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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den psykiska hälsan hos socialarbetare i Uppsala 

kommun samt vilka faktorer som påverkar den. För att kunna göra detta användes en 

kvantitativ metod i form av en enkätundersökning som delades ut till enhetschefer på berörda 

enheter. Enkäten beräknades nå ca 400 socialarbetare, det inkom svar från 41 st. Den 

teoretiska bakgrunden för studien är baserad på Aaron Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang och det har präglat uppsatsens alla moment. Enkäten baserades på KASAM-13 

frågeformuläret samt ett antal sociodemografiska frågor som rörde ålder, kön och 

familjeförhållanden. Resultaten jämförde respondenternas självupplevda hälsotillstånd med 

deras grad av KASAM och en linjär regressionanalys gjordes för att undersöka vilka faktorer 

som hade stört påverkan på den psykiska hälsan. Det framkom att 60 % av de undersökta 

socialarbetarna skattade sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra och detta korrelerade väl 

med deras mått på KASAM. Störst betydelse för hälsan hade familjeförhållanden, typ av 

målgrupp för handläggningen samt upplevd arbetsbelastning och ålder och erfarenhet. 

Resultaten stämde väl överens med jämförbara resultat från tidigare forskning.  

 

 

Nyckelord  

Psykisk hälsa, socialarbetare, KASAM. 
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1. Inledning 
 

Denna uppsats är resultatet av undertecknade författares examensarbete vid sociologiska 

institutionen på Uppsala universitet motsvarande 15 hp. Vi står inför att snart bli färdiga 

socionomer och har redan nu börjat arbeta på olika sätt inom socialt arbete. Vi har också 

nyligen gjort en verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 30 hp då vi fick lära oss yrkets 

praktiska delar som biståndshandläggare respektive socialsekreterare. Under denna period 

visade det sig att vi båda hade liknande upplevelser om att arbetsmiljön och arbetets karaktär 

kan upplevas som mycket påfrestande. Vi lade märke till en hög omsättning på personal och 

det var ett fåtal personer som hade arbetat på de olika avdelningarna längre än bara ett par år. 

Många var nyutexaminerade och hur goda betyg en socionom än har från sin utbildning så 

går det inte att bortse från vikten av den erfarenhetsbaserade kunskapen, vilken inte kan 

erhållas genom studier. Vi frågar oss vad det beror på att personalomsättningen är så hög och 

bland kollegorna lyder svaret att det är ett krävande arbete med hög arbetsbelastning och 

framförallt är det arbetets karaktär som tynger mest. Detta att ständigt vara omgiven av 

tragiska människoöden och att sällan känna sig tillräcklig i sina försök att hjälpa dem är 

påfrestande.  

Även i media är det den bilden som porträtteras. I tidningen Vision skriver Nilsson & Warne 

(2015): ”Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar markant. Värst drabbade är 

kvinnor i människonära yrken.”. I deras granskning av Försäkringskassans statistik över 

psykiska sjukdomar i olika yrkesgrupper framgår det tydligt att om du är kvinna och jobbar 

med människor, så löper du betydligt större risk än andra att få psykiska besvär. En anledning 

till att kvinnor oftare blir sjuka än männen tros vara på att kvinnor ofta tar mer ansvar för 

hemmet. Pia Tham skriver i en artikel för DN Debatt om problemen inom området (DN 

2014) som beskriver hur socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt. Tham hänvisar 

till den studie hon gjort över arbetsvillkoren för socialarbetare som arbetar med barn och 

unga. Studiens resultat visar att belastningen har ökat och att många är oerfarna och saknar 

specialistutbildning, varför risken för förödande misstag ökar. Just de arbetsuppgifter som 

socialsekreterare med ansvar för att utreda ärenden gällande barn och unga beskrivs som de 

allra svåraste inom socialtjänsten och kräver svåra bedömningar som ofta måste göras under 

stark tidspress. Besluten som fattas får stor påverkan för det enskilda barnet eller ungdomen 

och kan förändra hela deras tillvaro. Detta talar för att de som utför dessa bedömningar borde 

vara de mest rutinerade och yrkeserfarna, men så är ofta inte fallet. Istället är det många 

nyutexaminerade utan specialistutbildning inom området på grund av personalbristen som 

råder i sektorn (DN, 2014). 

Att arbeta inom socialt arbete är att ha stor makt över andra människors liv. När det blir ens 

vardag att sitta och besluta huruvida ett litet barn med en svår sjukdom har rätt till stöd och 

hjälp (i form av exempelvis ett särskilt anpassat boende) och att ibland behöva fatta 

avslagsbeslut på grund av regelverket får det effekter även på en själv som professionell 
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yrkesutövare. Det är en svår balansgång att förhålla sig dels till kraven ovanifrån om att hålla 

budget och att kunna redovisa god statistik för myndigheten och dels till att se till varje 

människas rättighet att få en rättvis och individuell bedömning. Vi har under vår utbildning 

fått lära oss vikten av att inte ta med sig arbetet hem, att inte grubbla för mycket över ärenden 

man handlägger och människorna man möter. Samt att se till att man på arbetsplatsen får god 

handledning och möjlighet att ventilera sina erfarenheter med kollegor och finna stöd. Detta 

har i kombination med våra erfarenheter från yrkesverksamheten fått att fundera över 

betydelsen av socialarbetares egen hälsa för att de ska kunna utföra ett bra arbete.  

 

1. 1 Sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk hälsa och 

sjukskrivning 

 

Enligt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utgör psykiska problem nu den 

dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, näst efter problem i rörelseorganen. 

Regeringen gav i september 2013 i uppdrag åt forskningsrådet Forte att genomföra en 

kunskapsöversikt kring sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och 

sjukskrivning. Resultatet av det uppdraget visade att det finns ett vetenskapligt samband 

mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. De riskfaktorer i arbetslivet som framträdde 

är: psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och 

belöning, samt rollkonflikter. Friskfaktorerna visade sig inte helt oväntat vara: god kontroll 

och gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande) som ger minskad risk för sjukskrivning 

på grund av psykisk ohälsa. Flera friskfaktorer i arbetet som kan minska risken för psykisk 

ohälsa är vetenskapligt dokumenterade och rapporten menar att de bör användas i det 

förebyggande arbetet. Resultatet visar också att effekten på den psykiska hälsan är likartad 

när kvinnor och män utsätts för samma faktorer i arbetet (Forte, 2015). 

 

1.2 Psykisk hälsa och arbetslivsfrågor internationellt 

 

Forskningen inom området som berör samband mellan arbetsliv, psykisk hälsa och ohälsa 

samt sjukskrivning är sparsam. Detta trots att det är ett samhällsproblem som berör ett 

växande antal människor och arbetsplatser (Forte, 2015). Men problemet med psykisk ohälsa 

relaterat till arbetet är väl uppmärksammat av många internationella organisationer.  

 

International Labour Organization (ILO) är ett FN-organ som värnar om mänskliga 

rättigheter i arbetslivet. ILO:s grundläggande mål är att bekämpa fattigdom och befrämja 

social rättvisa. I uppgifterna ingår också att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i 

hela världen. Man kan säga att de är som FN:s fackliga organisation. ILO (2000) poängterar 

att arbetshälsa omfattar både fysiska och psykiska faktorer i arbetslivet. I rapporten Mental 

Health in the Workplace konstateras att psykisk ohälsa är en av de tre främsta orsakerna till 
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funktionsnedsättning, tillsammans med hjärt- och kärlsjukdomar och muskuloskeletala 

problem. Psykisk ohälsa kostar 3-4 procent av BNP i EU:s medlemsstater på grund av att det 

är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning och förtidspension (ILO, 2000). Även 

världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att psykiska hälsoproblem är bland de främsta 

orsakerna till sjukdom och funktionshinder i världen; det är ett problem som är lika vanligt 

förekommande i fattiga som rika länder oberoende av faktorer som ålder, kön och klass 

(Forte, 2015).  

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) består av 34 

medlemsländer som samverkar för att utbyta idéer och erfarenheter inom områden som 

påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och 

marknadsekonomi. I rapporten Are All Jobs Good Jobs for Your Health? konstateras att 

psykiska hälsoproblem är det näst största arbetsrelaterade hälsoproblemet efter 

muskuloskeletala problem inom OECD-länderna (OECD, 2008). EU-kommissionen har 

också tagit olika initiativ inom området. Kommissionen har ett antal direktiv och 

informationsmaterial om psykisk hälsa varav en del är relaterat till arbetslivet. År 2009 antog 

Europaparlamentet en vägledande resolution om psykisk hälsa och välbefinnande i 50 

punkter varav åtta är direkt arbetslivsrelaterade (Forte, 2015).  

Sammantaget kan sägas att de internationella organisationer som här tagits upp är eniga om 

att det är dokumenterat att det finns stora samband mellan psykisk hälsa och arbete.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Baserat på ovanstående beskrivning av bakgrunden till denna uppsats har undertecknade 

författare kommit fram till ett antal frågor som önskas undersökas. Den studies ambition är 

att undersöka den psykiska hälsan hos socialarbetare aktiva inom Uppsala kommun. Vi 

misstänker att den miljö socialarbetare arbetar i är psykiskt påfrestande och att detta i sin tur 

leder till att socialarbetare riskerar att drabbas av en försämrad psykisk hälsa. Dessa 

misstankar har framkommit dels genom att vi nyligen varit ute på praktik och tagit del av den 

arbetsmiljö som socialarbetarna där befinner sig i, samt dels från rapportering i media där hög 

arbetsbelastning i det sociala arbetet och bristen på socialarbetare framhävs.  

Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka den psykiska hälsan hos socialarbetare och 

vad som påverkar den. 

De frågeställningar som denna studie skall ge svar på lyder: 

- Hur ser den psykiska hälsan hos socialarbetare i Uppsala kommun ut? 

- Vilka faktorer i arbetet påverkar den psykiska hälsan och på vilket sätt? 
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1.4 Disposition och avgränsningar 

 

Uppsatsen inleds med en kort sammanfattning om vad hela uppsatsen skall handla om. I 

första kapitlet presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar samt en definition av 

uppsatsens centrala begrepp; psykisk hälsa/ohälsa, socialt arbete, riskfaktorer samt 

friskfaktorer. I kapitel två presenteras den teoretiska utgångspunkten som grundar sig på 

Antonovskys Salutogena perspektiv på hälsa och hans teori om KASAM. Detta för att öka 

förståelsen och därmed också underlätta den kommande läsningen av kapitel tre som redogör 

den tidigare forskningen på området där en stor del av artiklarna hänvisar till KASAM som 

teori. Fjärde kapitlet presenterar val av metod som också den utgått från KASAM, samt 

tillvägagångssättet för hur uppsatsens studie genomförts. Även validitet och reliabilitet 

redogörs samt etiska avvägningar. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat med hjälp 

av olika diagram och tabeller som tagits fram genom användning av dataprogrammet SPSS, 

samt en teoretisk analys av materialet som framkommit i relation till KASAM. Slutligen i det 

sjätte och avslutande kapitlet förs en diskussion kring resultatet i förhållande till den tidigare 

forskningen samt metod- och teorival, samt frågor som uppkommit i samband med uppsatsen 

utformning. En reflektion görs även kring implikationer för socialt arbete och vidare 

forskning. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Nedan redogörs för betydelsen hos några för denna uppsats centrala begrepp.  

 

1.5.1 Psykisk hälsa/ohälsa 

 

Det finns många olika definitioner av psykisk hälsa eller ohälsa och någon klar definition 

finns inte trots att begreppet används internationellt. Gränsen är oftast flytande mellan vad 

som är att betrakta som vardagens påfrestningar och ett psykiskt sjukdomstillstånd. 

Världshälsoorganisationen WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd med mentalt 

välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga 

påfrestningar, kan bidra till det samhälle hon eller han lever i och inte bara som frånvaro av 

psykisk sjukdom (WHO, 2014). Vidare skriver den svenska Folkhälsomyndigheten på sin 

sida att ”Begreppet psykisk hälsa involverar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 

välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår”. (Folkhälsomyndigheten, 

2015). 

I internationell vetenskaplig litteratur används ofta begreppet Common Mental Disorders, 

(CMD). Begreppet omfattar diagnoserna depression, generaliserat ångestsyndrom, 

paniksyndrom, vissa fobier, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Enligt 

forskningsrådet Forte (2015) har 90 % av alla som sjukskrivs för en psykisk sjukdom i 

Sverige någon av de diagnoser som omfattas av CMD. Vanligare är dock att psykiska 

symptom beskrivs än att sjukskrivningen faktiskt görs just med anledning av psykisk ohälsa 
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som diagnos. Kvinnor sjukskrivs oftare än män för psykisk diagnos och i studier av långa 

sjukfall (> tre månader) ses en tydligare ökning bland kvinnor än män sedan 2009. Orsaken 

bakom detta är oklar. Om kvinnor och män utsätts för samma påfrestningar i arbetslivet är 

reaktionerna i form av psykisk ohälsa dock lika (Forte, 2015).  

 

1.5.2 Socialt arbete 

 

Socialt arbete är ett brett begrepp som definieras på olika sätt. Nationalencyklopedin 

definierar socialt arbete som: 

Organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att 

samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande 

sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. (NE, 2016) 

En internationell global definition av professionen socialt arbete presenteras av 

Akademikerförbundet SSR som:  

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social 

förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och 

frigörelse av människors resurser. 

Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är 

centrala principer för socialt arbete. 

Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap 

strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet 

och öka välbefinnandet. 

Definitionen antogs av IFSW:s General Meeting och IASSW:s General Assembly i juli 2014 . 

(Akademikerförbundet SSR, 2016). 

Målet med socialt arbete enligt SSRs definition är att främja människors välbefinnande. Det 

unika med socialt arbete är att det på olika sätt närmar sig det komplexa samspelet mellan 

individer och deras omgivning. Att arbeta med socialt arbete är att arbeta i brytpunkten 

mellan övergripande förändringar i samhället och konsekvenser för enskilda grupper och 

individer.  

 

1.5.3 Riskfaktorer i arbetslivet 

 

Flera olika faktorer har ett samband med utvecklingen av psykisk ohälsa och dessa benämns i 

denna uppsats som riskfaktorer. Enligt forskningsrådet Forte (2013) kan följande 

påfrestningar på arbetet knytas till en försämrad psykisk hälsa och sjukskrivning: psykiskt 

ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt 

rollkonflikter. Arbetsplatsen spelar också en stor roll när det kommer till att integrera den 

långtidssjukskrivna anställda i arbetsplatsen igen. Studier visade att det var essentiellt att 

arbetsplatsen var involverad när det gäller återgång till arbetet efter sjukskrivning oavsett 

orsak till sjukskrivningen. 
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1.5.4 Friskfaktorer i arbetslivet 

 

Friskfaktorer i arbetslivet är sådana faktorer som kan förebygga att psykisk ohälsa uppstår. 

