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Sammanfattning 
Människan spenderar en stor del av dagen på arbetet och präglas till stor del av situationen 
där. Därför är det viktigt att miljön på arbetet är hälsofrämjande och kan fungera som en 
stödjande miljö. Syftet med denna studie var att beskriva om människor som har ett arbete 
upplever arbetsglädje samt hur arbetsglädje kan hänga samman med om människor upplever, 
KASAM i sin livssituation. För genomförandet av studien användes en kvantitativ ansats och 
datainsamlingen skedde genom en enkät. Undersökningsgruppen bestod av anställda på en 
högskola i södra Sverige. Totalt besvarade 133 individer enkäten vilket innebar en 
svarsfrekvens på 65,5 %. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan anställda med ett 
lågt KASAM och anställda med ett högt KASAM gällande upplevelse av arbetsglädje. De 
som hade högt KASAM upplevde i större utsträckning arbetsglädje dagligen och de tyckte i 
större omfattning att det dagligen var roligt att gå till arbetet. Studien visade på att 
arbetsglädje och ett högt KASAM har ett samband. Viktigt är att ha ett högt KASAM 
eftersom anställda med ett högt KASAM upplever sitt arbete som mer meningsfullt, 
utvecklande och spännande samt upplever mer delaktighet i sitt arbete. 
 
 
Nyckelord: arbetsglädje, känsla av sammanhang, hälsa, psykosocial arbetsmiljö
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Abstract 
Man spends most part of the day at work and is therefore influenced by it’s ambience.  That’s 
why it’s important that the environment at work is health promoting and can function as a 
supportive environment. The purpose of this study was to describe job satisfaction among 
employees and to analyse a possible connection between job satisfaction and employees 
experiences of SOC. The approach in this study was quantitative and the method used was a 
questionnaire. The sample consisted of employees at a university in the south of Sweden. The 
response rate of the questionnaire was 65,5 % meaning that 133 individuals answered. The 
result revealed a significant difference between employees with low SOC and employees with 
high SOC according to experience of job satisfaction. Employees with a high SOC did in fact 
enjoy going to work daily in a higher rate then employees with low SOC. This study shows 
that there is a relation between job satisfaction and high SOC. A high SOC is an important 
factor because employees with high SOC experience more meaningfulness, development, 
excitement and they also experience more involvement in the job.  
 
 
Keywords: job satisfaction, sense of coherence, health, psychosocial work environment 
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Förord 
Jag vill inleda med att tacka respondenterna som deltog i denna studie och som delgav sina 
upplevelser. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Jag vill också tacka de 
två prefekterna på respektive institution, på högskolan, som gav sitt medgivande till att jag 
fick dela ut enkäterna.  
 
Jag vill även tacka min handledare Lars Axelsson för hans stöd, hjälp och engagemang i 
arbetet med den här studien. Tack vare hans medverkan i arbetet fick jag möjligheten till nya 
infallsvinklar i arbetsprocessen. Dessutom vill jag även tacka nära och kära för deras stöd när 
det gäller arbetet med studien.  
 
 
Kristianstad den 25 januari 2006 
 
Sandra Wiberg 
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Introduktion  
Människan spenderar en stor del av dagen på arbetet och har ett stort inflytande på individens 
liv. Därför är det viktigt att miljön på arbetet är hälsofrämjande och kan fungera som en 
stödjande miljö (Abrahamsson & Andersen, 2000; Järvholm, 1996; Naidoo & Wills, 2000) I 
Ottawa Charter, ett dokument för stödjande miljöer utarbetat av Världshälsoorganisationen 
(WHO), uttrycks det att hälsofrämjande är den process som ger människan möjligheter att öka 
kontrollen över sin hälsa för att kunna förbättra den (WHO, 1986). En stödjande miljö ska 
fungera på så sätt att den ska underlätta för individen att göra hälsosamma val och att 
individen själv ska kunna ta ansvar över de faktorer som är avgörande för hälsan (Janlert, 
2000). Arbetsplatsen är en av de arenor i samhället där hälsofrämjande arbete kan ske. Detta 
arbete har inte bara stor betydelse för individen utan även stor betydelse för folkhälsans 
utveckling (Hjelm, 1997). Menckel (2004) skriver att arbetslivet har en avgörande betydelse 
för folkhälsan och att kunskapen om individens hälsa inte kan frikopplas från människors 
totala livssituation.  
 
För folkhälsans utveckling har Sverige utvecklat elva mål som antogs i riksdagen 2003. Mål-
område fyra handlar om ökad hälsa i arbetslivet. Detta mål finns med eftersom arbetslivet har 
en avgörande betydelse för folkhälsan. Hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper 
bestäms till stor del av människornas arbete. Därför måste arbetsmiljöarbetet vara en central 
och prioriterad del av folkhälsoarbetet. Långvariga sjukskrivningar är t.ex. ett direkt hot mot 
folkhälsan eftersom människor mister bland annat den sociala kontakten (Ågren, 2003). I 
WHO:s Hälsa 21 - Hälsa för alla på 2000-talet finns målområde 13 beskrivit. Detta mål-
område tar upp hälsofrämjande vardagsarenor och arbetsplatsen är ett exempel på en sådan 
arena (WHO, 1999). Målområde 13 lyder:  
 

Till år 2015 skall europaregionens invånare ha fått ökade möjligheter att bo och verka i en hälso-
främjande miljö, såväl fysisk som social, i hem, i skolor, på arbetsplatser och i lokalsamhället 
(s.37). 

 
För att kunna förverkliga en vision om en hälsosam arbetsplats måste förändringsarbetet 
genomföras genom att människorna har inflytande och att de är delaktiga i förändrings-
processen (Angelöw, 2002). Luxemburgdeklarationen (1997) är en deklaration för hälso-
främjande arbete på arbetsplatser i Europeiska unionen. Deklarationen lyfter fram faktorer 
som bidrar till att förbättra de anställdas hälsa. Dessa faktorer är: Ledarskapsprinciper och 
metoder; de anställda ska ses som nödvändiga framgångsfaktorer och inte som kostnads-
faktorer för organisationen. Ledarskapskultur och organisationskultur; ledarskapskulturen 
och organisationskulturen ska innefatta medverkande av de anställda och uppmuntra till 
motivation och ansvar för de anställda. Arbetsorganisation; de anställda ska uppleva en balans 
mellan arbetets krav, kontroll, kompetensnivå och socialt stöd. Personalpolicyn ska aktivt 
integrera frågor som rör hälsofrämjande åtgärder och detta ska ske i ett integrerat hälso-
främjande arbete. 
 
Arbete definieras som en stadigvarande sysselsättning som ger försörjning (Janlert, 2000). 
Menckel och Österblom (2000) anser att definitionen inte ser till hur många människor önskar 
att ett arbete ska vara t.ex. personligt utvecklande och leda till ett egenvärde. Arbetets 
ursprungliga funktion var en förutsättning för samhällets, gruppens och individens över-
levnad. Utöver detta har arbetet andra viktiga innebörder för människan. Dessa innebörder 
kan innefatta den mentala stimulansen och förstärkning av självkänslan då mål uppnås. 
Arbetet har också sociala funktioner genom relationer till omvärlden och en variation i  
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vistelsemiljön (Folkhälsogruppen, 1992). I Jahodas (1979) teori om arbetets manifesta respek-
tive latenta funktioner är synsättet på de sociala och individuella fördelarna med arbete 
tydligt. Teorin baseras på vad ett bra arbete bör innehålla. Den manifesta delen innebär att 
individen lönearbetar för att tjäna sitt levebröd. Lönearbete innehåller även fem latenta funk-
tioner: 1. Struktur på vår vakna tid. 2. Erfarenheter och kontakter med människor utanför den 
egna familjen 3. Mål och avsikter förankrade i ett kollektiv 4. Status och identitet. samt 5. 
Regelbunden aktivitet.  
 