Friskfaktorer har en främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet bland 

arbetstagare. De faktorer som främst kopplas till psykiskt välbefinnande bland arbetstagarna 

är enligt Forte (2015, p. 13) ”ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande), kontroll i 

arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål 

och anställningstrygghet”.  
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2. Teori 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund baserad på Antonovskys 

Salutogena perspektiv och teori om KASAM. Det salutogena perspektivets unika karaktär 

beskrivs och KASAM som begrepp förklaras. Här presenteras även hur KASAM 

operationaliserats för att användas som mått på hälsa. 

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

 

Det är ett faktum att alla människor under livets gång utsätts för motgångar och svårigheter. 

Hur kommer det sig att enskilda individer eller grupper klarar sig bättre än andra genom 

svårigheter och ibland till och med lyckas omvända dem till styrkor och växa av dem? Den 

amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994) ägnade sig åt forskning 

just kring detta och han inleder sitt verk Hälsans mysterium med att uttrycka sig såhär: 

 

Vilka är de faktorer som förgiftar vissa delar av den flod som vi alla simmar i, och renar andra, och som 

gör det möjligt för vissa att med lätthet navigera sig fram och tvingar in andra i forsar och strömvirvlar? 

Och, oberoende av hurdan floden som vi befinner oss i är, vad är det som för en del befrämjar förmågan 

att simma bra och med glädje, och för andra gör det till en ständig kamp att ens hålla sig flytande? 

(Antonovsky, 2005, p. 172) 

 

Med detta citat illustrerar Antonovsky det han kallar för att människor utsätts för 

påfrestningar, så kallade stressorer. Det kan vara att man förlorar sina närstående, råkar ut för 

en olycka eller kanske blir man av med sitt arbete på grund av nedskärningar. Somliga av 

dessa stressorer har i Antonovskys studier visat sig göra människor sjuka. Men många klarar 

av att utsättas för stressorer på ett bättre sätt än andra och förblir friska och mår bra trots 

omständigheterna Vad detta berodde på var frågan Antonovsky ställde sig och genom sin 

forskning utvecklade han ett nytt perspektiv på hälsa, kallat Salutogenes och teorin om känsla 

av sammanhang, oftare benämnd KASAM (Antonovsky, 2005, pp. 33-34). 

Antonovskys egen definition av KASAM lyder; 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att 

saker och ting kommer att gå so bra som man rimligen kan förvänta sig. (Antonovsky, 2005, p. 17). 

Som vi angett i vårt inledande kapitel ska vi undersöka socialarbetares psykiska hälsa och hur 

den möjligtvis påverkas av den påfrestande kontext de arbetar i. Då Antonovskys 

grundläggande ambition med KASAM är att mäta hälsa och KASAM som metod är väl 

beprövad och erkänd (se kapitel 3 om tidigare forskning) anses KASAM vara en lämplig teori 

och metod att använda för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. 

Eftersom studiens fokus är på de faktorer som påverkar hälsan på olika sätt i socialarbetarens 

situation, är även Antonovskys Salutogena perspektiv lämpligt då det fokuserar på vad som 

stärker hälsan och inte bara vad som skapar ohälsa.  
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2.2 Vetenskapligt perspektiv 

 

Antonovsky (2005, p. 38) myntade begreppet salutogenes som kommer från det latinska ordet 

salus som betyder hälsa och det grekiska genesis som betyder ursprung, salutogenes betyder 

alltså hälsans ursprung. Det salutogenetiska perspektivet fokuserar på de hälsoskapande 

faktorerna och hur man bibehåller en god hälsa snarare än att fokusera på det som orsakar 

ohälsa. Salutogenes är motsatsen till patogenes som fokuserar på orsaker till ohälsa och 

sjukdom. Antonovskys forskning om salutogenes bör dock inte ses som att det står i strid 

med annan teoribildning utan bör snarare användas som ett komplement till den patogena 

inriktade teorin. I Hälsans mysterium (2005, p. 80) går Antonovsky igenom en mängd olika 

forskares studier om hälsa och resultat och finner där stöd för sin egen forskning även då de 

inte utgått från ett salutogent perspektiv. Han kunde ändå finna tydliga samband som styrkte 

hans egna teser om faktorer som fungerade som motståndsresurser gentemot motståndsbrister 

(av Antonovsky kallat stressorer) och påverkan på hälsan. Antonovsky menade att 

hälsotillståndet inte är en dikotomi och en individ är aldrig helt frisk eller helt sjuk, utan rör 

sig hela tiden mellan de två polerna hälsa och ohälsa. Om ett dikotomt perspektiv används, så 

bortses enligt Antonovsky från det normala livets skiftningar. Figur 1 illustrerar skillnaden 

mellan dessa två perspektiv. Under hela vårt liv befinner vi oss alltid någonstans på detta 

kontinuum med en strävan att röra oss mot den friska polen. Det salutogena perspektivet kan 

också återfinnas i det sociala arbetet genom exempelvis arbetet med empowerment, vilket 

fokuserar på att hjälpa människor att uppleva mening och att ta tillbaka makten över sitt liv 

(Askheim et al., 2007, pp. 18-19). Att uppleva empowerment kan jämföras med att känna en 

hög nivå av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – det vill säga de tre 

grundläggande komponenterna i KASAM. 

 

 

Figur 1 

Ohälsa - Hälsa som dikotomi och kontinuum 

 

2.3 Känsla Av SAMmanhang 

 

KASAM utgår från det salutogena perspektivet och betyder alltså ”känsla av sammanhang”, 

på engelska ”sence of coherence” (SOC). En person med stark KASAM har kortfattat ett mer 
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problemorienterat förhållningssätt medan någon med svag KASAM har svårigheter att 

anpassa sig till nya omständigheter och har lättare att ge upp.  

Graden av KASAM motsvarar alltså i vilken grad som individen har kapacitet att klara av 

livets olika påfrestningar och förändringar och samtidigt röra sig mot den friska polen i livets 

kontinuum. En person med stark KASAM kan bättre strukturera och klarlägga de problem 

personen konfronteras med och har också tillgång till de resurser som hen bedöms behöva, 

exempelvis kunskap, socialt stöd eller ekonomiskt kapital. Således är en person med stark 

KASAM bättre rustad för att hantera en stressig arbetsmiljö, exempelvis på så sätt att den 

personen tenderar att se denna som en utmaning snarare än något negativt. Det kan också 

tänkas att en sådan person väljer sitt yrke på realistiska grunder utifrån sin egen förmåga, 

arbetets karaktär samt meningsfullheten hos arbetsuppgifterna. Då arbetet känns meningsfullt 

är det mer motiverande och gör att den arbetande klarar av att hantera den stress det för med 

sig att exempelvis få en ökad arbetsbelastning (Antonovsky, 2005, pp. 185-186). 

 

Att ha en stark KASAM är dock inte samma sak som att ha en särskild copingstil. 

Antonovsky uttrycker det istället så här: ”Vad personer med stark KASAM gör är att välja 

just den copingstrategi som verkar mest lämpad för att handskas med den stressor som han 

eller hon ställs inför” (2005, p. 186). En närmare beskrivning av begreppet ”stressorer” 

kommer senare i detta kapitel. Flexibilitet i val av strategi är alltså essentiellt för ett lyckat 

handlande. Betydelsen av KASAM-nivå kan också ta sig uttryck i att personer med stark 

KASAM har lättare för att låta känslor komma upp till ytan och ge uttryck för dem öppet 

istället för att tränga bort dem. På så vis blir risken för att spänning omvandlas till stress 

betydligt mindre. (Antonovsky, 2005, pp. 201-202). 

 

2.3.1 KASAM:s tre komponenter 

 

KASAM-begreppet omfattar tre olika komponenter som samverkar. En grundläggande 

upplevelse av att händelser inom och utanför individen är förutsägbar, begripliga och 

strukturerade (begriplighet) och att de verktyg dessa händelser kräver finns tillgängliga 

(hanterbarhet), samt att livets svårigheter är värda att engagera sig i (meningsfullhet). Mellan 

dessa komponenter finns en inbördes ordning. Meningsfullhet är den centrala komponenten 

på grund av sin motiverande effekt, därefter kommer begriplighet och hanterbarhet. Detta 

eftersom situationens hanterbarhet beror på om den är begriplig eller inte, men upplevs den 

inte som meningsfull faller båda de andra delarna (Antonovsky 2005, pp 42-43). 

Begriplighet definieras av Antonovsky som:  

I vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information 

som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som kaotisk, oordnad, slumpmässig, 

oväntad, oförklarlig. (Antonovsky, 2005, p. 44) 
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En känsla av hög begriplighet innebär alltså att en person som utsätts för svåra 

omständigheter förmår göra de begripliga för sig och får bättre återhämtningsförmåga (2005, 

pp. 42-45). 

Antonovsky definierar hanterbarhet som: 

Den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan 

möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. (Antonovsky, 2005, p. 45) 

Om en person har en hög känsla av hanterbarhet minskar risken att personen känner sig som 

ett offer för olyckliga omständigheter eller som orättvist behandlad av livet (2005, p. 45). 

Den tredje komponenten, meningsfullhet, innebär att individen upplever sig som delaktig och 

medverkande i ”de processer som skapar ens öde som ens dagliga livserfarenheter”. 

Antonovsky kallar meningsfullhet för begreppets motivationskomponent. När individen 

stöter på utmaningar inom områden som hen anser vara viktiga och meningsfulla känner de 

att det är värt att engagera sig och kämpa för detta (2005, pp. 45-46). 

 

2.3.2 Generella motståndsresurser 

Enligt Antonovsky är det graden av KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss 

mellan polerna frisk - sjuk på kontinuumet illustrerat i Figur 1. En hög nivå av KASAM 

innebär att individen bättre klarar av svårigheter och stressfyllda situationer i livet än en 

person med låg nivå av KASAM, då individen är bättre rustad med hälsofrämjande 

friskfaktorer eller – som Antonovsky kallar det – generella motståndsresurser (GMR). 

Exempel på GMR kan vara: jagstyrka, pengar, kulturell stabilitet, socialt stöd och liknande. 

GMR är faktorer eller erfarenheter som präglas av att tillföra en hög nivå av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Detta styrker att de tre komponenterna är som Antonovsky 

uttrycker det “oupplösligt sammanflätade” (2005, p. 47). Den empiriska undersökning som 

genomfördes av Antonovsky i Israel visade också den på en mycket hög interkorrelation 

mellan komponenterna. Denna korrelation var dock inte perfekt och det är mycket möjligt att 

det finns avvikande fall där individer kan befinna sig högt på en komponent och lågt på en 

annan (2005, pp. 16-17, 47). Ett exempel är den moderna hemmafrun i väst som möjligen 

skulle finna stor begriplighet och hanterbarhet i sin tillvaro, men kanske en lägre 

meningsfullhet i förhållande till hemmafruns status i samhället om hon inte upplever sig få 

den respekt som hon är värd.  

2.3.3 Stressorer 

Motsatsen till GMR är de generella motståndsbristerna, även kallade stressorer. Det är dock 

inte så enkelt som det låter; en stressor kan också verka stärkande på en individs KASAM, 

beroende på omständigheterna. Antonovskys definition av stressorer är ”krav som det inte 

finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på” 

(Antonovsky, 2005, p. 57). En stressor är en händelse som skapar ett spänningstillstånd som 

ställer krav och beroende på hur individen är rustad för att hantera detta får det olika 
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konsekvenser för måendet. Exempel på stressorer kan vara: få barn, förlora ett barn, sjukdom 

eller anhörigs sjukdom, förlora en närstående, skilja sig, gifta sig, arbete, arbetslöshet, 

åldrande och pensionering, olyckor eller större personliga framgångar (Gassne, 2008, p. 17). 

Alla dessa exempel är sådant som har stor påverkan och som förändrar livssituationen, men 

det är inte alltid självklart om det ska ges en negativ eller en positiv betydelse. Det behöver 

heller inte vara en händelse; även avsaknad av GMR kan utgöra stressorer.   

Alltså är det inte helt avgörande vad stressorn består av, utan snarare vad personen gör med 

den. Det någon upplever som stressande ser någon annan som en utmaning. De individuella 

egenskaperna påverkar här hur stressorn uppfattas. Med detta i bagaget kan sägas att 

stressorer faktiskt kan verka främjande för hälsan (Gassne, 2008, p. 18). Frågan som följer av 

detta resonemang blir då naturligtvis vad det är som gör att vissa lyckas bättre med att se 

stressorer som utmaningar medan andra bryts ned. Detta återknyter till uppsatsens 

frågeställning: Vilka faktorer påverkar den psykiska hälsan och på vilket sätt?  

 

2.4 Hur mäts KASAM? 

 

För att mäta nivån av KASAM utvecklade Antonovsky ett självskattningsformulär 

tillsammans med kollegor som var väl insatta i teoribildningen bakom KASAM. Syftet var att 

få ett mätinstrument som kunde ange ett mått för var på skalan mellan hälsa-ohälsa som 

individen befinner sig. Det är detta standardiserade frågeformulär som ligger till grund för 

insamling av empiri i denna uppsats och en utförligare beskrivning av konstruktionen av 

enkäten finns i metodkapitlet. 

Antonovskys hypotes var att KASAM representerar ett globalt mått på individens 

generaliserade upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och snarare är ett 

sätt att se på världen än en reaktion på specifika situationer i form av någon slags 

copingstrategi. KASAM hävdas också vara oberoende av sociodemografiska variabler som 

kön, ålder, socioekonomisk position, nationalitet och etnisk bakgrund samt kultur.  

Alltså är det inte möjligt att ha en stark KASAM inom vissa delar av livet (som till exempel 

arbetslivet) och en låg KASAM inom andra delar (som till exempel hälsan), eftersom alla 

dessa delar påverkar den totala KASAM en individ har. För att kunna användas som ett 

globalt mått ställer detta höga krav på hur frågorna formuleras.  