I SOU 20002:5 beskrivs den goda arbetsplatsen enligt följande:  

 
Den goda arbetsplasten är stimulerande och utgör i sig en källa till friskhet. Arbetet drar individen 
till sig. Motsatsen resulterar i utstötning – ett tungt, stressfullt arbete där individen inte uppfattar 
sig behövas producerar ökad sjukfrånvaro och förlänger sjukdomsperioden (s.63). 

 

Hälsa 
Begreppet hälsa har över tid förändrats till följd av ökade kunskaper och ändrade förut-
sättningar. Definitionerna för hälsa är många men en av de mest kända är den som skapades 
av WHO 1948. Definitionen är följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). 
Vid Ottawa konferensen 1986 bestämdes det att hälsa ska ses som en resurs för den handlande 
människan. Definitionen av hälsa har därmed förändrats från att vara ett mål till att vara en 
resurs i det dagliga livet (WHO, 1986). Nordenfeldt (1991, s.86) definierar hälsa på följande 
sätt: ”Att ha hälsa är att ha förmågan att åstadkomma det som är högprioriterat i ens liv.” 
Nordenfeldt utgår ifrån enligt honom ett holistiskt hälsoperspektiv som karakteriseras av en 
syn på människan som handlande i sociala relationer. Hälsa påverkar människans handlings-
förmåga och människan kan ha en högre eller lägre grad av hälsa. Menckel och Österblom 
(2000) menar att hälsa måste ses ur människans livssituation eftersom samband finns mellan 
människa och miljö.  

Det salutogena perspektivet 
Det salutogena perspektivet är ett synsätt på hälsa som inriktar sig på att försöka förklara 
varför människor trots olika påfrestningar ändå bevarar hälsan. Det som undersöks är vilka 
faktorer eller omständigheter som bidrar till ökad hälsa och fokus ligger på hela individen och 
hennes livsvillkor (Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky (1979) finns det två riktningar 
eller krafter som drar i individen. Den ena är den nedbrytande processen mot ökad ohälsa och 
den andra är den uppbyggande processen som går mot ökad hälsa. När dessa båda hälso-
dimensioner är närvarande och samverkar avgörs det om hälsan bevaras, bryts ned eller 
förbättras. Det salutogena perspektivet grundas till stor del på begreppet individens generella 
motståndsresurser (GMR). GMR är alla faktorer som är fysiska, psykosociala och materiella 
och som underlättar för individen att se sin omvärld som strukturerad, begriplig och möjlig att 
hantera (Antonovsky, 1991).  
 

Arbetsplatsen 
Hansson (2004) beskriver arbetsplatsen som en plats där människor tillbringar tid tillsammans 
för att lösa en uppgift. Varje arbetsplats ingår i ett större sammanhang exempelvis kan det 
vara en organisation som innehåller flera arbetsplatser eller utgör arbetsplatsen en hel 
organisation. Storlek och tillhörighet påverkar bland annat arbetsplatsen.  
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Skillnaden mellan den offentliga och privata sektorns arbetsplatser är att den offentliga 
arbetsplatsen har ett uppdrag medan den privata arbetsplatsen har en affärsidé.  
 
Arbetsplatser som människor befinner sig i är organisationer som ständigt är under föränd-
ring. Det finns två perspektiv på hur arbetet har utvecklats. Det ena är att arbetet har blivit mer 
komplext och avancerat. Tanken med nya organisationsmodeller med allt färre hierarkiska 
nivåer är att det ska leda till större ansvar långt ut och ner i organisationerna samt bredare 
arbetsuppgifter. Arbetet ska bli variationsrikt och intressant. Detta ska vara bra förutsättningar 
för att fler ska vara engagerade och uppriktiga i sitt arbete. Motsatsen till detta perspektiv är 
att det skapas bättre förutsättningar för att kunna följa upp och kontrollera vad den enskilde 
uträttar i sitt arbete. Följden av detta kan tänkas bli att individen tänker allt mindre efter eget 
huvud och upplever arbetet som allt mindre engagerande (Wikman, 2004).  
 
För att det ska finnas kvalitet inom organisationen krävs det kompetens, motivation och 
välbefinnande. Om någon av dessa faktorer saknas eller försämras bland personalen kommer 
detta att märkas på resultaten i arbetet. Är personalen kompetent och motiverad men saknar 
ett bra välbefinnande kommer resultatet av arbetet inte att bli bra. Likaså gäller det om 
personalen är kompetent och mår bra men inte är motiverad (Ljusenius & Rydqvist 2001).   

Arbetsplatsens miljö  
Arbetsplatsens miljö består av den fysiska och psykosociala miljön på arbetsplatsen. Den 
fysiska miljön kan t.ex. bero på hur ljuset, ljudet och ventilationen är på arbetsplatsen. 
Relationer mellan anställda och anställda, anställda och ledning samt ensamarbete och 
delaktighet i arbetet räknas som de psykosociala förhållandena på arbetsplatsen (Zanderin, 
1997). Någon närmare beskrivning av den fysiska arbetsmiljön kommer inte att ske då fokus i 
denna studie kommer att ligga på den psykosociala arbetsmiljön.  
 
I anslutning till arbetslivet finns idag en arbetsmiljölag. Syftet med denna lag är att ohälsa och 
olycksfall i arbetet ska förebyggas och att en god arbetsmiljö ska uppnås i övrigt. Lagen 
omfattar alla verksamheter där arbetstagare utför arbete åt arbetsgivare. En god arbetsmiljö 
uppnås genom att teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation utformas så att inte skadliga 
fysiska och psykiska belastningar uppstår. Hänsyn ska tas till arbetstider och arbetet ska 
innehålla variation, social kontakt, samverkan samt personlig och yrkesmässig utveckling. 
Anställda ska kunna medverka i utformningen av den egna arbetssituationen och de ska kunna 
engagera sig i arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbets-
miljön men även arbetstagaren och andra som är kopplade till arbetet har ett ansvar för 
arbetsmiljön som är ansluten till deras verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Den psykosociala arbetsmiljön 
Den psykosociala arbetsmiljön innefattar det samspel som finns mellan individen och den 
omgivande miljön (Gard, 1999). Schneider (1973) menar att positivt arbetsklimat kan öka 
arbetsglädjen, gruppens sammanhållning och engagemanget inför arbetsuppgifterna. För att 
arbetsprestationerna ska kunna gynnas är det viktigt med ett stödjande arbetsklimat. Gard 
(1999) ger exempel på stödjande arbetsklimat som bland annat kompetensutveckling, lärande 
i arbetet, att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp samt plats för delaktighet.  
 