Det är viktigt att välja varje ord som ska ingår i frågorna med omsorg, eftersom det inte bara 

är nyckelorden och den allmänna betydelsen som påverkar svaret. För att göra detta på bästa 

sätt använde Antonovsky sig av en så kallad fasett-design utvecklad av Guttman (Shye, 

1978). Varje fråga byggs upp med flera olika fasetter som utgör ett slags byggstenar. I den 

första fasetten ingår komponenter som är antingen instrumentella, kognitiva eller affektiva, 

vilka motsvaras av KASAM:s tre delkomponenter begriplighet (kognitiv), hanterbarhet 

(kognitiv) och meningsfullhet (affektiv). Resterande fasetter utgörs av ursprung (inre, yttre 

eller både och), kravtyp (konkret, diffus, abstrakt) samt tidsreferens (dåtid, nutid, framtid). 
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Detta illustreras i figur 2. Sedan kombineras alla de möjliga fasettstrukturerna och bildar 

möjliga frågor. Antonovsky kom fram till 81 olika frågor för var och en av delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Efter att ha sorterat och rensat bland frågorna 

valdes till slut 29 frågor som skulle ingå i det slutgiltiga frågeformuläret. Enligt Antonovskys 

och hans kollegors tester har frågeformuläret en genomgående hög nivå på Cronbachs alpha, 

mellan 0,84 och 0,93, vilket vittnar om mätinstrumentets reliabilitet och en god inre 

korrelation.  

Det framgår också att Antonovskys mål med formuläret var att konstruera en skala som alla 

komponenter bidrog till med fokus på helheten och inte att studera de tre delkomponenterna 

för sig. 

Om målet i första hand hade varit att studera hur begriplighet förhåller sig till 

hanterbarhet, hade det varit nödvändigt att använda sig av ett annat tillvägagångssätt 

vid konstruktionen av frågeformuläret. (…) Läsaren varnas alltså vederbörligen. Den 

nuvarande versionen av KASAM-skalan bör inte användas för att studera 

komponenternas inbördes förhållanden (Antonovsky, 2005, p. 124). 

 

                                            

  

Figur 2, hämtad ur Antonovsky 2005, s. 113. 
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Originalformuläret är utformat efter en ordinalskala och består av 29 frågor men en reviderad 

version finns också bestående av 13 frågor. Korrelationen mellan den ursprungliga versionen 

och den reviderade är ungefär 0,70. Varje fråga besvaras på en 7-gradig Likert-skala. För 

KASAM-29 (formuläret med 29 frågor) varierar poängen då mellan 29 och 203 poäng och 

för KASAM-13 (den reviderade versionen av KASAM 29) blir poängen mellan 13-91. Alla 

frågor är utformade för att mäta någon av de tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. I KASAM-29 representerar elva frågor begriplighet, tio om hanterbarhet 

och åtta om meningsfullhet. I KASAM-13 motsvarar fem frågor begriplighet, och fyra 

vardera representerar hanterbarhet och meningsfullhet. Innan den totala poängen räknas ihop 

ska vissa av frågorna vändas och poängsättas i omvänd riktning för att poängen ska bli rätt. 

Detta görs eftersom de frågorna är ställda så att värde 1 är positivt och värde 7 negativt till 

skillnad mot de övriga frågorna(Antonovsky, 2005, pp. 110-111, 118-123, 246).  

Hög poäng betyder stark KASAM och låg poäng betyder svag KASAM. Antonovsky uttalade 

sig dock aldrig kring några fasta riktlinjer för vad som är låg respektive hög KASAM, mer än 

att en hög poäng är positivt och en låg poäng negativt. Antonovsky menade att KASAM:s 

delkomponenter var oupplösligt sammanflätade i varandra och som ovan citerats bör 

KASAM-skalan inte användas för att analysera delkomponenterna. Däremot är de teoretiskt 

åtskiljbara och det skulle vara möjligt att uppmäta resultat som visade att en individ hade låg 

poäng på hanterbarhet men hög poäng på begriplighet, men detta skulle utgöra en instabil 

situation som i längden inte är gynnsam för individen. Fördelningen av poängen för 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan också säga något om huruvida 

utvecklingen på KASAM-skalan är på väg uppåt eller nedåt (Antonovsky, 2005, p. 123).  

Exempelvis kan en person som har kombinationen hög begriplighet, låg hanterbarhet och hög 

meningsfullhet röra sig mot en starkare KASAM på skalan eftersom en stark känsla av 

meningsfullhet fungerar motiverande i sökandet efter resurser för att lyckas hantera 

situationen. En låg nivå av meningsfullhet skapar på motsatt sätt en negativ utveckling för 

individen då den motiverande komponenten är svag.   

 

2.5 KASAMS föränderlighet 

 

En viktig aspekt i teorin kring KASAM är huruvida man kan förändra sin KASAM och då 

framförallt stärka den. Grunden för KASAM läggs redan i barndomen genom en trygg 

emotionell anknytning till föräldrarna eller en av dem. Med tiden lär sig barnet att mamman 

som försvinner bort runt hörnet kommer tillbaka och skapar på detta vis erfarenheter av 

förutsägbarhet. Barnet är ständigt i dialog med omvärlden genom alla de intryck barnet får, 

både inifrån och utifrån. Till slut blir allt detta välbekant och världen blir mer begriplig. 

Meningsfullheten i världen beror på kvalitén på gensvaret. Ett barn som skriker och får tröst 

får erfarenheter av att barnets behov har betydelse. Om barnets föräldrar har en stark 

KASAM är det sannolikt att de formar barnets erfarenheter i samma riktning (Antonovsky, 

2005, ss. 133-135). I tonåren blir det viktigare med det kulturella sammanhanget och den 
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socio-strukturella verkligheten och den påverkan det får på tonåringens livserfarenheter. En 

tonåring som lever i en miljö med oklara regler och en känsla av oberoende lägger större 

betydelse hos kamratgruppen och enligt Antonovsky är detta negativt då det lägger en stor 

börda på ungdomen som inte klarar upprätthålla en balans. Goda förhållanden för att utveckla 

en stark KASAM är trygga familjeförhållanden, starka band av kärlek och ömsesidigt 

beroende mellan barn och förälder. Även utbildning och framgång är centralt. Något som 

också tas upp är förmågan hos tonåringen att kunna skjuta upp en omedelbar 

behovstillfredsställelse. Men den starka KASAM man bygger upp i tonåren är provisorisk, 

den avgörande tiden för hur KASAM-nivån blir kommer när individen äntrar vuxenlivet. Det 

är framförallt den första tiden som yrkesverksam som har betydelse för utvecklingens 

riktning. Mer om detta i nästa avsnitt (2.6 KASAM och arbetslivet). I början av 30-årsåldern 

har individen bildat sig en stabil plats på KASAM-skalan.  

Antonovsky (2005) säger om saken att: “Det är osannolikt(…) att ens känsla av 

sammanhang, när den väl formats och stabiliserats, kommer att förändras i någon mer 

radikal bemärkelse.”(s. 163). Men han poängterar att detta nog framförallt gäller de med en 

stark KASAM. En människa med måttlig KASAM kommer med åren troligtvis röra sig mot 

en lägre nivå och för en person som i tidigt vuxenliv har en svag KASAM blir livet som en 

ond cirkel (s. 166). Tror han inte att han kommer klara av utmaningen framöver kommer han 

se till att det blir så också eftersom hans erfarenheter lärt honom det. De generella 

motsåndsbristerna får stor betydelse för utvecklingen och den ena stressorn efter den andra 

kommer fortsätta försvaga KASAM. “Förloraren fortsätter förlora och livet blir allt mer 

kaotiskt, ohanterbart och meningslöst.” (s. 167).  

Slutligen säger Antonovsky om KASAMs föränderlighet att:  

Det är min bestämda uppfattning att KASAM bör betraktas som en stabil, varaktig och generell hållning 

till världen som utmärker en person genom hela vuxenlivet, såvida det inte sker genomgripande, 

bestående förändringar i hans eller hennes livssituation.”(Antonovsky, 2005, s.220).  

 

2.6 KASAM och arbetslivet 

 

Antonovsky hävdar att arbetets roll är avgörande för graden av KASAM hos människor. 

Oavsett om det arbetet är förvärvsarbete eller hemmafruns oavlönade arbete, så spelar det en 

viktig roll då det är ens huvudsakliga sysselsättning. Han påpekar dock att det naturligtvis 

finns andra viktiga sociala roller som exempelvis att vara kvinna, medborgare, medlem av ett 

särskilt nätverk, i en nationell grupp, i grupper baserade på etnisk tillhörighet eller på 

rastillhörighet. Då arbetet ändå utgör ett så pass centralt område i livet, måste det också 

påverka hållningen till andra områden och beteendet inom dessa (Antonovsky, 2005, p. 160). 

Antonovsky uttrycker sig så här i Hälsans mysterium: 

 

Har arbetet samma mening för och inverkan på en person som ägnar alla sina arbetstimmar åt att skriva 

karamellverser för tvålreklam som det skulle ha för samma person under samma arbetsförhållanden om 

han skrev barnböcker? Gör det någon skillnad om en dataspecialist arbetar på ett center för 
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cancerforskning eller på en kärnkraftsanläggning? Eller om en städerska arbetar på ett sjukhus eller i en 

kontorsbyggnad? (Antonovsky, 2005, p. 152) 

Med detta menar han att engagemanget i verksamheter som betraktas som särskilt värdefulla 

eller ”goda” väger tyngre än specifika arbetsförhållanden. ”Dvs om det storslagna projektet 

verkligen är storlaget så drar vi nytta av dess mening, om inte annat för att få energi att stå ut 

med de kanske inte så positiva detaljerna” (Antonovsky, 2005, p. 153). Detta anknyter till 

komponenten meningsfullhet i KASAM-begreppet. Om yrket inte känns meningsfullt blir 

arbetsförhållandena och andra detaljer viktigare och tar allt fokus. Arbetsförhållanden som 

medverkar till att få arbetet att kännas meningsfullt är dels om arbetet bringar en glädje och 

stolthet i arbetet samt självförverkligande. Vad som skapar detta är enligt Antonovsky främst 

den sociala värderingen av verksamheten (yrket, industrin, fabriken). Den sociala värderingen 

uttrycks genom de resurser som samhället tilldelar den, exempelvis status, lön och makt.  En 

annan viktig faktor är huruvida den sociala värderingen av arbetet motsvarar ens egna 

kriterier på rättvisa för att individen ska känna att hen är på rätt plats (Antonovsky, 2005, p. 

153).  

Bestämmanderätt och möjlighet att påverka arbetet gör också att arbetet känns meningsfullt; 

om personer upplever sig ha inflytande över det de gör, får de en att vilja investera energi i 

det. Det inflytande individen har ska dock vara proportionellt till vad som bedöms som 

legitimt för den arbetandes kompetens och position. För stort inflytande kan inverka negativt 

på ens känsla av hanterbarhet om arbetet känns övermäktigt och om individen saknar de 

resurser som behövs (Antonovsky, 2005, pp. 153-154).  

Arbetet måste vara meningsfullt på så vis att det inger individen en känsla av att göra något 

viktigt och socialt värdefullt som skapar glädje och stolthet; belastningsbalans behövs i form 

av adekvata resurser till förfogande för att arbetet skall kunna kännas hanterbart; 

arbetssituationen ska vara förutsägbar och begriplig genom att ens plats i arbetssituationen är 

tydlig, skapar tilltro till arbetstryggheten och underlättar god kommunikation i de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. På detta sätt skapar arbetssituationen livserfarenheter som är av 

central betydelse för graden av KASAM. (Antonovsky, 2005, p. 159). 

 

2.7 Kritiska tankar om KASAM 

 

Kritiken mot Antonovskys teori har främst inriktat sig på påståendet att den har en global 

giltighet samt att teorin på manga punkter överlappar med andra etablerade begrepp. Enligt 

Antonovsky skulle detta innebära att begreppet är oberoende av demografiska, sociala, 

kulturella och religösa förhållanden (Geyer 1997; Kallenberg & Larsson 1999). Ett argument 

som framförts emot detta påstående är att begreppet KASAM utvecklats genom en induktiv 

process I en bestämd sociokulturell kontext. Detta innebär att denna process inte 

nödvändigtvis kommer upprepa sig i andra miljöer (Tiselham 1993). Även Geyer påpekar 

detta genom att hävda att KASAM är beroende av olika sociala villkor. En stark KASAM 

utvecklas lättare i vissa gynnsamma sammanhang där “Självständighet, personlig 
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självhävdelse och sociala, intellektuella och kulturella färdigheter stärks” (Kallenberg & 

Larsson 1999, s.6).  

Antonovsky får också emotta mycket kritik som påpekar att hans begrepp inte är unikt och 

likheter har återfunnits med flera andra begrepp och teorier som Kobasas “hardy personality” 

och Banduras “self efficacy” modell. Själva mätinstrumentet har också blivit kritiserat genom 

att det påpekats att de tre delkomponenterna I KASAM inte tycks reproduceras när 

munltivariata ananlyser görs. De tre delarna har höga inbördes korrelationer och talar för att 

begreppet ska tolkas som endimensionellt (Kallenberg & Larsson 1999).  

 

2.8 Teori i förhållande till metod 

 

Vi har alltså valt att analysera våra resultat genom ett salutogent perspektiv i enlighet med 

Antonovskys teori. Ur detta perspektiv blir forskningens huvudproblem inte att försöka 

reducera stressorerna människor utsätts för, utan snarare att söka efter faktorer och metoder 

som optimerar möjligheterna att vända stressorer till utmaningar och istället växa av dem – 

något som i sin tur stärker KASAM och därmed förbättras enligt Antonovsky både den 

psykiska och den fysiska hälsan.  

 

Det sätt på vilket socialarbetaren tar sig an och klarar av sitt arbete och vilken positiv eller 

negativ effekt det får på den egna psykiska hälsan tror vi påverkas av många olika faktorer. 

Med ett salutogent perspektiv menas att vi inte bara ska ta fasta på de stressorer som påverkar 

hälsan negativt, utan framför allt fokusera på det som stärker motståndskraften och alltså 

fungerar som friskfaktorer. För att ta reda på vilka dessa är kommer vi att utforma vår 

enkätundersökning på ett sådant sätt att den är baserad på KASAM:s standardiserade 

frågeformulär, men också innehåller frågor som fångar upp de faktorer som skiljer våra 

informanter åt. Sedan ska vi i analysen av insamlade data redogöra för hur dessa potentiella 

skillnader påverkat individernas psykiska hälsa och KASAM. En uttömmande redogörelse 

för vilka de undersökta faktorerna är ges i metodavsnittet. 
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3. Tidigare forskning 
 

Sökningen efter tidigare forskning har främst skett via universitetets databaser; artikelsök, 

DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet, JSTOR, LIBRIS samt Google Scholar. Sökorden vi 

använt oss av är; KASAM, Antonovsky, Sence of coherence, SOC, Salutogenes, psykisk 

hälsa, mental health, social work, friskfaktorer, socialarbetare, arbetsmiljö. Avsnittet är 

indelat i kategorier efter artiklar relaterade till de olika sökorden. 