Typen av arbete gör att en del människor får sina behov bristfälligt tillfredsställda. Denna 
otillfredsställelse kan ges uttryck i rastlöshet, irritation, okoncentration och stress. Om detta 
sker under längre tid kan följden bli oföretagsamhet, likgiltighet och depression (Ljusenius & 
Rydqvist, 2001). 
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 Stress kan framkallas hos individen om de psykosociala kraven ökar samtidigt som 
möjligheten till självbestämmande minskar. Självbestämmande eller egenkontroll innebär att 
individen har makt och inflytande över arbetssituationen. För att självbestämmandet och 
egenkontrollen ska förbättras krävs det tydliga mål för arbetet och påverkan för att upplägget 
av arbetet ska förbättras. Självbestämmandet och egenkontrollen kan röra materiella resurser 
som rör arbete, den fysiska omgivningen och det egna beslutsfattandet i arbetet. Detta kan i 
sin tur öka arbetstrivseln (Gard, 1999). 
 
Karaseks krav-kontrollmodell handlar om förhållandet mellan krav och kontroll på arbets-
platsen. Modellen innebär att ett arbete som är kravfullt men också stimulerande främjar det 
fysiska och psykiska välbefinnandet hos individen. Det är lättare att klara höga krav i arbets-
livet om det finns en möjlighet att påverka upplägget av arbetet. Krav upplevs genom arbets-
belastning och förväntningar i arbetet. Kontroll upplevs genom möjligheten till påverkan, 
utveckling och variation i arbetet. Enligt Karasek finns det fyra möjliga kombinationer: 1. 
Den spända situationen utgår från ett arbete med höga krav och små möjligheter till egna 
beslut eller kompetensutveckling. Detta är, enligt denna teori, den för människans välbe-
finnande och hälsa mest riskfyllda situationen. 2. I den passiva situationen utsätts inte 
individen för krav eller belastningar, men har ingen möjlighet att kontrollera situationen. 
Detta förhållande kan vara skadligt för individen både fysiskt och psykiskt. 3. Den bästa 
situationen för individens hälsa är den avspända situationen. 4. Även en aktiv arbetssituation 
anses vara bra för individens hälsa (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Psykologiska krav 

 
 
Figur 1 Karaseks tvådimensionella krav-kontroll modell (modifierad efter Karasek & 
Theorell, 1990, s. 32). 
 
Det finns ett tillägg till modellen och det är socialt stöd. Socialt stöd består av kamratskap, 
gemenskap, tillhörighet och uppskattning. Socialt stöd kan ha betydelse både direkt och 
indirekt. Direkt genom att det tillgodoser grundläggande behov för t.ex. umgänge och 
gruppkänsla och indirekt genom att det fungerar som ett skydd mellan arbetskrav och 
individuella förutsättningar (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Kontrollen över arbetstakten har minskat och de som uppger att de själva kan bestämma 
arbetstakten minskar inom många sektorer. Den kommunala sektorn är den sektor där 
minskningen är som störst.  
 

Höga Låga 

Lärande, 
motivation att 
utveckla nya 
beteendemönster 

Avspänt AktivtHög 
arbete arbete

Besluts- 
utrymme 
(Kontroll) 

Risk för 
upplevelse av 
spänd situation 
och sjukdom 

Passivt Spänt 
Låg arbete arbete
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Detta innebär att bestämmandet över arbetstakten minskar mer på arbetsplatser där kvinnor 
utgör en majoritet av de anställda än bland arbetsplaster där könsfördelningen är mer jämlik 
mellan könen. Det har också visat sig att det blir allt svårare för individen att koppla bort 
tankarna på arbetet då man är ledig. Även sömnsvårigheter på grund av arbetet har ökat och 
stress kan förmodligen ha en inverkan (Wikman, 2004).  
 
I Erikssons (1998) studie om arbetet i människors liv påvisades det att alla respondenter som 
hade ett aktivt arbete var på det hela taget nöjda med sitt liv och sin tillvaro. Missnöjet var 
störst bland dem som hade ett isolerat högstressarbete, d.v.s. bland dem som hade låg grad av 
kontroll över arbetet, höga arbetskrav och lågt socialt stöd. Eriksson menar att det kan tyda på 
att upplevelsen av arbetsmiljön har en stor betydelse för hur människor trivs med livet. Hon 
skriver även att de största skillnaderna i inställning kan fås när människor kategoriseras efter 
hur de upplever sin arbetsmiljö. Erikssons studie visade på att arbetet har ett viktigt inflytande 
på livet i övrigt. Ett samband kunde påvisas mellan om individen var tillfreds med sitt liv och 
sin tillvaro och om individen var nöjd med sitt arbete. De flesta var nöjda med sitt liv och sin 
tillvaro men det fanns en skillnad mellan dem som var nöjda med sitt arbete och dem som 
skulle vilja ha ett annat arbete. Det var de som var nöjda med sitt arbete som även var nöjda 
med sitt liv och sin tillvaro, medan en större andel av dem som skulle vilja byta arbete var mer 
missnöjda med livet och tillvaron i stort. Detta var ett mönster som skulle kunde urskiljas 
både bland män och kvinnor samt bland arbetare, tjänstemän och akademiker. Socialt stöd och 
kontroll visade ett signifikant samband med livskvaliteten. Det sociala stödet bestod av 
arbetskamraternas och arbetsledarnas omtanke. Studien visade även att en hög grad av 
arbetstillfredsställelse ökar livskvaliteten. Ett klart samband fanns mellan hur individen 
upplevde arbetet och upplevelsen av livet i stort. Kvinnor, akademiker, unga människor och 
den äldsta ålderskategorin var de grupper som lättare kunde kompensera ett tråkigt arbete på 
fritiden. 

Ledarskapet 
Ledarskap kan vara både formellt och informellt och bygger på ledarens samspel med sina 
medarbetare (Maltén, 2000). Abrahamsson och Andersen (2000) definierar ledarskap på följ-
ande sätt: 
 

Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet eller 
organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen 
eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål (s. 82). 

 
Angelöw (2002) beskriver att ledarskapets utformning har betydelse för hur människorna på 
arbetsplatsen mår. De organisatoriska förutsättningarna är viktiga för ett konstruktivt ledar-
skap. För att ett ledarskap ska vara framgångsrikt och konstruktivt är det viktigt att stödja och 
uppmuntra sina medarbetare. Fördelarna med att ge uppskattning är: hoppfull inställning och 
positiva förväntningar, ökat välbefinnande och utveckling, stärkt självförtroende, ökad för-
ståelse för de handlingar som bidrar till utveckling och framgång samt att det skapar moti-
vation, arbetsglädje och bra insatser. Att delegera ansvar och befogenheter är inte så lätt men 
har sina fördelar genom att medarbetarna blir delaktiga. Reaktionerna hos medarbetarna är 
engagemang, förändringsvilja och förbättrat samarbete. På många arbetsplatser anser med-
arbetarna att den som leder arbetet på arbetsplatsen ska vara en förebild. Genom att ledaren är 
en förebild mår och trivs medarbetarna bra (Angelöw, 2002). Även Maltén (2000) tar upp att 
ledarskapet ska vara stödjande och uppmuntrande. Detta innebär att chefen ska: ge tillfälle till 
samtal om svårigheter i arbetet, uppmuntra och visa uppskattning.  
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Chefen ska även ge relevant information om verksamheten, dess mål och utvecklingsbehov 
samt ge medarbetarna återkoppling och feedback för att de ska kunna utvecklas och bli än mer 
kompetenta. Pousette (2001) skriver att återkoppling har visat sig ha en indirekt betydelse för 
arbetstillfredsställelsen samt att återkoppling är betydelsefullt för hur stress utvecklas inom 
arbeten där man arbetar med människor. Hur kraven upplevs i dessa arbeten har en särskild 
betydelse för stressrelaterad ohälsa.  
 