 

3.1 Psykisk hälsa hos socialarbetare 

 

I en studie gjord av Ting et al. (2006) presenteras resultat baserat på intervjuer gjorda med 

socialarbetare verksamma i olika delar av USA. I studien blev 25 socialarbetare tillfrågade 

hur de i efterhand upplevt och reagerat efter en klients självmord. Alla tillfrågade hade 

klienter med diagnoser såsom exempelvis ångest, personlighetsstörningar, missbruk, 

posttraumatiskt stressyndrom, depression eller utsatthet under barndomen. Av intervjuerna 

kunde 12 stora återkommande teman identifieras. Det fanns såväl känslor av förnekelse, 

ilska, sorg som känslor av skuld och ansvar. Misstro till nya klienters eventuella planer på ett 

självmord var också återkommande. Studien visade även att ett stort tema var att 

socialarbetarna uppmärksammat ändringar i den professionella yrkesrollen, samt känslan av 

misslyckande och inkompetens. Ytterligare två teman som gick att identifiera var isolation 

och undvikande beteende. Författarna konstaterar att effekterna av en klients självmord 

påverkar socialarbetaren såväl professionellt som privat. Tings et al. (2006) studie bekräftar 

tesen om att socialarbetare har ett psykiskt påfrestande arbete som kan få konsekvenser för 

hälsan hos dem som är verksamma inom yrket.  

 

Bennet, Evans och Tattersalls (1993) genomförde en undersökning i England där tre grupper 

med socialarbetare (totalt 114 svaranden) som arbetade inom barnomsorg, psykisk hälsa och 

funktionshinder/äldreomsorg fick svara på en enkät rörande olika orsaker till stress, 

copingstrategier och konsekvenser av stress. Alla svaranden angav att de upplevde hög nivå 

av stress i sitt liv, men de som upplevde störst stress relaterad till arbetet var dem som 

arbetade med handläggning av barn- och ungdomsärenden. Dessa socialarbetare var mer 

emotionellt engagerade i sina klienter och dessa upplevde också högre nivåer av ångest, 

depression och andra psykiska besvär relaterade till arbetssituationen. Alltså visade denna 

studie att socialarbetare som arbetar med barn och unga har betydligt högre stressnivåer och 

har svårare att behålla en professionell distans till sina klienter, varför de blir mer stressade än 

andra socialarbetare som arbetar med funktionshinder och äldreomsorg. 

 

3.2 Socialarbetares arbetsmiljö 

 

I en rapport från Arbetsmiljöverket (2007) som handlar om socialsekreterarnas arbetsmiljö 
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mellan åren 2005-2006 framgår det att den upplevs som negativ hos socialsekreterarna. 

Rapporten framhäver att arbetsmiljön bland annat präglas av ett högt arbetstempo med hög 

arbetsbelastning, ansträngande klientkontakter samt frekvent återkommande hot och 

våldssituationer på arbetsplatsen. Även hög personalomsättning dokumenterades. Den höga 

omsättningen leder till en ökad arbetsbelastning hos de befintliga socialsekreterarna då de 

exempelvis måste ta sig tid till att introducera och utbilda nyanställda. 

I en studie gjord av Björling & Hägglund (2004) kartlades också socialsekreteraren 

arbetsmiljö. Alla socialsekreterare i Sundsvalls kommun tillfrågades kring hur de upplevde 

sin arbetsmiljö i en enkätundersökning. Studien visar att 70 procent av de tillfrågade uppgav 

arbetsrelaterade besvär. Nästan samtliga, 93 procent, uppgav en upplevelse av psykisk 

påfrestning i samband med sitt arbete. I ytterligare en rapport från Arbetsmiljöverket (2010) 

framkommer det att var åttonde person ur yrkesgrupperna socialsekreterare, kuratorer och 

sjukvårdsbiträden någon gång hade varit frånvarande från arbetet på grund av besvär 

orsakade inom arbetet. Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper som visade sig uppleva 

mest stressrelaterade besvär i anknytning till arbetet. Även ur statistik hämtad från en rapport 

Arbetsmiljöverket sammanställt tillsammans med SCB (2001) kan detta utläsas. 91 procent ur 

yrkesgruppen socialarbetare/psykolog beskrev deras arbete som psykiskt och känslomässigt 

påfrestande, vilket också var den enda yrkesgruppen att utmärka sig med denna höga andel. I 

en rapport från Socialstyrelsen (2003) konstateras det bland annat att det är vetenskapligt 

styrkt att det finns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa. År 2007 

sammanställde Arbetsmiljöverket 1385 krav på arbetsmiljöförbättringar för socialsekreterare. 

Samtliga rapporter från Arbetsmiljöverket baseras på data från myndighetens 

arbetsmiljöundersökningar. 

 

I en studie från 2009 skriven av Gonzalez, Coulborn Faller, Ortega & Tropman undersöktes 

69 kommunala arbetare inom barn- och ungdomshandläggning i USA som nyligen avslutat 

sin anställning där. Den genomsnittliga anställningslängden av en socialsekreterare där är två 

år. Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer där informanterna tillfrågades om varför 

de slutat på sina arbeten samt vad som hade kunnat få dem att stanna kvar. Informanternas 

svar kodades och kategoriserades och omvandlades till kvantitativa data som sedan kunde 

analyseras. Svaren på frågan om varför de slutade utgjordes till 26,1 % av effekten av att 

arbeta med den sociala barnavåden, arbetsvillkor 28,9 %, arbetsklimat 31,8 %, arbetsplatsens 

organisation och reglemente 57,9 %, arbetsbelastning 47,8 % och påverkan på självet togs 

upp av hela 72,4 % som anledning till att de sa upp sig. De faktorer som skulle ha fått dem att 

stanna var: förändringar i myndighetsutövningen inom barnomsorgen 17,4 %, handledning 

24,6 %, arbetsplatsens organisation och reglemente 43,5 %, hanterbar arbetsbelastning 52,1 

% och påverkan på självet 24,6 %. Av de svarande är värt att notera att 20 % inte slutade 

frivilligt. Ett antal av informanterna svarade att ingenting skulle ha fått dem att komma 

tillbaka till arbetet. En av de intervjuade svarade såhär på den frågan: 

Nothing. (…) This job took away my peace of mind and split my spirit in half. I could not smile 

anymore. Nothing made me happy. I’m glad I’m gone (Gonzalez et al., 2009, p. 52). 
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Sammantaget kan sägas utifrån denna studie att de huvudsakliga skälen till att socialarbetarna 

lämnade arbetet inom barnomsorgen var att det påverkade deras mående negativt och att de 

upplevde att arbetsbelastningen var för hög. Det var inte själva arbetet med barnen i sig som 

gjorde att de slutade, utan snarare arbetsmiljörelaterade orsaker. Många upplevde också att de 

kände sig hindrade av arbetsplatsens regler och att de hade för snävt handlingsutrymme; de 

kunde inte hjälpa de barn och familjer som de mötte i arbetet på ett tillfredsställande sätt.  

 

3.3 Friskfaktorer 

 

Likt Antonovskys ovan nämnda teori finns det fler studier gjorda kring vilka faktorer det är 

som påverkar och upprätthåller en god hälsa. I en avhandling av Karlsson (2004) samlades 

data in via en befolkningsenkät, ett frågeformulär till allmänläkare samt djupintervjuer med 

långtidssjukskrivna. Fokus låg på att ge ökad kunskap om psykosocial ohälsa i den svenska 

befolkningen. Det konstateras att god hälsa främst påverkas av faktorer som en god 

arbetssituation samt en god framtidstro. Ett betryggande socialt nätverk var också en faktor 

som påverkade hälsan. Detta konstateras även i en studie gjord av Windle & Woods (2004) 

där 423 personer över 70 års ålder i England blev tillfrågade om indikatorer på 

välbefinnandet. Det framgår att känslan av hög ensamhet har en signifikant korrelation med 

känslan av lägre livstillfredsställelse, detta påvisar effekten av socialt stöd som 

hälsofrämjande. Det konstateras även att när en individ känner kontroll över sitt liv, så 

uppstår välbefinnande.     

      

I en studie gjord av Nissly, Mor Barak & Levin (2008) svarade 418 socialarbetare i USA på 

en enkät gällande frågor kring tankar om att sluta på sitt jobb. Studien visar att minskad stress 

på arbetet samt ett ökat arbetsrelaterat socialt stöd minskar tankarna på att lämna sitt jobb. 

 

3.4 Riskfaktorer  

 

I en studie gjord av Tham (2008) blev 309 socialarbetare inom barnomsorgen i Stockholm 

tillfrågade via enkätformulär hur de upplevde sin arbetsmiljö. Studien identifierade faktorer 

som påverkar benägenheten att vilja lämna sitt jobb. I Thams studie anses de 

socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn- och ungdomsärenden ha bland det 

svåraste och mest känslomässigt utmattande arbetet inom hela socialtjänsten. Ett resultat 

visade att 54 procent av informanterna hade arbetat två år eller mindre på sin arbetsplats, 

samt att 48 procent avsåg att lämna sin arbetsplats. De informanter som avsåg att lämna sin 

arbetsplats uttryckte en mycket högre exponering av hot och våld samt rollkonflikter än vad 

de som inte avsåg att lämna arbetsplatsen uttryckte. Den starkaste påverkansfaktorn var 

bristen på social omsorg inom organisationen. Med social omsorg menas i det här fallet i 

vilken utsträckning personalen känner sig omhändertagen av cheferna och förvaltningen, 

samt i vilken utsträckning personalen känner att organisationen är intresserad av deras hälsa 

och välmående. 



UPPSALA UNIVERSITET  VT 16

   

 

22 

 

 

Även höga nivåer av arbetsrelaterad stress beskrevs som en faktor som påverkade valet hos 

de som avsåg att lämna arbetsplatsen. I ovan nämnda studie av Nissly et al. (2008) angavs 

också hög arbetsrelaterad stress som en faktor vilken påverkade valet att vilja lämna sin 

arbetsplats. Även konflikter på arbetsplatsen och inom familjen framstod som en faktor. 

 

3.5 Tidigare forskning om KASAM 

 

Eriksson och Lindström (2006) gjorde en systematisk undersökning av Antonovskys teori om 

KASAM och användningen av hans livsfrågeformulär. Studien beskriver och analyserar hur 

man har använt KASAM i ett stort antal studier i 32 länder på 33 olika språk med minst 15 

olika varianter på livsfrågeformuläret och vilka resultat de visade för KASAMs reliabilitet 

och validitet för att mäta hälsa. Många studier gjorde jämförelser med andra typer av 

självskattningsformulär och sätt att mäta hälsa på och det visade att de ofta hade mycket 

gemensamt. En sådan studie är gjord av Gassne (2008). Där testades livsfrågeformuläret mot 

liknande konstruktioner. Det visade sig att formuläret har en stark signifikant korrelation med 

instrument som mäter negativa och positiva affekter samt livskvalitet. Eriksson och 

Lindström (2006) kom också fram till att formuläret är tillämpbart på olika kulturer för att 

mäta hur människor hanterar stress och bibehåller hälsa samt att KASAM har reliabilitet och 

validitet. Detta visar även Gassnes (2008) studie där det konstateras att reliabiliteten i 

livsfrågeformuläret är hög, men att operationaliseringen av KASAM kan utvecklas.  

Vidare visar Eriksson och Lindströms (2006) studie att människors KASAM är relativt stabil 

och konsekvent genom åren, men att den inte är fullt så konsekvent som Antonovsky menade. 

Det visade sig att KASAM ökade något med åldern för deltagarna i de studier som gjorts. En 

annan studie som också visade att KASAM ökade med åldern gjordes i Sverige av Larsson 

och Kallenberg (1995). Studiens syfte var att undersöka fördelningen av KASAM i olika 

demografiska grupper i Sverige samt vad det är KASAM mäter. Enkäter skickades ut till 

2003 personer i åldrarna 15 till 17. Formuläret innehöll bland annat Antonovskys förkortade 

livsfrågeformulär med 13 frågor som nämndes i det föregående teorikapitlet. Utöver ökad 

KASAM vid ökad ålder visade även studien att män hade en högre KASAM än kvinnor. 

Resultatet visade också att KASAM-värdet var starkare relaterat till generellt välmående och 

psykiska symptom än till fysisk hälsa och somatiska symptom. KASAM hade också en 

starkare korrelation med hälsoindikatorer än med faktorer som ålder, utbildning och 

inkomstnivå, antalet vänner eller antalet människor i hushållet. Studien visar också att 

genomsnittet för KASAM mätt med den 13-gradiga skalan hamnar på cirka 65 av 91 möjliga 

i en svensk population, oberoende av vilka subgrupper som det gäller. Intressant i denna 

studie var också att KASAM var starkare relaterat till kvinnors hälsa än mäns.  

 

Gassne (2008) genomförde en studie bland socionomstuderande samt yrkesverksamma 

socionomer i Sverige för att undersöka vad som bidrar till att förklara KASAM-29 som 

frågeformulär samt huruvida socionomutbildningen påverkade utvecklingen av KASAM för 

de medverkande. Den första delen av studien ägde rum 1995 då 177 studerande medverkade 

och vid uppföljningstillfället 2006 deltog 116 stycken av de ursprungliga deltagarna. Han 
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kom bland annat fram till resultat som är intressanta för denna studie då det visade sig att 

personer som var gifta eller samboende hade en signifikant högre uppmätt KASAM än de 

som var ensamstående (pp. 121-122). Ett annat resultat var att KASAM-29 hade hög 

reliabilitet som mätinstrument för hälsa och det uppmättes en hög interkorrelation mellan 

KASAM:s delkomponenter, samt ett högt värde för Cronbachs alpha vilket stödjer att skalan 

ska betraktas som endimensionell (p. 146).  

Dessutom kom Gassne (2008) fram till att tvärtom mot vad Antonovsky trodde, så är 

KASAM av hans resultat att döma inte stabil över längre tidsperioder. Testintervaller på ett 

till fem år visade relativt stora förändringar på KASAM-nivån. Detta menar Gassne talar för 

att KASAM inte är fixerad utan dynamisk. Ingen särskild stabilitet kunde heller uppvisas för 

individer som fyllt 30 år (den tid då Antonovsky bedömde att KASAM bildats färdigt).  

Gassne uttalar sig om att KASAM därför är att betrakta som en färskvara, beroende av en 

mängd faktorer och händelser i ”livets flod”.  

En annan studie som styrker att KASAM är en typ av hälsoindikator är gjord av Feldt (1997). 