Siegrist (1996) har skapat en modell som utgår ifrån situationer som skapar stress på arbets-
platsen. Modellen kallas ansträngning-belönings modellen. Modellen fungerar på så sätt att ju 
mer en individ anstränger sig desto mer belöning bör individen få. Belöningen kan bestå av 
tre saker: pengar, självförtroende och karriärmöjligheter. Ansträngande situationer kan uppstå 
då individen har ett högpresterande arbete utan att få någon av de tre belöningarna. Om 
belöningen uteblir sänker antingen individen sina prestationer på arbetet eller så överpresterar 
individen i hopp om att en dag bli befordrad (Siegrist, 1996; Peter & Siegrist, 1999).  
 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen 
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser kan enligt Thomson och Menckel (1997) beskrivas på 
följande sätt: Det hälsofrämjande arbetet ska finnas med i alla sammanhang där individer 
arbetar och dess syfte är att öka välbefinnande och hälsa. I det hälsofrämjande arbetet ska 
fokus ligga på möjligheterna till god hälsa men man ska känna till orsaker till ohälsa. Det 
hälsofrämjande arbetet ska också göra det möjligt för arbetande människor att utveckla en god 
hälsa och goda hälsorelaterade beteenden.  
 
I det hälsofrämjande arbetet kan socialt stödjande arbetsklimat, självstyrande grupper samt 
flexibel arbetstid och arbetsplats ingå. Dessa åtgärder kan påverka hälsa och välbefinnande 
hos både grupper och individer. Det innebär också en möjlighet till att välja och leva med en 
livsstil som individen mår bra av (Menckel & Österblom, 2000). Collins (1991) menar att 
arbetsrelationerna är en stark bestämningsfaktor för personalens hälsa.  
 
Rosendahl (2001) beskriver att det finns olika nivåer i ett hälsofrämjande arbete på en 
arbetsplats: individen, organisationen och utvecklingen för individen. Individen påverkas av 
det sociala klimatet, arbetstillfredsställelsen och sitt självförtroende. Organisationen styrs av 
delaktighet, klara och välpreciserade mål, effektivitet, återkoppling, arbetsbelastning, ledar-
skap, inflytande och auktoritet. Kompetensen och kontakten med arbetsgivaren styr utveck-
lingen hos individen. Viktigt är att ha en klar organisationsstruktur med klara mål, bra arbets-
team samt stöd från organisationen. Detta är skyddande faktorer för en välmående personal. 
För att skapa friskare arbetsplatser enligt Angelöw (2002) bör det ligga fokus på att utveckla 
ett positivt arbetsklimat som innefattar hög arbetsglädje och ett välfungerande samarbete. 
 

Arbetsglädje  
Enligt Nationalencyklopedin (2005) är arbetsglädje när individen upplever tillfredsställelse 
med den egna arbetssituationen. Ytterliggare en beskrivning av arbetsglädje är Lockes (1976) 
beskrivning som menar att arbetsglädje är ett tillfredsställande eller positivt tillstånd som är 
ett resultat utifrån individens bedömning av sitt arbete eller arbetsupplevelser. Arbetsglädje 
påverkas av en rad olika faktorer bland annat attityder gentemot lönen, arbetsförhållanden, 
kolleger och själva arbetet i sig (Locke, 1976).  
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Arbetsglädje beror delvis bland annat på hur väl individens arbetsuppgifter stämmer överens 
med individens långsiktiga mål och hur mycket självkänslan beror på individens arbete 
(Locke, 1995).  
 
Det finns åtta principer som kan främja skapandet av arbetsglädje(Yerkes, 2001). Dessa 
principer har Yerkes kommit fram till efter att ha studerat 100 amerikanska företag. De åtta 
principerna är följande: 1. Tillåt prestation. Personalen måste få agera, ta initiativ och tillåtas 
att misslyckas men det ska även finnas förväntningar på dem att de ska lyckas. 2. Utmana 
dina fördomar. Arbete kan utföras samtidigt som man har roligt. 3. Använd din spontanitet. 
Att ha roligt går inte att schemalägga, utan är något som kommer automatiskt. 4. Värdesätt 
mångfalden. Se mångfalden som något positivt. 5. Lita på processen. Processorientering 
kräver förtroende och förtroende leder ofta till glädje. 6. Tänj på gränserna. Gränserna ska 
vara expansiva och tydliga med sina förväntningar. 7. Var dig själv. Glädjen kommer naturligt 
in i arbetet om man är ärlig mot sig själv och andra. 8. Skapa alltid dina egna möjligheter. 
Grundförutsättningen för dessa principer är låta medarbetarna agera och ta egna initiativ för 
att få ett mer stimulerande arbetsklimat.  
 
En studie genomförd av Eskildsen, Kristensen och Westlund (2003) visade att arbetsglädje 
och motivation till att arbeta inte är likartat över världen. Studien genomfördes i de nordiska 
länderna: Danmark, Sverige, Norge och Finland. De danska arbetarna var de som främst 
uppgav att de upplevde arbetsglädje medan svenskarna upplevde minst arbetsglädje jämfört 
med de andra nordiska länderna. Detta resultat stärkte Sousa-Poza och Sousa-Pozas (2000) 
studie som omfattade 15 324 arbetare från 21 länder.  Även deras resultat visade på att det var 
danskarna som främst uppgav upplevelse av arbetsglädje.  
 
Sousa-Pozas m.fl. studie visade på att den självrapporterade graden av arbetsglädje varierade 
mellan män och kvinnor. Det var kvinnorna som kände starkast arbetsglädje jämfört med 
männen. Även Clarks, Oswalds och Warrs (1996) studie visade på liknande resultat. Detta 
resultat stöds inte av Eskildsens m.fl. (2003) studie som visade på att kvinnor och män var 
lika nöjda med sina arbeten. Högutbildade anställda kände mindre arbetsglädje än andra 
anställda i Eskildsens m.fl. studie. Den högutbildade gruppen bestod av anställda som hade 
universitets- eller högskoleutbildning. Däremot kände de högutbildade en större motivation 
till att arbeta. Anledningen var att de hade mer krävande och utmanande arbetsuppgifter som 
kunde motivera dem trots deras låga grad av arbetsglädje. Studien visade även på att anställda 
på chefspositioner var signifikant mer nöjda än övriga arbetare. Eskildsen m.fl. menar att 
anledningen till detta kan bero på att de har en större möjlighet till att förändra situationer som 
inte upplevs som tillfredsställande. Företagets storlek hade också en avgörande roll i om de 
anställda kände arbetsglädje. Arbetsglädjen minskade bland de anställda ju större företaget 
var (Eskildsen m.fl. 2003).  
 
När Clark m.fl. (1996) studerade över 5000 engelska arbetare fann man att arbetsglädje inte är 
konstant under individens arbetsföra år. Till en början är arbetsglädjen ganska hög men när 
individen befinner sig i 20-30 års åldern sjunker den för att sedan stiga i 40 års åldern och 
ännu mer i 50-60 års åldern.  

Motivation 
Det finns två typer av motivation; inre och yttre motivation. Den inre motivationen är något 
som inte kan skapas av människan utan är något som upptäcks och som grundas av inre 
personlighetsfaktorer. En individ som drivs av en inre motivation deltar i en aktivitet för att 
uppleva tillfredsställelsen och nöjet av att upptäcka, lära sig och försöka förstå något nytt. 
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Den yttre motivationen sker då individen får belöning eller uppnår vissa mål. Denna 
motivation har ofta en kortsiktig påverkan beroende på drivkraft och belöningar och därför är 
det viktigt att motivationen kommer inifrån individen (Granbom, 2001).  
 
Maslow (1987) har hierarkiskt inordnat människans grundläggande behov i en behovstrappa. 
Detta är en motivationsteori som innebär att individen själv styr valet av sina handlingar. 
Behovstrappan består av fem steg: 1. fysiologiska behov, 2 trygghetsbehov, 3. sociala behov, 
4. behov av status och prestige samt behov av 5. självförverkligande. Det aktuella upplevda 
behovet styrs av att det uppkallar tillfredsställelse. Behoven brukar efterträda varandra från 
lägre till högre behov på trappan. Även om behov på den lägre nivån blir tillfredsställda 
upphör de inte men de upplevs som mindre viktiga. Istället tar nya behov vid och upplevs som 
mer angelägna att tillfredsställa.  
 
Tietjen och Myers (1998) menar att det finns ett samband mellan motivation och tillfreds-
ställelse i människors arbete. De kopplar detta till Hertzbergs, Mausners och Snydermans 
(1993) teori om att vissa behov måste vara tillfredsställda innan motivation uppstår. Dessa 
behov kan antingen bestå av yttre faktorer som t.ex. struktur, lön, personalpolitik, arbets-
villkor och fysisk miljö eller inre faktorer som handlar om vad människan kan få ut av arbetet 
i sig. Det kan handla om uppskattning, meningsfullhet, ansvar och utvecklingsmöjligheter. 
När de anställda känner sig tillfredsställda på dessa områden kan de uppleva en hög moti-
vation. De yttre faktorerna måste man alltid arbeta med för att undvika att få en missnöjd 
personal. Dessvärre upplever aldrig personalen hög arbetsmotivation på grund av förbättringar 
som görs inom de yttre faktorerna. För att få en verkligt hög arbetsmotivation måste de inre 
faktorerna förbättras. Herzbergs m.fl. viktigaste slutsats var att avlägsnandet av problemen i 
arbetet inte var det samma som positiv motivation och hög arbetstillfredsställelse. Tietjen och 
Myers menar att det är viktigt att medarbetarna får arbeta med stimulerande arbetsuppgifter 
samt att de får känna ansvar för att de ska kunna vara motiverade. Slutsatsen i deras studie är 
att det egentligen är arbetet i sig själv som är viktigast för att skapa arbetsglädje. 
 
Wiley (1995) fann i sin studie att de fem främsta faktorerna som motiverade till arbete var: 
bra lön, uppskattning för det arbete som utfördes, god säkerhet, möjlighet till att avancemang 
inom organisationen samt ett intressant arbete. Avancemang inom organisationen samt ett 
intressant arbete var de två faktorer som motiverade människorna mest långsiktigt för att de 
skulle göra ett bra arbete. Wileys studie visade även att faktorerna som motiverar till arbete 
ändras över tid och att det kan finnas signifikanta skillnader mellan subgrupper. Bastøe och 
Dahl (1996) framhäver att viktiga motivationsfaktorer är att personalen finner att de befinner 
sig ett meningsfullt sammanhang, att de kan etablera nya relationer samt att de får pröva nya 
saker för att kunna utvecklas. 
 

Känsla av sammanhang - KASAM 
Antonovsky (1991) har utvecklat begreppet KASAM utifrån det salutogena perspektivet. 
Begreppet fokuserar på hur vissa människor känner livskraft trots svåra förhållanden i livet. 
KASAM innebär att det ska finnas en balans mellan komponenterna begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet. Begriplighet kan förklaras utifrån i hur stor utsträckning individen 
upplever omvärlden som begriplig. En individ med hög begriplighet förstår det som händer 
och varför. Hanterbarhet står för vilka resurser individen har för att möta och hantera 
omvärlden. En individ med hög hanterbarhet upplever inte sig själv som ett offer inför 
omvärlden. Komponenten meningsfullhet står för vilken grad individen uppfattar att livet har 
en känslomässig mening och att det är värt att lägga ner energi på de problem som kan uppstå. 
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Begreppet KASAM kan användas i arbetslivet och Antonovsky (1991) menar att engage-
manget i en kulturellt värdesatt arbetsplats väger tyngre än de specifika arbetsförhållanden 
som kan råda på en arbetsplats. Detta gäller åtminstone under en begränsad tid. Känslan av 
meningsfullhet i arbetet kommer utifrån att det finns en kontinuitet i att individen upplever att 
hon eller han får medverka i socialt värdesatta beslutsfattanden. Finns det glädje och stolthet i 
arbetet oavsett om individen har valt arbetet själv eller blivit tilldelad det så finns det en 
känsla av stolthet och att individen vill utföra arbetet. Det som skapar glädje och stolthet hos 
individen är enligt Antonovsky den sociala värderingen utan att sätta det självförverkligande 
åt sidan. De sociala värderingarna gentemot verksamheten utrycks i de resurser (makt, 
belöningar, prestige) som samhället ger till verksamheten. Dessutom ju mer arbetet motsvarar 
ens kriterier på rättvisa i de sociala värderingarna desto större chans är det att det uppstår en 
känsla av ”detta är mitt” (Antonovsky, 1991).  
 
Om individen har inflytande över sin sysselsättning uppstår en vilja att investera energi i den. 
Att ha inflytande över vad som pågår runtomkring individen är inte mindre viktigt för 
meningsfullheten. Därför är det viktigt att överblicka ens eget arbete samt koppla det till 
andras arbeten. Det avgörande i sammanhanget är om den arbetande känner tillräckligt med 
inflytande över besluten som fattas inom arbetet (Antonovsky, 1991). 
 
Enligt Antonovsky (1991) är det troligare att individen känner sig ha resurser att lösa 
problem, om dessa är formulerade av individen själv eller av personer som av denne ses som 
behöriga. Oavsett vem som formulerat problemet är det av stor vikt att ha nödvändiga resurser 
till förfogande för att kunna lösa problemet. Nödvändiga resurser innebär kunskap, färdig-
heter, material och utrustning. Det krävs även en upplevelse av att den formella sociala 
struktur som arbetet ingår i förser de anställda med den miljö och utrustning som de tror sig 
behöva för att utföra ett bra arbete. Anställda i de flesta arbetsmiljöer kan bara ha en känsla av 
att göra ett bra arbete om de känner att människor de är beroende av gör detsamma t.ex. de 
som har organiserat arbetet. Antonovsky menar att det som hotar känslan av hanterbarhet är 
ständig eller ofta återkommande akut överbelastning utan tillräckligt med möjligheter till vila 
och återhämtning.  
 