Genom enkäter fick 989 respondenter i Finland besvara ett antal olika frågor (däribland den 

reviderade versionen av livsfrågeformuläret) kring bland annat sitt välmående och sin 

arbetssituation. Respondenterna i studien delades in i grupper efter hur stark eller svag 

KASAM de hade och sedan analyserades de grupperna tillsammans med de olika 

arbetsmiljörelaterade faktorerna. Studiens resultat visar sammanfattat att ju starkare KASAM 

desto svagare nivåer av psykosomatiska symptom och emotionell utmattning. Studiens 

resultat styrkte också Antonovskys tes om att vissa stressorer kan vara salutogena för dem 

som har en stark KASAM medan de kan vara patogena för dem som har en svagare KASAM. 

Exempelvis visades att en hög arbetsbelastning var något positivt för de respondenter som 

hade en stark KASAM, men något negativt för dem som hade en svag KASAM. Vidare 

visade studien att de sociala relationerna på arbetsplatsen var mycket viktigare för dem som 

hade en svag KASAM än för dem som hade en stark KASAM. 

Kalimo & Vuori (1991) gjorde en uppföljningsstudie om effekterna av barndomens 

erfarenheter och uppväxtförhållandena samt hälsotillståndet för finska arbetare. En tidigare 

studie på detta gjordes i början av 1960-talet på 1084 finska barn och dessa individer ombads 

sedan delta i uppföljningsstudien 1985. 77 % av de ursprungliga deltagarna deltog även i den 

nya studien. Data samlades in genom en enkätundersökning. KASAM användes som 

teoretisk bakgrund baserad på Antonovskys tes om att KASAM huvudsakligen utvecklas vid 

en låg ålder och att den från 30-årsåldern förblir någorlunda stabil genom livet. Resultaten 

från studien visade att det av alla grupper som fanns representerade i urvalet var kvinnor med 

en akademisk utbildning som var mest drabbade av psykisk ohälsa. Dessa visade sig i studien 

uppleva mer känslor av överansträngning, missnöjdhet, stress och depression. För hela 

urvalet förklarades i resultatet den psykiska ohälsan bäst av bristande inflytande i arbetet. Att 

ha en svag KASAM visade sig ha starka samband med psykisk ohälsa och bristande socialt 

stöd och en stark KASAM hade samband med att upplevelser av att ha inflytande på sitt 

arbete. Som förväntat hade också alla somatiska symptom som rapporterades starka samband 

med psykisk ohälsa också.  
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Kalimo & Vuoris (1991) studie presenterade också resultat som menade att kvinnornas 

psykiska och somatiska sjukdomssymptom inte minskade med en högre utbildning. Högre 

utbildade kvinnor visade sig också lida av sömnstörningar oftare än kvinnor utan utbildning. 

Detta skulle kunna förklaras av konflikten mellan att ha ett krävande arbete och samtidigt ha 

mycket krav på sig i hemmet (Davidson & Cooper, 1983). Hur aktuell den informationen är 

idag är något att reflektera över då artikeln publicerades 1983 och dagens samhälle utvecklats 

vad gäller jämställdhet i både yrkeslivet och hemmet. Samband hittades också mellan låg 

intelligens och KASAM på så vis att den låga intelligensen förhindrade utvecklingen av en 

stark KASAM. För dem med hög utbildning fanns det starka indikatorer på att uppväxtmiljön 

och självkänslan påverkade den psykiska hälsan. Studien visade även att en dålig självkänsla 

i barndomen hade ett samband med sämre hälsa 20 år senare i livet. 

 

Sammantaget visar den tidigare forskningen på området att socialarbetarens arbetssituation 

kan vara psykiskt påfrestande. Många studier vittnar om att arbetsmiljön ofta präglas av hög 

personalomsättning och ett högt arbetstempo, vilket resulterar i arbetsrelaterad besvär hos 

socialarbetarna. Flera studier påvisar att socialarbetare uppvisar en hög känsla av stress, 

högre än många andra yrkesgrupper. Vidare visar forskningen att KASAM livsfrågeformulär 

har hög reliabilitet som ett mätinstrument för hälsa och att begreppet i sig är tillämpar som en 

indikator för hälsa. 
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4. Metod 
 

Detta kapitel presenterar och motiverar valet av en kvantitativ metod för undersökningen. En 

beskrivning görs av undersökningens urval och hur den speciella enkäten utformats.  

Undersökningens validitet och reliabilitet diskuteras och det görs en analys över det 

potentiella bortfallet i materialet. Här finns också ett avslutande avsnitt om de viktiga etiska 

överväganden som måste tas i beaktande när det rör ett så känsligt område som psykisk hälsa. 

 

4.1 Val av metod 

 

För att kunna besvara de inledande frågeställningarna och uppfylla undersökningens syfte – 

att undersöka den psykiska hälsan hos socialarbetare i Uppsala kommun och vad som 

påverkar den – föll valet på att genomföra en kvantitativ undersökning genom en webbaserad 

enkät. Ambitionen var att nå ut med enkäten till ett så stort antal socialarbetare som möjligt i 

Uppsala kommun för att få ett rikt material att organisera och analysera. Den teoretiska 

bakgrunden till denna uppsats utgår som nämnts från Antonovskys teori om KASAM och då 

det redan finns ett utarbetat standardiserat frågeformulär för KASAM (se teorikapitlet ovan) 

var det naturligt att använda ett sådant frågeformulär som metod även i denna undersökning, 

för att senare kunna analysera resultaten och jämföra med teorin. 

 

Genom denna datainsamlingsmetod beräknades ett stort material kunna samlas in, vilket var 

önskvärt då det skulle kunna ge ett representativt urval från populationen som helhet. En 

kvalitativ metod hade gett fördelar i form av att det möjliggör en djupare analys av 

individuella upplevelser. Eftersom frågeställningarna i denna uppsats emellertid handlar om 

att hitta gemensamma nämnare mellan olika frisk- och riskfaktorer för psykisk ohälsa – 

snarare än att undersöka personliga upplevelser – valdes den kvalitativa intervjustudier bort. I 

teorin kan man naturligtvis också ta del av den individuella upplevelsen även genom en 

enkätundersökning, men fokus för resultat och analys kommer här inte att ligga på de 

individuella svaren. Målet är istället att se till de sammanställda svaren för hela urvalet, samt 

för olika grupper som kan urskiljas. Denna undersökning genomfördes som ett stickprov på 

vår målgrupp, för om en stickprovsundersökning av det här slaget sker under rätt 

förutsättningar blir resultatet representativt för den målgrupp som avses (Djurfeldt et al., 

2003, p. 101). Målgruppen/populationen i denna studie är socialarbetarna i Uppsala kommun. 

 

4.2 Enkätens utformning 

 

Med Antonovskys reviderade version av livsfrågeformuläret med 13 frågor om KASAM 

(KASAM-13) som utgångspunkt utvecklades en enkät som blandade KASAM-frågorna med 

andra frågor gällande socialarbetarnas bakgrund såsom kön, ålder, arbetslivserfarenhet etc. 

för att senare kunna urskilja skillnader mellan olika grupper (Antonovsky, 2005, pp. 246-
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253). Som inspiration till vilka sociodemografiska frågor som ställts har Pia Thams 

doktorsavhandling Arbetsvillkor i den sociala barnavården (2008) använts. Enkäten består 

totalt av 23 frågor och bedöms ta ca 5-10 minuter att fylla i. Stor vikt lades vid att utforma 

frågorna så värderingsfria som möjligt, för att inte svaren skulle påverkas i någon riktning. 

Enkätens utformning är väldigt viktig, då den inte får vara för lång och omständlig att svara 

på vilket skulle kunna medföra att deltagarna stressar igenom svaren eller missar att svara på 

någon fråga. Det är troligt att det också förekommer enkäter som förblir obesvarade , dock 

försökte vi undvika det i högsta möjliga grad med hjälp av en noggrann utformning och en 

lättsamhet i formuläret i stort så det inte ska ta för mycket tid i anspråk eller kännas för 

utmanande. Ett långt och invecklat formulär med eventuell otydlighet kan riskera att den 

förmodade respondenten helt enkelt väljer bort det och spenderar sin tid på annat. Att 

publicera enkäten via internet i form av ett mail eller på en eventuell internetsida eller 

liknande framstod för oss som det bästa och kostnadseffektivaste sättet. 

 

4.3 Urvalsprocess 

 

Eftersom målgruppen för undersökningen är socialarbetare i Uppsala kommun skickades 

enkäten ut till enhetscheferna för kommunens olika förvaltningar som bedriver socialt arbete, 

tillsammans med en förfrågan om att denne skulle vidarebefordra enkäten till sina respektive 

medarbetare. Tillsammans med förfrågan om deltagande bifogades även ett informationsbrev 

(se bilaga 2) med kort information om studiens syfte och upplägg samt kontaktuppgifter till 

undertecknade författare samt ansvarig handledare. Detta gjordes för att inhämta deras 

samtycke till att samla in empiri från deras respektive arbetsplatser samt uppta arbetstid från 

deltagarna. Enkäten uppskattades därmed nå ut till ca 400 medarbetare inom kommunen, 

förutsatt att alla enhetschefer valde att låta deras avdelning delta. Vår förhoppning var 

naturligtvis att få in så många svar som möjligt och även om vi räknade med ett visst bortfall, 

föreföll det rimligt att få in tillräckligt med material för att kunna göra en god analys. 

Kontaktuppgifter till berörda enhetschefer tog vi del av via kommunens intranät då en av oss 

för närvarande är anställd hos kommunen och därför har den informationen tillgänglig. 

 

Ambitionen var alltså att undersöka ett större antal socialarbetare i Uppsala kommun utan att 

ha någon information om deras psykiska hälsa sedan innan. Teoretiskt sett skulle alla ha 

kunnat svara att de har en mycket god psykisk hälsa. Misstanken var dock att så inte skulle 

bli fallet, utifrån vad media och Socialstyrelsen rapporterat de senaste åren. Deltagandet i 

undersökningen var naturligtvis helt frivilligt, men förväntningen var att det fanns ett intresse 

hos målgruppen att delta och att detta kunde ha en påverkan på urvalet i och med att de 

socialarbetare som svarar på en enkät av detta slag möjligen är mer engagerade i sin egen och 

andras psykiska hälsa eftersom det är en viktig del av deras professionella roll. 

 

4.4 Bearbetning och analysmetod 

 

Efter att ha samlat in materialet fördes insamlade data in i ett statistiskt dataprogram för att få 
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en bättre överblick och kunna jämföra svaren i ett vidare perspektiv. Vi vill genom vår 

enkätundersökning uppnå ett resultat som säger något om den psykiska hälsan hos 

socialarbetare i stort och är möjligt att applicera på populationen. Eventuellt kan vi då 

upptäcka någon form av mönster som pekar på att den påfrestande kontext socialarbetaren 

befinner sig inom påverkar ens psykiska hälsa, eller att den kanske inte påverkas alls så 

mycket som vår förförståelse leder oss att tro. Med KASAM som teoretisk utgångspunkt för 

analysen undersöks vilka faktorer (variabler) som har signifikant påverkan på den psykiska 

hälsan. Variablerna som undersöktes utöver de som tas upp i KASAM-13 var; kön, ålder, 

familjeförhållanden, arbetsbelastning, upplevt allmänt hälsotillstånd, sjukskrivning, sökt 

professionell hjälp för psykisk ohälsa, arbetslivserfarenhet, typ av tjänst och typ av målgrupp 

för arbetet. Dessa variabler valdes inspirerat av Pia Thams studie från 2008 (se kapitel 3 om 

tidigare forskning) som också undersökte faktorer som hade påverkan på socialarbetares 

hälsa och arbetsmiljö. Likaså kan eventuella skillnader upptäckas inom olika grupper, 

exempelvis mellan könen eller mellan individer med olika lång erfarenhet inom socialt 

arbete. 

 

Eftersom statistiska beräkningar ska göras har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. 

Med hjälp av SPSS kan vi undersöka frekvenser samt hur olika variabler påverkar varandra 

och i vilken utsträckning. Det första steget är att studera urvalets fördelning med avseende på 

de olika sociodemografiska variabler som undersökts. Detta jämförs sedan med vilket mått på 

KASAM som uppmätts. Nästa steg är att analysera respondenternas svar på de frågor som är 

direkt baserade på Antonovskys livsfrågeformulär (Antonovsky, 2005, pp. 246-253). 

 

För att ta reda på vilka risk- och friskfaktorer som kan påverka socialarbetarnas hälsa utförs 

T-test och ANOVA-analyser. Genom dessa analyser går det att utröna vilka grupper 

(exempelvis en specifik åldersgrupp eller en grupp med ett visst familjeförhållande) som har 

högst respektive lägst KASAM i förhållande till de andra grupperna. Därefter görs en 

regressionsanalys, med vilken det går att ta reda på vilken grupp som har störst inverkan på 

KASAM-måttet av de grupper som testats.  

 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

 

Med validitet avses huruvida undersökningen har begreppsmässig och teoretisk relevans, 

alltså om vi undersöker det vi ville undersöka från början. I vår studie undersöker vi 

socialarbetares psykiska hälsa med hjälp av KASAM och flera studier har visat på att 

KASAM har hög validitet som mått på psykisk hälsa (se kapitlet om tidigare forskning). 

Med reliabilitet menas oftast undersökningens replikerbarhet, vilket betyder i vilken 

utsträckning vi skulle få samma resultat om vi upprepade vår undersökning. Genom att vi på 

ett tydligt sätt beskriver hur undersökningen gått till och vilka variabler som undersöks och 

vilken teoretisk utgångspunkt vi har, är målet att studien ska bli så transparent att det är 

möjligt att upprepa studien och få liknande resultat (Djurfeldt et al., 2003, p. 101). 
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Det finns en risk att undersökningens resultat blir missvisande eller felaktigt, då många 

faktorer kan ha påverkat både insamlingen av data samt bearbetningen och analysen av dessa. 

Det kan bli fel i kodningen och organiseringen av enkätsvaren och felskrivningar vid 

inmatningen av materialet i datasystemet. Det finns naturligtvis också en risk att personerna 

som svarat missförstått frågan, det vill säga en validitetsbrist som uppstår då respondenter 

svarat på något som man inte frågat om eller kanske inte svarar alls. Det måste också tas i 

beräkning att respondenter kan skriva fel av misstag, vilket inverkar negativt på 

reliabiliteten. Alla dessa faktorer kan komma att påverka resultatet. Det har därför varit 

viktigt att varje fråga är så rak och tydlig som möjligt, så att risken för missförstånd 

minimeras. Genom stor noggrannhet och kontinuerliga kontroller under arbetets gång har 

dessa typer av fel i görligaste mån kunnat undvikas (Djurfeldt et al., 2003, pp. 109, 130). 