Det som stärker individens begriplighet är att kunna uppleva att saker och ting passar ihop, 
hur okända företeelser och ordnade mönster kan förklaras. Trygghet, med tydliga spelregler 
och en förutsägbar framtid, i arbetet är grundläggande för begripligheten. Arbetstrygghet 
består bland annat av att individen oberoende av sin egen kompetens känner tillförsikt att 
arbetet inte kommer att ses som överflödigt. Överraskningar och problem kommer att dyka 
upp, men en trygghet i arbetet innebär att detta inte kommer att leda till kaos. Om det finns 
gemensamma värderingar och en känsla av gruppidentifikation så kommer stämningen på 
arbetet att präglas av förutsägbarhet. Förutsägbarhet innefattar hur arbetssituationen tillåter 
och främjar en klar bild av situationen och individens plats i den. Det innefattar också att en 
tilltro skapas till arbetstryggheten samt att kommunikation och feedback får en given plats i 
de sociala relationerna på arbetsplatsen (Antonovsky, 1991). Kommunikation och feedback 
bör innefattas i ett stödjande företagsklimat. Feldt, Kinnunen och Mauno (2000) påvisade i sin 
studie att ett stödjande företagsklimat och hög säkerhet på arbetet var relaterat till ett högt 
KASAM, som i sin tur visade sig vara relaterat till en hög nivå av välbefinnande.  
  
I Albertsens, Nilesens och Borgs (2001) studie bland danska kvinnliga arbetare fann man att 
anställda med ett högt KASAM upplevde mindre stress. Anställda som arbetade i en bra 
psykosocial miljö uppgav generellt ett högre KASAM och de upplevde också färre 
stressymtom. Anställda med ett högt KASAM hade en bättre förmåga att använda sig av sin 
copingstrategi än de som hade ett lågt KASAM.  
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KASAM förväntas vara relativt stabilt efter 30 årsåldern. Detta beroende på att individen har 
gjort viktiga åtagande i sitt liv som t.ex. giftermål, arbete, livsstilen och de sociala rollerna. 
Då individen har gjort alla dessa åtaganden medför det att individen har en stabil upplevelse 
av livet och detta gör att KASAM kan vara stabilt (Antonovsky, 1979). Feldt, Leskinen, 
Kinnunen och Mauno (2000) fann i sin studie en relativ hög stabilitet för KASAM över en 12 
månaders period (r = 0.72). Undersökningsgruppen var anställda som arbetade vid fyra olika 
företag i Finland. 

Empowerment  
Begreppet empowerment kan kopplas till KASAM och är ett begrepp som beskriver den 
känsla på vilket sätt individen känner kontroll över sitt liv och dess situationer som 
uppkommer (Raeburn & Rootman, 1998). Empowerment kan beskrivas på följande sätt enligt 
Rodwell (1996):  
 

Empowerment is a helping process whereby groups or individuals are enable to change a situation, 
given skills, resources, opportunities and authority to do so. It is a partnership which respects and 
values self and others – aiming to develop a positive belief in self and the future (s. 309). 

 
För att empowerment ska ha en effekt krävs det att individen: känner till och förstår sin 
maktlöshet, känner tillräckligt starkt för sin situation för att kunna förändra den samt att 
individen känner sig kapabel till att åstadkomma en förändring av situationen genom att få 
information, stöd och livserfarenhet (Naidoo & Wills, 2000).  
 
Empowerment kan kopplas till arbetet. Upplever medarbetaren trygghet och kontroll är 
känslan av empowerment stark och medarbetaren kan då vara öppen för nya kunskaper. Även 
medarbetarens motivation i arbetet kan kopplas till empowerment då det finns en öppenhet för 
lärande och reflektion (Raeburn & Rootman, 1998). 
 

Problemprecisering 
Som tidigare beskrivits befinner sig människan en stor del av dagen på arbetet och präglas till 
stor del av situationen där och därför är det viktigt att miljön på arbetet är hälsofrämjande 
(Naidoo & Wills, 2000). En del i att arbetet är hälsofrämjande är att uppleva arbetsglädje då 
det skapar en friskare arbetsplats. Utifrån den litteratur och forskning som finns om ämnet 
arbetsglädje finns det ett relativt outforskat område angående relationen mellan arbetsglädje 
och ett högt KASAM. Därför har jag valt att i min studie fokusera på arbetsglädje och dess 
samband med ett högt KASAM. Jag vill också fokusera på andra faktorer som kan relatera till 
arbetsglädje och ett högt KASAM t.ex. ett bra upplevt hälsotillstånd. Resultatet från studien 
kan ha betydelse för att öka förståelsen för och vikten av arbetsglädje i utformningen av 
hälsofrämjande arbetsplatser. 
 

Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva anställdas upplevda arbetsglädje samt om arbets-
glädje hade ett samband med de anställdas KASAM. 
 
Frågeställning: 

• Har ett högt KASAM hos individen ett samband med om individen upplever arbets-
glädje? 
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Material och metod  
I detta avsnitt belyses val av undersökningsmetod, undersökningsgrupp, datainsamling och 
etiska överväganden som gjorts vid genomförandet av studien. Därefter redovisas tillväga-
gångssätt vid bearbetning av variablerna samt beskrivning av statistiska analyser som gjorts.  
 

Val av ansats och metod 
För genomförandet av studien användes en kvantitativ ansats. Enligt Starrin (1994) är syftet 
med en kvantitativ ansats att undersöka hur företeelser och egenskaper, som är definierade på 
förhand, fördelar sig i en population. Syftet är även att undersöka om det förekommer 
samband mellan två eller flera företeelser. Datainsamlingen skedde genom en enkät. Valet av 
enkät berodde på att det lämpade sig bäst för det studiens syfte och förhållandet till urvals-
gruppen. Ejlertsson (2005) menar att enkäter är det bäst lämpade redskapet vid ett större 
urval. Frågorna kan då övervägas i lugn och ro av respondenten samt att alla svarsalternativ 
framställs på samma sätt för alla respondenter. Nackdelen med en enkätstudie är att det inte 
finns någon möjlighet att gå på djupet angående respondenternas uppfattningar eftersom 
resultatet generaliseras och behandlas kvantitativt. 
 

Val av undersökningsgrupp  
Undersökningsgruppen bestod av anställda på två institutioner på en högskola i södra Sverige. 
Handledaren till denna studie och de två eventuella examinatorerna till studien valdes bort ur 
undersökningsgruppen eftersom de var involverade i studien samt att det inte var etiskt 
lämpligt. Inte heller de som var helt tjänstelediga samt föräldralediga ingick i studien. De två 
institutioner som ingick i studien var ett medvetet urval av de institutioner som fanns på 
högskolan eftersom de var de två institutioner på högskolan som hade flest anställda samt att 
de hade nästintill lika många anställda 101 respektive 102. Vid tillfället då enkäterna delades 
ut arbetade totalt 495 heltidsanställda på högskolan. För att få samtycke till att dela ut 
enkäterna kontaktades prefekterna på de två utvalda institutionerna. 
 

Datainsamling   
För att ge respondenterna information om studien och vilka etiska hänsynstaganden som togs i 
anslutning till studien utformades ett följebrev (bilaga 1).  
 
Utifrån studiens syfte kring arbetsglädje och KASAM innehöll enkäten (bilaga 2) följande 
frågeområden: 
 

– Bakgrundsfrågor om respondenten 
– Frågor om respondentens arbete som anknöt till arbetsglädje 
– Frågor hämtade från Antonovskys förkortade livsfrågeformulär innehållande 13 

frågor 
 
Utifrån dessa områden samt litteraturgenomgången utarbetades enkäten som inkluderade 34 
frågor samt delfrågor. För att testa enkäten genomfördes en pilotstudie med sex stycken indi-
vider i varierande åldrar som alla hade ett arbete. När de besvarade enkäten var jag när-
varande. En del små korrigeringar av en del frågor skedde. Enligt Ejlertsson (2005) är syftet 
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med en pilotstudie att få klarhet i om respondenterna tolkar frågorna och svarsalternativen på 
samma sätt som frågekonstruktören eller om de lägger en annan innebörd i dem.  
 
Datainsamlingen skedde under lite mer än fyra veckor under månaderna oktober – november, 
2005. Genom att göra på detta sätt hade respondenten tid och möjlighet att besvara enkäten i 
lugn och ro. Två veckor efter att enkäten delats ut fick de som inte besvarat enkäten en 
skriftlig påminnelse (bilaga 3), via e-mail, om att besvara enkäten. Efter tre och en halv vecka 
skickades en andra påminnelse (bilaga 4) ut via e-mail.  
 
Utlämningen av enkäten skedde genom att den delades ut i de anställdas postfack. Enkäten låg 
då i ett kuvert som var kodat. När respondenten hade besvarat enkäten la respondenten 
tillbaka enkäten i kuvertet, klistrade ihop det och lämnade tillbaka det i en plomberad låda på 
respektive institutions expedition. Svarskuverten var kodade och kunde prickas av i en lista 
där det fanns en koppling mellan nummer och namn. Därefter skiljdes enkät och kuvert åt och 
kuvertet kastades. När undersökningstiden var slut förstördes listorna med namn och koder. 
Listor över de anställda på respektive institution hämtades från högskolans hemsida. 
 

Etiska överväganden 
Inom forskningsetiken finns fyra olika krav att ta hänsyn till. Nedan presenteras dessa samt 
hur de kopplas till den genomförda studien.  
 
Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades om studien i följebrevet 
som fanns med i anslutning till enkäten. Följebrevet förklarade syftet med undersökningen, 
beskrev metoden samt att hanteringen av svaren skedde konfidentiellt. Detta helt i enlighet 
med Gustafsson, Hermerén, & Petersson, (2004). När deltagarna hade tagit del av följebrevet 
kunde de antingen välja att besvara enkäten eller att avstå och därmed hade samtyckeskravet 
tillgodosetts. Forsman (1997) tar upp att det är viktigt att den som har ansvar för studien har 
försäkrat sig om att informationen har blivit förstådd. I följebrevet fanns det med författarens 
telefonnummer och e-mail adress om det var så att respondenten inte förstod eller hade 
synpunkter och frågor angående enkäten.   
 
Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att enkäterna behandlades konfidentiellt. Det 
insamlade materialet förvarades på ett sådant sätt att ingen annan än jag själv som ansvarig för 
studien kunde ta del av materialet. Ingen enskild individ kan identifieras i samband med 
redovisningen av resultatet. Enkäterna delades ut i kodade kuvert och respondenterna lämnade 
tillbaka enkäten i det igenklistrade kodade kuvertet i en plomberad låda på respektive 
institutions expedition. Materialet som samlades in användes och ska endast användas för den 
denna studie som slutligen blev en D-uppsats i folkhälsovetenskap. Därmed hade nyttjande-
kravet tillgodosetts. De etiska förhållningssätten i studien godkändes av etikrådet vid 
Institutionen för hälsovetenskaper på Högskolan Kristianstad den 17 oktober 2005 (Dnr 
ER2005-62). 
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Databearbetning  
Registreringen och dataanalysen skedde i dator- och statistikprogrammet Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS), version 12.0. Varje enkät fick ett löpnummer, detta för att kunna 
identifiera varje enkät för eventuell kontrollering av det inmatade datamaterialet.  

Bearbetning av variabler 
Respondenternas ålder varierade från 22 år till 65 år och medelåldern var 49 år. De anställdas 
ålder, delades in i två grupper yngre 22-52 år och äldre 53-65 år, enligt medianen 52 år.  
 
KASAM mättes utifrån svaren från Antonovskys förkortade livsfrågeformulär innehållande 
13 frågor med sju svarsalternativ på varje fråga (Antonovsky, 1991). Ett index gjordes med en 
variation från 13-91. Ett högt värde indikerade på ett högt KASAM. Frågorna 22 - 24, 28 och 
31 fick vändas för att index skulle kunna utformas. Indexet över KASAM testades med 
Cronbachs Alpha och fick värdet 0,81. Indexet delades enligt medianen 72. Den ena gruppen 
utgjordes av dem som hade ett lågt KASAM (13-72) och den andra gruppen utgjordes av dem 
som hade ett högt KASAM (73-91).  
 
För variablerna i fråga 7 som handlade om hur respondenten bedömde sitt hälsotillstånd 
delades upp i bra och mindre bra efter medianen mycket bra. Likadant gjordes för variablerna 
i fråga 8 som handlade om hur respondenten bedömde sitt liv och sin tillvaro. Medianen var 
även där mycket bra.  
 
Om respondenterna upplevde arbetsglädje mättes i fråga 9a. Ursprungsvariablerna dagligen 
och några gånger i veckan behölls (1-2) medan variablerna någon/några gånger/mån, 
någon/några gånger/år och aldrig (3-5) slogs samman och bilda variabeln någon/några 
gånger/mån eller mer sällan.  
 
Variablerna varken bra eller dåligt, ganska dåligt och dåligt (3-5) för fråga 10 som handlade 
om trivsel på arbetet slogs samman och bildade variabeln mindre bra. Övriga variabler i 
denna fråga behölls som de var (1-2).  
 
Variablerna någon/några gånger/mån, någon/några gånger/år och aldrig (3-5) för fråga 11 
som handlade om man tyckte det var roligt att gå till arbetet slogs samman och bildade 
variabeln någon/några gånger/mån eller mer sällan. Övriga variabler i denna fråga behölls 
som de var (1-2). Likadant gjordes för variablerna i fråga 12. Anledningen till att dessa 
variabler slogs samman var för att kraven för Chitvåtest skulle uppfyllas. 
 
För variablerna i fråga 14 som handlade om kontroll slogs variablerna ganska låg och låg (4-
5) samman och bildade variabeln låg. Variablerna slogs samman för att kraven för Chitvåtest 
skulle uppfyllas. För variablerna i fråga 15 som handlade om krav slogs variablerna varken 
höga eller låga, ganska låga och låga (3-5) samman och bildade variabeln mindre höga.  
 
Variablerna varken eller, instämmer delvis inte och instämmer inte alls (3-5) i frågorna 21a, b, 
c, d, g, h och k slogs samman bildade variabeln instämmer inte. Variablerna instämmer delvis 
inte och instämmer inte alls (4-5) i frågorna 21e, f, i och j slogs samman och bildade variabeln 
instämmer inte.   
 
Faktoranalys genomfördes på frågorna: 9a. Hur ofta upplever du arbetsglädje på ditt arbete?, 
10. Hur trivs du på ditt arbete?, 11. Hur ofta upplever du att det är roligt att gå till arbetet? 
och 12. Hur ofta upplever du tillfredsställelse på ditt arbete?  
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Dessa fyra frågor visade sig ha höga faktorladdningar vilket betydde att de strukturellt hängde 
samman. Den metod som användes var Principal Component Analysis (PCA). I olika 
modeller av faktoranalyser var det denna modell som gav bäst resultat avsett ett högt värde för 
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling (KMO = 0,84) och därför valdes denna modell. 
KMO kan tolkas som så at värden över 0,80 är mycket bra; 0,70 eller högre är varken bra eller 
dåliga; 0,60 eller högre är medelmåttiga; 0,50 eller högre är dåliga och mindre än 0,50 är helt 
oacceptabla (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Resultatet av faktoranalysen framgår 
av tabell 1.   
 