 

4.6 Etiska avvägningar 

 

En socialarbetare arbetar med de mest utsatta personerna i samhället. För att ge klienten bästa 

möjliga hjälp måste förmodligen socialarbetaren själv må bra. Därför anser vi att studien är 

nödvändig för att synliggöra vilka faktorer i arbetet som kan tänkas påverka den psykiska 

hälsan. Frågor kring psykisk hälsa kan vara känsliga och något som inte alla önskar tala öppet 

om. Det finns risk att informanterna känner att ens privatliv blir kränkt och det kan i sin tur 

leda till att all information inte kommer fram och att resultatet blir missvisande. I och med att 

datainsamlingen sker genom en enkätstudie kan informanterna dock vara anonyma även 

gentemot oss, vilket kan få dem att känna sig mer bekväma och vara uppriktiga i sina svar. 

Informanterna är socialarbetare i Uppsala kommun, men mer specifika än så är vi inte i vår 

undersökning eller i vår presentation av det insamlade materialet. Att informationen om 

sekretess framgått i ett tidigt skede gör även att respondenterna förmodligen har känt sig 

trygga i detta avseende. 

 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen enligt Vetenskapsrådet (2012), vilka vi 

applicerat på vår studie. Först och främst ska informanterna få uppgifter om forskningens 

syfte, vilket kan konkretiseras som informationskravet. I den aktuella studiens fall handlar det 

om att identifiera informanternas hälsa, vilket som ovan nämnts kan vara känsligt. Då finns 

även samtyckeskravet, som innebär att informanterna alltid har rätten att själva bestämma 

över sin medverkan. Vidare finns även konfidentialitetskravet vars regler är att känsliga 

uppgifter likt personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och att de 

ges största möjliga konfidentialitet. Slutligen finns även nyttjandekravet som betyder att de 

insamlade uppgifterna endast ska användas för forskningsändamål. 
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5. Resultat och analys 
 

Följande avsnitt beskriver resultatet av enkätundersökningen för alla frågor gällande 

respondenternas bakgrund samt det sammanställda resultatet av respondenternas KASAM-

nivå. Resultaten baseras på svaren från totalt 41 respondenter. Avsnittet inleds med en 

bortfallsanalys som beskriver det stora bortfall som fanns i studien och hur detta påverkar 

kommande resultat som presenteras. Resultaten har strukturerats upp efter att besvara var och 

en av frågeställningarna som presenterades i det inledande kapitlet. Efter att resultatet 

presenterats genom beskrivande tabeller och diagram kommer uppsatsens analytiska del då 

resultaten analyseras i förhållande till den teoretiska bakgrunden. 

 

5.1 Analys kring obesvarade enkäter 

 

I denna studie skickades enkäten ut till 25 enhetschefer i Uppsala kommun som i sin tur 

beräknades nå ut till ca 400 medarbetare. Enkäten skickades ut i två omgångar under en 

veckas tid där den andra omgången fungerade som en påminnelse då svarsfrekvensen vid det 

första utskicket resulterade i endast cirka 20 svar. Det slutgiltiga resultatet uppgick till totalt 

41 stycken besvarade enkäter. I förhållande till hur många som beräknats nås av enkäten är 

bortfallet stort. Anledningarna till detta är många. Det främsta svaret från enhetscheferna var 

att de inte deltog i undersökningar som berörde C-uppsatser, och då främst på grund av 

tidsbrist. En annan anledning var att antalet förfrågningar från andra studenter om medverkan 

i undersökningar var stor och att de behövde begränsa antalet medverkningar. En enhet 

svarade att de under aktuell vecka inte hade möjlighet att besvara enkäten men att de längre 

fram i framtiden skulle kunna göra detta. Några autosvar angav att enhetschefen var sjuk och 

skulle återkomma, andra att de var tjänstlediga eller på semester. Som en analys av de olika 

anledningar som angavs kan slutsatsen att det är viktigt att vara ute i god tid dras. Hade 

enkäten varit en av de första enkäterna att skickas hade förmodligen fler svar genererats. Om 

enhetscheferna kontaktats i ett tidigare skede, och haft mer än en vecka på sig att besvara 

enkäten, hade förmodligen en plan för när medverkan skulle ske kunna göras.  

 

På grund av den låga svarsfrekvensen är det svårt att försöka generalisera vad som gäller för 

den stora massan och resultaten kan därför bli missvisande. Det stora bortfallet gör att värdet 

på både validiteten och reliabiliteten för studiens resultat sjunker, vilket i sin tur kan ses som 

en indikator på dålig datakvalitet. Alla de tilltänkta respondenterna som inte svarat har 

nödvändigtvis inte samma egenskaper som de som svarat har och studiens olika resultat kan 

därför vara snedrivna. Detta är dock något som aldrig kan fastställas såvida inte ytterligare 

undersökningar görs på samma specifika område.  
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5.2 Beskrivning av respondenterna 

 

 

Här presenteras resultaten från de sociodemografiska frågor som ingick i enkäten. 

5.2.1 Personliga frågor 

 

Medelåldern på de svarande är 34 år och standardavvikelsen är 10,9. Informanterna delades 

in i åldersgrupper baserat på deras svar, detta för att underlätta vidare analys. De flesta 

svaranden (48,8 %) föll inom grupp 1 som motsvarade åldern 20-30 som visas i Tabell 1. 

Fördelningen avseende män och kvinnor framgår av Tabell 2. 

 

Av de svarande var 35 st. kvinnor motsvarande 85,4 % och 6 st. var män motsvarande 14,6 

%. Det kan konstateras att en övervägande majoritet av de svarande är kvinnor.  

Figur 3 visar respondenternas civilstånd samt om de har hemmaboende barn eller inte. 

Majoriteten på 71,79 % är gifta/sammanboende. Den näst största delen på 17,95 % är 

ensamstående. Grupp 3 som är ensamstående personer med barn som bor hos dem utgör bara 

2,56 % och 7,69 % är gifta/sammanboende som har barn som bor hos dem. På denna fråga 

fanns det ett bortfall då två av de som deltagit i undersökningen valt att inte svara på frågan 

eller missat den. 

 

 

 

Åldersgrupper Antal Procent 

20-30 20 48,8 

31-40 10 24,4 

41-50 7 17,1 

51 < 4 9,8 

Totalt 41 100 

   Tabell 1 

 

 

 

 

 

Kön Antal Procent 
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Kvinna 35 85,4 

Man 6 14,6 

Total 41 100 

Tabell 2 

 

Figur 3 

Grupp 1 = Gift/Sammanboende 
Grupp 2 = Ensamstående 

Grupp 3 = Ensamstående & barn som bor hos dig/er minst hälften av tiden 
Grupp 4 = Gift/Sammanboende & barn som bor hos er minst hälften av tiden 

 

 

 

5.2.2 Arbetsrelaterade frågor 

 

Figur 4 visar hur lång arbetslivserfarenhet inom socialt arbete de svarande har. 31,71 % har 

arbetat 4-10 år och lika stor procent har arbetat längre än 11 år. 24,39 % har arbetat 2-3 år 

och 12,2 % har arbetat ett år eller kortare tid. Tabell 3 visar fördelningen av hur många 

svaranden som arbetar heltid respektive deltid. Majoriteten på 78 % arbetar alltså heltid. 

Tabell 4 visar hur de svarande uppfattar sin arbetsbelastning, om den är för hög, lagom eller 

för låg. Flest personer har svarat alternativ 4, alltså upplever den största andelen att 

arbetsbelastningen är ganska hög men inte för hög. Tabell 5 visar fördelningen mellan vilka 

typer av ärenden som socialarbetarna handlägger. Ungefär en tredjedel handlägger 

barn/ungdomsärenden och en tredjedel handlägger missbruk/psykiatriärenden, den 

återstående tredjedelen är fördelad så att 12,2 % svarat familjerätt och 7,3 % 

äldre/funktionshindrade.  
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Figur 4 
Grupp 1 = 0-1 år 
Grupp 2 = 2-3 år 

Grupp 3 = 4-10 år 
Grupp 4 = 11< 

 

 

 

 

 

 

Heltid/Deltid Antal Procent 

Heltid 32 78 

Deltid 9 22 

Totalt 41 100 

Tabell 3 

 

 

Arbetsbelastning Antal Procent 

2 2 4,9 

3 14 34,1 

4 19 46,3 

5 6 14,6 
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Totalt 41 100 

 
Tabell 4 

1= För låg, 5= För hög.  

Notering: Ingen av informanterna har valt svarsalternativ 1. 

 

 

Vilken typ av ärenden Antal Procent 

Barn-/ungdomsärenden 12 29,3 

Familjerätt 5 12,2 

Missbruk och/eller psykiatri 15 36,6 

Äldre och/eller funktionshindrade 3 7,3 

Totalt 41 100 

Tabell 5 

 

5.2.3 Frågor om hälsa 

 

Tabell 6 visar hur många som sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa sedan de började 

arbeta som socialarbetare samt vilka som har en kontakt sedan tidigare. Den största delen på 

58,5% har inte gjort det och den näst största delen på 22 % har gjort det. 

Det självupplevda allmänna hälsotillståndet bland de svarande synes vara god då nästan 

hälften, 48,8 % svarar alternativ 4 på skalan 1-5 och endast 2,4 % har valt svarsalternativ 1 

som representerade ”Mycket dåligt” (se Tabell 7).  

I Tabell 8 framgår det att 82,9 % inte har varit sjukskriven under sin tid som socialarbetare 

och 17,1 % har alltså varit det. 

 

Sökt professionell hjälp Antal Procent 



 

   

 

 

 

35 

1 9 22 

2 4 9,8 

3 24 58,5 

4 4 9,8 

Totalt 41 100 

Tabell 6 

Grupp 1: Ja 

Grupp 2: Ja, har en kontakt sedan innan jag började inom socialt arbete 

Grupp 3: Nej 

Grupp 4: Nej, men jag har funderat på det 

 

 

Allmänt hälsotillstånd Antal Procent 

1 (Mycket dåligt) 1 2,4 

2 8 19,5 

3 7 17,1 

4 20 48,8 

5 (Mycket bra) 5 12,2 

Totalt 41 100 

Tabell 7 

 

Sjukskrivning Antal Procent 

Ja 7 17,1 

Nej 34 82,9 

Totalt 41 100 

Tabell 8 
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5.2.4 En homogen grupp? 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de som deltagit i denna studie representerar en 

relativt homogen grupp, då en övervägande majoritet är kvinnor och nästan 50 % är mellan 

20-30 år gamla och 24 % är mellan 31-40 år. Nästan 80 % av de svarande är gifta eller 

sammanboende (med eller utan barn). Ungefär 60 % har arbetat längre än fyra år inom socialt 

arbete och nästan 80 % arbetar heltid i nuläget. Arbetsbelastningen upplevs som lagom hög 

eller hög men inte för hög av totalt 80 %. Spridningen är ganska jämn mellan vilken typ av 

ärenden de svarande handlägger är med en tredjedel som svarade missbruk/psykiatri och 

barn/ungdomsärenden och en tredjedel fördelat på de två svarsalternativen, familjerätt och 

äldre/funktionshindrade. Ingen av respondenterna hade svarat att de arbetar med 

försörjningsstöd så en slutsats kan dras om att den enheten var en av dem som valde att inte 

delta i studien. Av de svaranden har 60 % inte sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa 

under sin tid som verksam inom socialt arbete. Detta skulle kunna vara en indikator på att de 

inte har den typen av hälsoproblem. Men ca 30 % har svarat att de har sökt professionell hjälp 

och nästan 10 % har övervägt det. På frågan om hur de svarande uppskattar sitt egna 

allmänna hälsotillstånd har 60 % uppgett att de mår bra eller mycket bra. Detta skulle kunna 

stämma väl med att 60 % inte sökt hjälp för psykisk ohälsa men denna fråga fångar ju även in 

det fysiska hälsotillståndet. Något som verkligen talar för att studiens respondenter är vid god 

hälsa är att hela 83 % inte varit sjukskrivna under sin tid som verksam inom socialt arbete.  

Slutsatsen som kan dras av detta resultat är att de allra flesta svaranden skulle passa in i 

följande beskrivning: En kvinna som är runt 30 år gammal och har arbetat ca 4 år som 

socialarbetare, arbetar heltid och har en tillfredsställande arbetsbelastning. Hon upplever sig 

vara vid god hälsa och hon har inte varit sjukskriven någon längre period i sin karriär.  

 

 

5.3 Hur ser den psykiska hälsan hos socialarbetare i Uppsala kommun ut? 

 

Studiens resultat visade alltså att de svarande till 60 % uppskattade sitt eget hälsotillstånd 

som bra eller mycket bra och 80 % har aldrig varit sjukskrivna. Detta indikerar att om de mår 

såhär bra borde också deras poäng på KASAM-skalan bli hög enligt Antonovskys teori om 

KASAM som ett tillförlitligt mått på hälsa.  

 

 

5.3.1 Sambandet mellan uppskattat hälsotillstånd och nivå på KASAM 

Medelvärdet för KASAM beräknades för hela urvalsgruppen som 64,5 poäng av maxvärdet 

91 (se Figur 5). Högsta och lägsta värde var 86 respektive 45 poäng. Standardavvikelsen var 

11,1. Delar man upp KASAM i tre olika grupper för låg-, medel- och hög KASAM befinner 

sig medelvärdet på resultatet i den övre delen av skalan för hög/stark KASAM. Antonovsky 

har som tidigare nämnts aldrig tydligt preciserat vad som är låg respektive hög KASAM för 

det reviderade KASAM-13 formuläret. Detta är därför en helt godtycklig indelning som 
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gjorts av undertecknade författare. Låg KASAM räknas i denna studie som poäng mellan 0-

30, medel KASAM motsvararar poäng mellan 31-60, hög KASAM räknas som poäng mellan 

61-91. 

Medelvärdet för KASAM blev alltså 64,5 poäng av 91 möjliga, vilket placerar det som en 

stark KASAM efter gruppindelningen som gjordes. Känslan av sammanhang ska enligt teorin 

genom sina tre beståndsdelar göra dig motståndskraftig mot stress. Ett starkt KASAM skulle 

kunna tyda på att de tillfrågade inte upplever en stark känsla av stress. Detta antagande skulle 

kunna styrkas genom att även kategorin hanterbarhet är starkt, som likväl skulle kunna vara 

en synonym till stress. Att känna att situationen individen befinner sig inför kan kontrolleras 

och hanteras, och att det finns resurser för att hantera motgångarna motverkar stress.  

Respondenternas medelvärde för KASAM stämmer också väl överens med hur 

respondenterna skattat sin egen hälsa som synes i Tabell 7. Nästan hälften av respondenterna 

(48,8 %) uppskattade sitt allmänna hälsotillstånd till 4 på en femgradig skala då 5 stod för 

”Mycket bra”. Undersökningen visade också att den största delen av respondenterna (58,8 %) 

inte har sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa, men 22 % hade gjort det (se Tabell 6). 

Majoriteten av studiens deltagare svarade att de inte varit sjukskrivna under sin tid som 

verksamma inom socialt arbete, enbart 17,1 % uppgav att de varit sjukskrivna.  

På frågan om hur deltagarna upplever sin arbetsbelastning har de svarat att 46,3 % upplevde 

den som hög, men inte för hög. Den näst största andelen svarande (34,1 %) uppgav att 

arbetsbelastningen var lagom hög (se Tabell 4).  
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Figur 5 

Medelvärde: 64,5 

Standardavvikelse: 11,1 

Högsta värde: 86 

Lägsta värde: 45 

 

5.3.2 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

Som redogjorts för i teoriavsnittet är det inte tänkt att KASAM ska studeras genom sina 

delkomponenter utan ska ses som ett helhetsmått. Studier visar också att interkorrelationen 

mellan de olika delarna är mycket hög och det tyder på att de mäter samma sak och att 

begreppet ska uppfattas som endimensionellt (Antonovsky, 1993; Antonovsky, 2005, p. 123; 

Gassne 2008; Kallenberg 1999; Larsson & Kallenberg 1996). Men Antonovsky har även 

uttalat att det kan finnas intressant information att hämta från värdena på begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Han menar att det kan ge en indikator på hur dynamisk en 

individs KASAM är, d.v.s. blir nivån på KASAM starkare eller svagare?  

 

Därför gjordes en analys av KASAMs olika delar – begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet – efter att det totala värdet för KASAM tagits fram. Detta för att se om någon 

av dessa särskilde sig på något sätt från de andra komponenterna. Resultatet av denna analys 

redovisas i Tabell 9, där det framgår att det sammanlagda medelvärdet för meningsfullhet för 

hela urvalsgruppen är 21,4. För begriplighet är medelvärdet 22,8. Medelvärdet för 

hanterbarhet är 20,3, medan medelvärdet på begriplighet är något lägre i förhållande till de 

andra två eftersom maxpoäng för begriplighet är 35 och de andra två har maxpoäng 28.  

 

 Antal Lägsta värde Högsta värde Medelvärde 

Meningsfullhet 41 13,0 28,0 21,4 

Begriplighet 41 14,0 33,0 22,8 

Hanterbarhet 41 11,0 27,0 20.3 

 

 
Tabell 9 

  

5.4 Vilka faktorer i arbetet påverkar den psykiska hälsan och på vilket 

sätt? 

 

För att besvara den andra frågeställningen i denna uppsats har en linjär regressionsanalys 

genomförts. Genom en sådan analys kan det visas vilken effekt en eller flera oberoende 
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variabler har på en beroende variabel. Om det är flera oberoende variabler som testas är 

analysen multivariat. I uppsatsens studie har en linjär regressionsanalys gjorts för att 

undersöka sambandet mellan KASAM-nivån hos informanterna och olika 

påverkningsfaktorer som höjer eller sänker medelvärdet på KASAM.  

För att identifiera olika oberoende variabler att testa i den linjära regressionsanalysen har 

ANOVA-analys samt T-test utförts. Med hjälp av dessa gick det att välja ut de faktorer som 

uppvisat mest anmärkningsvärda resultat med avseende på medelvärdet på KASAM.  Först 

har en regressionsanalys med oberoende variabler som uppvisat det mest negativa KASAM-

medelvärdet gjorts. Här tros olika riskfaktorer kunna identifieras. Därefter har en 

regressionsanalys med variabler som uppvisat det mest positiva KASAM-medelvärdet gjorts. 

Här tros olika friskfaktorer kunna identifieras. 

 

5.4.1 Riskfaktorer 

 

Följande redogörelse gäller resultaten som illustreras i Tabell 10. Beta-värdet är den 

standardiserade regressionskoefficienten som visar hur stor den procentuella förändringen 

blir i den beroende variabeln om den oberoende variabeln skulle öka med 1 enhet. Beta-

värdet kan endast ligga mellan -1 och 1. Ju högre värde på B-koefficienten desto starkare 

påverkan av den oberoende variabeln på den beroende variabeln (i detta fall KASAM). Detta 

värde går enbart att tillämpa på intervall-, kvot- och absolutskalor. Nominal- och 

ordinalskalor som ovanstående “Familjeförhållande”, “Typ av tjänst” samt “Typ av ärenden” 

är går alltså inte att tillämpa. Om den oberoende faktorn ökar en enhet så påverkas den 

beroende variabeln (KASAM) med motsvarande siffra på Beta-värdet. Alltså betyder detta att 

de olika beroende faktorerna i tabell 14 har en negativ effekt på graden av KASAM. Att 

tillhöra gruppen ”ensamstående” sänker värdet på ens sammanlagda KASAM med 32 % 

enligt denna studie.  

R Square värdet är 0,282. Detta betyder att variationen i den beroende variabeln ”KASAM” 

kan förklaras med de oberoende variablerna till 28,2 procent. Ingen av de oberoende 

variablerna visar på ett signifikant resultat då värdet skall vara lägre än 0,05, vilket 

förmodligen beror på det stora bortfallet av respondenter (se avsnittet om Bortfallsanalys). 

Detta betyder alltså att det inte med statistisk säkerhet går att säga att det finns ett positivt 

samband och att resultaten kan bero på slumpen. Värt att notera är dock att signifikansnivån 

för variabeln familjeförhållande är 0,058 vilket ligger strax över gränsen för ett signifikant 

resultat. Detta kan tyda på att det påverkar KASAM-värdet negativt att vara ensamstående.  

Den åldersgrupp som hade den största negativa korrelationen med KASAM var den yngsta 

åldersgruppen på 20-30 år. Resultaten visar också att den gruppen med lägst 

arbetslivserfarenhet har det lägsta KASAM-värdet. Det är förstås rimligt att en yngre person 

har kortare arbetslivserfarenhet än en äldre. Resultaten visar alltså att om du är yngre och har 

mindre erfarenhet är det troligt att du har en lägre nivå av KASAM. Enligt Antonovsky skulle 
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detta innebära att de som i 20-30årsåldern och har en låg nivå av KASAM har vissa 

möjligheter att påverka sin KASAM eftersom KASAM främst utvecklas i yngre ålder och 

blir fixerad när människor fyllt 30 år. Efter det är det svårare att förbättra sin KASAM. De 

som är äldre och har en svag KASAM kommer enligt teorin att fastna i en negativ utveckling 

och snarare få en ännu sämre KASAM om den skulle förändras åt något håll (Antonovsky 

2005, s. 162). 

 

  

 RISKFAKTORER 

 

Oberoende 

Variabler: 

 Beroende 

Variabel: 

KASAM  

     

 B Sig. R R Square 

Åldersgrupp (20-

30år) 

-3,890 0,263 0,531 0,282 

Familjeförhållande 

(Ensamstående) 

-8,199 0,058   

Arbetslivserfarenhet 

(0-1år) 

-1,031 0,853   

Typ av tjänst 

(Deltid) 

-4,908 0,257   

Typ av ärenden 

(Barn-

/ungdomsärenden) 

-1,891 0,602   

 

       Tabell 10 

 

5.4.2 Friskfaktorer 

 

R Square är 0,275 (se Tabell 11). Detta betyder att variationen i den beroende variabeln 

”KASAM” kan förklaras med de oberoende variablerna till 27,5 procent. Ingen av de 

oberoende variablerna visar på ett signifikant resultat och det går därför inte med statistisk 

säkerhet att säga att det finns ett positivt samband. Resultatet kan bero på slumpen.  

Studiens resultat visar även att den grupp med högst KASAM var den som innehöll de allra 

äldsta respondenterna. Detta styrks även av resultatet från frågan kring arbetslivserfarenhet, 

där gruppen med högst KASAM var gruppen med längst arbetslivserfarenhet. Detta stämmer 

rimligt nog med resonemanget ovan kring den negativa korrelationen mellan ung ålder och 
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KASAM. Alltså borde de som deltagit i denna studie som är äldre ha en stark KASAM som 

även är stabil och inte löper särskilt stor risk att försämras (Antonovsky, 2005, p. 162).  

Studiens resultat visar på ett positivt samband mellan KASAM och att bo tillsammans med 

någon. Alltså är det sociala stödet som eventuellt kommer genom att bo tillsammans med 

någon en friskfaktor för hälsan. Det går även att utläsa av resultatet att socialsekreterare som 

arbetar med att handlägga ärenden på familjerätten uppvisar den högsta graden av KASAM. 

En spekulation i varför det är på detta vis skulle kunna vara att just de ärendena är mindre 

emotionellt påfrestande att handlägga än exempelvis olika biståndsfrågor. Det kan dock 

likagärna bero på någon helt annan faktor som inte framkom i studien. Just familjerätt-

ärenden kan i högsta grad vara emotionellt engagerande då det till stor del handlar om 

vårdnadstvister där barnen ofta drabbas hårdast av föräldrar i konflikt. Kanske är det andra 

faktorer som påverkar att KASAM-värdet är högre för dessa personer. En bättre arbetsmiljö 

och arbetstrygghet på just den avdelningen? En arbetsplats som inte präglas av lika hög 

personalomsättning exempelvis eller att den personalen är äldre och har längre erfarenhet 

som bidrar till en högre nivå av hanterbarhet.  

 

FRISKFAKTORER 

Oberoende Variabler:  Beroende 

Variabel: 

KASAM  

     

 B Sig. R R Square 

Åldersgrupp (51år 

eller äldre) 

2,670 0,672 0,524    0,275 

Familjeförhållande 

(Gift/Sammanboende) 

6,298 0,105   

Arbetslivserfarenhet 

(11 år eller äldre) 

4,369 0,280   

Typ av tjänst (Heltid)) 6,774 0,128   

Typ av ärenden (Barn-

/ungdomsärenden) 

4,892 0,344   

 
Tabell 11 

 

 

5.4.3  Meningsfullhet i arbetet 

 

Som tidigare konstaterats så var det flest personer som upplevde sin arbetsbelastning som 

ganska hög men inte för hög samt ungefär 15 % som angett att arbetsbelastningen var för hög 
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(se Tabell 4). När en jämförelse mellan arbetsbelastning och grad av KASAM gjordes med 

hjälp av ANOVA-test, noterades att för de som svarat alternativ 5 och därmed hade en för 

hög arbetsbelastning, uppmättes också den högsta graden av KASAM med ett värde på 69,5 

(Tabell 12). Detta resultat var förvånande eftersom det förväntade resultatet vore att en 

mycket hög arbetsbelastning skulle upplevas som stressande och påverka KASAM-värdet 

negativt. Detta föranledde att en till analys gjordes med ANOVA-test genom att jämföra 

Arbetsbelastning som oberoende variabel med Meningsfullhet som beroende variabel för att 

se hur det resultatet skulle se ut (se Tabell 13). Det visade sig att den grupp som upplevde för 

hög arbetsbelastning också fick högst poäng av alla grupper på Meningsfullhet med 24 av 

totalt 28 poäng. Detta innebär att de svaranden som har mycket hög arbetsbelastning också 

finner hög meningsfullhet i sin tillvaro.  

Enligt Antonovsky (2005) förklaras detta överraskande resultat med att de svaranden 

troligtvis känner att de utför ett så pass viktigt och ”storslaget” arbete att det får dem att stå ut 

med de mindre positiva sakerna med arbetet så som en stor arbetsbörda kan vara eller 

exempelvis en otillfredsställande lön. Det tyder också på att dessa socialarbetare känner 

stolthet och glädje över sitt arbete tack vare den sociala värderingen av arbetet och att det 

stämmer överens med de personliga värderingarna för rättvisa. Personer med hög KASAM 

tenderar dessutom att se svårigheter (som en stor arbetsbörda) som utmaningar snarare än 

hinder därför är det bättre på att hantera samt ta på sig en större arbetsbelastning än personer 

med svag KASAM(Antonovsky, 2005, pp. 16-17, 153).  

 

Arbetsbelastning Antal KASAM 

4 19  61,7 

2 2  63,5 

3 14  66,2 

5 6  69,5 

Tabell 12 

1= För låg, 5= För hög.  

Notering: Ingen av informanterna har valt svarsalternativ 1 

 

 

Arbetsbelastning Antal Medelvärde för meningsfullhet 

2 2 19,0 

3 14 22,0 
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4 19 20,2 

5 6 24,0 

Total 41 21,3 

Figur 18 

Maximala möjliga poäng meningsfullhet: 28 

Arbetsbelastning 1: för låg 5: för hög 
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6. Diskussion 

 

6.1 Summering av studiens resultat 

 

Den första frågeställningen i den aktuella studien var att besvara var hur den psykiska hälsan 

ser ut hos socialarbetare i Uppsala kommun. Den främsta indikatorn för att avgöra 

respondenternas hälsa var det samlade KASAM-måttet. Medelvärdet för alla deltagares 

samlade KASAM uppgick till 64,5 poäng av 91 möjliga. Resultatet visar på en hög KASAM. 

Vidare fick respondenterna besvara två självskattningsfrågor som direkt kan kopplas till den 

psykiska hälsan: ”Hur uppskattar du ditt allmänna hälsotillstånd?” samt ”Hur upplever du din 

arbetsbelastning?”. Av svaren bekräftades den höga KASAM som uppvisats då nästan hälften 

av respondenterna svarade en 4 på en femgradig skala, där 5 stod för ”Mycket bra”. 

Arbetsbelastningen skattades också av majoriteten till en 4 på en femgradig skala där 5 stod 

för ”Mycket hög”. Genom ytterligare analys visade resultaten att hög arbetsbelastning hade 

ett positivt samband med hög KASAM. En annan fråga som också ger en bild av hur 

hälsotillståndet ser ut var frågan om sjukskrivning. Där visar resultatet att majoriteten av 

deltagarna inte hade sökt hjälp för psykisk ohälsa under tiden som aktiv inom socialt arbete. 

Dessa resultat var dock ej signifikanta och kan således inte sägas vara ett representativt 

resultat och säger inte något säkert om populationen.  

Den andra frågeställningen handlade om vilka faktorer i arbetet som påverkar den psykiska 

hälsan och på vilka sätt den påverkas. Som ett mått på hälsa användes KASAM. För att 

identifiera olika faktorer som hade en inverkan på KASAM-värdet och därav en negativ eller 

positiv påverkan på den psykiska hälsan gjordes en linjär regressionsanalys. Analysen visade 

att de faktorer som höjde medelvärdet på KASAM var; om den tillfrågade bodde tillsammans 

med någon, handlade ärenden inom familjerätten och arbetade heltid. Även en högre ålder 

och en längre arbetslivserfarenhet uppvisade det mest positiva KASAM-medelvärdet. De 

faktorer som uppvisade det mest negativa KASAM-medelvärdet var om den tillfrågade bodde 

ensam, arbetade deltid och arbetade med barn- och ungdomsärenden. Samt att den tillfrågade 

hade en låg arbetslivserfarenhet och var ung. 

 

6.2 Psykisk hälsa hos socialarbetare i Uppsala kommun i jämförelse med 

tidigare forskning 

 

Gentemot Arbetsmiljöverkets rapporter om hög stress på arbetet upplever möjligtvis inte 

socialarbetarna i Uppsala kommun samma nivå av stress. En rapport från Arbetsmiljöverket 

(2010) visar att var åttonde person ur yrkesgrupperna där socialsekreterare är inräknat någon 

gång varit frånvarande från arbetet som en konsekvens av någonting som hänt på arbetet. 

Även denna studies resultat kring sjukskrivningar visar på ett liknande resultat, då 17,1 % av 
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de tillfrågade någon gång varit sjukskriven från sitt jobb. Resultaten går även att jämföras 

med resultatet från denna studie kring om den tillfrågade någon gång sökt hjälp för sin 

psykiska hälsa. Där uppger mer än en femtedel (22 %) att de sökt hjälp, en siffra som ligger 

nära Arbetsmiljöverkets resultat.  

De faktorer som visade sig ha störst påverkan på den psykiska hälsan i aktuell studie hade att 

göra med ålder och erfarenhet, vilken målgrupp man arbetar med, socialt stöd samt 

arbetsbelastningen. 

I enlighet med tidigare forskning som visar att KASAM ökar med åldern (Eriksson och 

Lindström 2005; Larsson och Kallenberg, 1996) visar även studiens resultat att den grupp 

med högst KASAM var den som innehöll de allra äldsta respondenterna. Detta styrks även av 

resultatet från frågan kring arbetslivserfarenhet, där gruppen med högst KASAM var gruppen 

med längst arbetslivserfarenhet om man förutsätter att de med längst erfarenhet troligtvis är 

äldre än de med liten erfarenhet. 

Enligt Thams (2007) studie uttryckte 48 % av de tillfrågade socialarbetarna att de avsåg att 

lämna sitt jobb. De tillfrågade arbetade med barn- och ungdomsärenden. I denna uppsats 

studie var den grupp med lägst KASAM de som arbetade med barn-/unga. Dessa två faktum 

skulle kunna ses som ett samband där lägre KASAM är mer troligt hos dem som vill lämna 

sitt arbete, och att detta och har ett samband med att de arbetar just inom sektorn för 

handläggning av barn- och ungdomsärenden. Denna tes stöds av en stor mängd tidigare 

forskning som redogjorts något för tidigare i denna uppsats. Exempelvis har Bennet, Evans 

och Tattersalls (1993) visat att socialarbetare som handlägger barn är mer stressade än andra 

och är mer drabbade av psykisk ohälsa än andra socialarbetare. I en annan artikel uttryckte 

sig författarna dramatiskt över sina resultat med citatet ”The child welfare system is in a 

crisis” (Gonzalez et al., 2009, p. 40). Alltså stämmer denna studies resultat väl överens med 

en stor mängd tidigare forskning på området som angett att socialarbetare som handlägger 

barn- och ungdomsärenden är de som mår sämst. 

Studiens resultat visade på ett positivt samband mellan KASAM och att vara gift eller 

sammanboende med någon. Det styrker tesen att ett socialt stöd är viktigt för hälsan och är en 

resurs som bidrar till en känsla av hanterbarhet. Därför betraktas det sociala stödet i denna 

studie som en friskfaktor för hälsan. Enligt vad tidigare forskning visar kan detta påstående 

styrkas. I Windle & Woods (2004) studie konstateras det att känslan av ensamhet har en 

signifikant korrelation med känslan av lägre livstillfredsställelse. I Karlssons (2004) 

avhandling fastställs också detta att hälsan påverkas av det sociala nätverket. Även Nissly, 

Mor Barak & Levin (2008) kom i sin studie fram till att förekomsten av socialt stöd från 

kollegor och chefer på arbetsplatsen var viktigt för välbefinnandet.   

Tidigare forskning som inte stödjer att socialt stöd har så stor betydelse är avhandlingen av 

Gassne (2008) som visade i sin studie att det som hade starkast påverkan på KASAM-nivån 

var framförallt upplevelse av kontroll i arbetet, att själv vara kompetent och att ha möjlighet 
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att använda sin kompetens. Det hade större betydelse än socialt stöd från ledning och 

arbetskamrater.  

Våra resultat visade att hög arbetsbelastning hade ett positivt samband med stark KASAM. 

Detta stödjer resultaten som redovisades i Feldts (1997) studie samt Antonovskys teori om 

stressorer som både salutogena och patogena beroende på hur stark KASAM individen har. 

 

6.3 Resultat i relation till teori och metod 

 

Denna uppsats har utgått från Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang, 

KASAM. Teorin har präglat arbetet genomgående då uppsatsen inleds genom att presentera 

det salutogena perspektiv som är utgångspunkten för problemformuleringen och sedan valt 

metod med utgångspunkt i Antonovskys självskattningsformulär KASAM-13. Detta har 

genererat de resultat som presenterats i form av olika faktorer som rört hälsa och jämfört dem 

med värdet för KASAM. De resultat som denna studie utmynnade i var att det psykiska 

hälsotillståndet synes vara gott hos de undersökta socialarbetarna i Uppsala kommun. Det 

upplevda allmänna hälsotillståndet och nivån på KASAM överensstämde med varandra och 

värdet på KASAM ligger något högre än det genomsnittliga värdet för Sveriges befolkning.  

Eftersom studien genomgående utgått från Antonovskys teori om KASAM skulle en annan 

teoretisk utgångspunkt därför genererat helt andra resultat och ingen jämförelse med 

KASAM skulle ha gjorts i analysen. Metodvalet behöver dock inte nödvändigtvis påverkas 

men enkäten skulle utformats på ett annat sätt med andra frågor då de 13 frågorna som mäter 

KASAM ju hade utgått.  

Valet att använda KASAM som teori och det salutogena perspektivet är baserat på dess 

kopplingar till socialt arbete som verksamhetsfält, då det bygger på värderingar som återfinns 

i det sociala arbetets metoder som exempelvis empowerment och på den positiva attityden att 

se till det som gör att människor mår bra och förblir friska trots svåra omständigheter. Nivån 

på KASAM och kunskap om densamma kan också ha betydelse för socialarbetaren i 

arbetslivet. Personer med svag KASAM associeras med ett svårt liv präglat av kriser, brustna 

relationer och misslyckanden. Inte sällan är det just den typen av människor som 

socialarbetare kommer i kontakt med. En socialarbetare med stark KASAM kan tänkas vara 

bättre utrustad för att tackla de olika utmaningar som arbetet innebär i termer av växlande 

arbetsuppgifter och en oändlig variation av svårigheter klienter/brukare behöver hjälp med. 

Det ställer höga krav på socialarbetarens flexibilitet i val av copingstrategier i varje situation.  

I denna studie valdes en enkätundersökning som metod för insamling av empiri. Dess fördel 

är möjligheten att samla in ett större antal respondenter än en kvalitativ metod som 

exempelvis djupintervjuer. Men den förlorar på att den saknar den personliga kontakt som 

uppstår mellan informant och intervjuare i intervjustudier. I ett personligt möte finns 

möjlighet att fånga upp nyanser som inte annars är tillgängliga när individen bara fyller i ett 



 

   

 

 

 

47 

anonymt formulär. Det finns inte heller någon möjlighet till att ställa följdfrågor som 

möjligen kan uppstå.  

 

6.4 Implikationer för socialt arbete och vidare forskning 

 

Denna studies resultat har visat på en överlag god psykisk hälsa hos socialarbetare. Då 

svarsunderlaget inte ledde till signifikanta resultat kan emellertid inte några generella 

slutsatser dras utifrån detta resultat. Några intressanta tendenser har inte desto mindre kunnat 

observeras. Här kan särskilt nämnas de positiva sambanden mellan hög arbetsbelastning och 

stark KASAM, samt betydelsen av vilken typ av ärenden man handlägger. Det är faktorer 

som kan vara värda att forska vidare i. Studien skulle med fördel kunna upprepas med ett 

större empiriskt material och det vore då intressant att se om de i denna studie iakttagna 

tendenserna skulle visa sig också då.  

 

En fråga som uppkommit under uppsatsens författande är av vilken anledning de som svarat 

att de varit sjukskrivna varit sjukskrivna, om det var på grund av psykisk ohälsa eller av 

något annat. Det är något som kunde frågats efter i enkäten. Svaren på en sådan fråga hade 

kunnat tillföra intressant information till analysen.  Det kunde också ha varit intressant att 

jämföra medelvärde på KASAM för män respektive kvinnor med tanke på att det sociala 

arbetet är en kvinnodominerad sektor för att se om det påverkar mäns KASAM. Som togs 

upp i det inledande kapitlet har ju rapporter visat att det är främst kvinnor inom socialt arbete 

som är hårdast drabbade av psykisk ohälsa. Eftersom det enbart inkom sex stycken svar från 

män i denna studie, skulle den statistiken dock sakna validitet för att representera urvalet och 

populationen och därmed inte tillföra någon värdefull information just i denna uppsats.  

 

Något som också ger implikationer för det sociala arbetet är resultatet att ålder och erfarenhet 

har betydelse för den psykiska hälsan. Detta talar för att det vore en god idé att ha blandade 

arbetsgrupper där de yngre och dem med kortare arbetslivserfarenhet får stöd från de som 

arbetat längre. Särskilt när det gäller svåra beslut som gäller barn och unga. Förhoppningsvis 

kan studiens resultat leda till att mer forskning utförs kring hur arbetsmiljön för socialarbetare 

kan förbättras och främja psykisk hälsa. Detta skulle gynna både socialarbetarna själva, men 

också samhället i stort då det möjliggör för ett socialt arbete som håller hög kvalitet. 
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Bilaga 1 Enkätundersökning 

 

1. Kön 

Kvinna 

Man 

 

2. Ålder 

____ 

 

3. Familjeförhållande 

Gift/Sammanboende 

Ensamstående 

Ensamstående & barn som bor hos dig/er minst hälften av tiden 

Gift/Sammanboende & barn som bor hos er minst hälften av tiden 

 

4. Hur upplever du din arbetsbelastning? 

1 för låg  2 3 4 5 för hög 

 

5. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

1 Mycket dåligt  2 3 4 5 Mycket bra 

 

6. Har du varit sjukskriven under din tid som verksam inom socialt arbete? 

Ja 

Nej 

 

7. Har du sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa sedan du började arbeta inom 

socialt arbete? 

Ja 

Ja, har en kontakt sedan innan jag började inom socialt arbete 

Nej 

Nej, men jag har funderat på det 

 

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

dig? 

1 Mycket sällan eller aldrig  

7 Mycket ofta 

 

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

kände väl? 

1 Har aldrig hänt 

7 Har ofta hänt 
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10. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

1 Har aldrig hänt 

7 Har ofta hänt 

 

11. Hittills har ditt liv: 

1 Helt saknat mål och mening 

7 Genomgående haft mål och mening 

 

12. Känner du dig orättvist behandlad? 

1 Mycket ofta 

7 Mycket sällan/aldrig 

 

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

skall göra? 

1 Mycket ofta 

7 Mycket sällan/aldrig 

 

14. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

1 Glädje och djup tillfredsställelse   

7 Smärta och leda 

 

15. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 Mycket ofta 

7 Mycket sällan/aldrig 

 

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

1 Mycket ofta 

7 Mycket sällan/aldrig 

 

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

Hur ofta har du känt det så? 

1 Aldrig 

7 Mycket ofta 

 

18. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

1 Du över-/undervärderar dess betydelse 

7 Du såg saken i dess rätta proportioner 

 

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

liv? 

1 Mycket ofta 

7 Mycket sällan/aldrig 
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20. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1 Mycket ofta 

7 Mycket sällan/aldrig 

 

21. Arbetslivserfarenhet inom socialt arbete 

0-1 år 

2-3 år 

4-10 år 

11 år eller längre 

 

22. Arbetar du? 

Heltid 

Deltid 

 

23. Vilka typer av ärenden handlägger du? 

Barn-/ungdomsärenden 

Äldre och/eller funktionshindrade 

Försörjningsstöd 

Missbruk och/eller psykiatri 

Familjerätt 

Övrigt 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
                                                              Uppsala den 20/4 2016 

Till dig som ansvarig chef 

 

En förfrågan om deltagande i en undersökning.  

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur den 

psykiska hälsan hos socialarbetare anställda inom Uppsala kommun ter sig. Studien är 

fokuserad på att försöka identifiera de risk-/friskfaktorer som kan tänkas påverka 

socialarbetares hälsa. Genom undersökningen hoppas vi kunna utveckla kunskaper om hur 

arbetsmiljön för socialarbetare kan förbättras, samt en uppmuntran till vidare forskning på 

området. Detta skulle gynna både socialarbetarna själva men också samhället i stort, då det 

kan bidra till ett socialt arbete som håller hög kvalitet.  

Du tillfrågas därför, i egenskap av ansvarig chef, om att ge oss tillstånd att genomföra studien 

på din avdelning. Vi önskar även att ni hjälper oss att vidarebefordra bifogad enkät till 

samtliga medarbetare. Er arbetsplats är en av flera utvalda som vi önskar undersöka. Data 

samlas under en veckas tid genom ett webbaserat enkätformulär. Preliminärt kommer utskick 

av enkäten att ske vecka 16 och den beräknas ta ungefär 5 - 10 minuter att besvara. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillgång till 

det under arbetets gång. Enkäten är helt anonym eftersom inga personuppgifter behöver 

uppges. Resultaten kommer heller inte att kunna härledas till informantens arbetsplats.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Caroline Andervang, socionomstudent Therese Eriksson, socionomstudent 

070-      070-  

Caroline.Andervang.4804@student.uu.se   Therese.Eriksson.8780@student.uu.se 

 

Handledare:  

 

 

Thomas Öst, vik. universitetslektor 

018-471 78 04 

thomas.ost@uadm.uu.se 
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