Tabell 1. Resultat av faktoranalys av fyra frågor från enkäten. 
 
 Arbetsglädje  
 Faktorladdningar   
 
Upplever arbetsglädje 0,89  
Trivs på arbetet 0,85 
Roligt att gå till arbetet 0,92 
Upplever tillfredsställelse på arbetet 0,87   
 
Eigenvalue = 3,13, Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy = 0,84, Bartlett`s Test of sphericity = 
0,000.  
 
Ett index skapades utifrån de fyra frågorna och var avsett att mäta arbetsglädje. Indexet 
varierade från 4-12. Ett lågt värde indikerade på hög arbetsglädje och ett högt värde på låg 
arbetsglädje. Indexet över arbetsglädje testades med Cronbachs Alpha och fick värdet 0,91. 
Indexet delades enligt medianen 5. Den ena gruppen utgjordes av dem som hade hög 
arbetsglädje (1-5) och den andra gruppen utgjordes av dem som hade låg arbetsglädje (6-12).  
Indexet användes endast vid logistisk regression medan de enskilda frågorna som ingick i 
indexet användes i de bivariata analyserna.  

Statistiska analyser 
Hypotesprövningar av skillnader genomfördes med en signifikansnivå som var satt till 
p<0,05. Jämförelserna av skillnader testades med Chitvåtest och t-test. När grupperna var små 
eller när de förväntade värdena var för låga användes för kvalitativa data Fischers exakta test. 
 
Multivariata analyser genomfördes med logistisk regression. Metoden som användes var: 
enter. Två logistiska regressionsanalyser genomfördes, en med det dikotomiserade indexet för 
KASAM och en med det dikotomiserade indexet för arbetsglädje. Variabler som inkluderades 
i de två olika logistiska regressionsanalyserna var de som var signifikanta (p<0,20) i bivariata 
analyser med respektive beroende variabel och som hade låg korrelation (r<0.45) med 
varandra. När korrelationerna genomfördes användes Spearmans rangkorrelation. 
Anledningen till att indexet över arbetsglädje användes och inte enbart frågan hur ofta man 
upplevde arbetsglädje var för att kunna gå ett steg längre med de multivariata analyserna. Med 
stöd av faktoranalysen kunde en bredare dimension av arbetsglädje presenteras. Med 
utgångspunkt från ett index, med fyra frågor, beskrevs arbetsglädje. 
 
Eftersom studien utgick från ett salutogent perspektiv samt att KASAM är ett salutogent 
begrepp användes positiv oddskvot (POR) i denna studie. Positiv oddskvot beräknas på 
samma sätt som vanlig oddskvot men den beroende variabeln och de förklarande variablerna 
får det positiva värdet 1 och därför tolkas utfallet positivt istället för negativt (Ejlertsson, Edén 
& Leden, 2002).  De positiva oddskvoterna presenterades med 95% konfidensintervall. 
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Resultat  
Resultatet inleds med en beskrivning av undersökningsgruppen. Därefter följer ett analytiskt 
avsnitt som bygger på hypotesprövningar. Det analytiska avsnittet avslutas med två logistiska 
regressionsanalyser. Hypotesprövningar och multivariata analyser genomfördes utifrån 
studiens syfte.  
 

Beskrivning av undersökningsgruppen  
Enkäten delades ut till 203 anställda och av dessa var det 133 som besvarade enkäten. Den 
slutliga svarsfrekvensen i studien blev 65,5%. En sammanställning av undersökningsgruppen 
framgår av tabell 2.  
 
Tabell 2. Antal och andel (%) för kön, åldersgrupper, institution, anställningsform, 
tjänstgöringsgrad och anställningsår i undersökningsgruppen (n=133). 
 
Variabel  Antal  Andel (%) 
 
Kön  
 Man 26 20 
 Kvinna 107 81 
 
Åldersgrupper a

  -29 3 2  
 30-39 23 18 
 40-49 28 21 
 50-59 59 45 
 60- 18 14 
 
Institution b

 Beteendevetenskap 50 44 
 Hälsovetenskaper 65 57 
 
Anställningsform  
 Fast  105 79 
 Tidsbegränsad 28 21 
 
Tjänstgöringsgrad c

 Heltid 118 90 
 Deltid 13 10 
 
Anställningsår 
 Mindre än 3 månader 1 1 
 Mer än 3 månader men mindre än 1 år 6 5 
 Mer än 1 år men mindre än 5 år 63 48 
 Mer än 5 år 63 48 
 
a Två stycken uppgav inte ålder, b Arton stycken uppgav inte vilken institution de arbetade på, c Två stycken 
uppgav inte sin tjänstgöringsgrad 
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Hälsotillstånd och KASAM  
Respondenternas värden för KASAM sträckte sig från 41 till 89. Medelvärdet för KASAM 
bland männen var 74,4 (n = 25, SD = 6,83) och för kvinnorna 70,4 (n = 100, SD = 9,74) och 
det totala medelvärdet var 71,2 (n = 125, SD = 9,3). 
 
En signifikant skillnad (p = 0,000) kunde påvisas mellan dem som angav bra eller mindre bra 
hälsotillstånd gällande medelvärde för KASAM. De som bedömde sitt hälsotillstånd som bra 
hade högre medelvärde (tabell 3).  
 
Tabell 3. Medelvärde (standardavvikelse) för KASAM i relation till angivet hälso-
tillstånd (n=124). 
 
Hälsotillstånd  KASAM t-värde p  
  
Bra (n=54)  74,8 (8,34) 4,005 0,000 
Mindre bra (n=70) 68,5 (9,22)  
 
 
Anställda med ett högt KASAM upplevde i högre grad sitt liv och sin tillvaro som bra. 
Skillnaden var signifikant (p = 0,001) (tabell 4). 
 
Tabell 4. Andel (%) som bedömde liv och tillvaro som bra resp. mindre bra relaterat till 
lågt vs. högt KASAM (n=125). 
 
Liv och tillvaro Lågt KASAM (n=65) Högt KASAM (n=60) 
   
Bra 37 68 
Mindre bra 63 32 
  
Fishers exakta test, p = 0,001  
 

Arbetsglädje och KASAM  
Av de tillfrågade var det 59 % som uppgav att de upplevde arbetsglädje dagligen och 89 % 
uppgav att de tyckte det var mycket viktigt med arbetsglädje. Ingen av de anställda uppgav att 
de aldrig upplevde arbetsglädje och ingen ansåg att det var helt oviktigt med arbetsglädje. 
Medianen för dessa två variabler var dagligen respektive mycket viktigt.  
 
En signifikant skillnad (p = 0,005) kunde påvisas mellan anställda med ett lågt KASAM och 
anställda med ett högt KASAM gällande upplevelse av arbetsglädje. De som hade högt 
KASAM upplevde i större utsträckning arbetsglädje dagligen än de som hade ett lågt 
KASAM (tabell 5).  
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Tabell 5. Andel (%) med olika frekvens av upplevd arbetsglädje relaterat till lågt vs. 
högt KASAM (n=124).  
 
Upplevelse av arbetsglädje Lågt KASAM (n=65)  Högt KASAM (n=59) 
 
Dagligen 47  73   
Några gånger i veckan  39  24 
Någon/några gånger/mån eller mer sällan 15  3 
 
χ² = 10,485, df = 2, p = 0,005 
 
Skillnaden var signifikant (p = 0,008) mellan anställda med lågt KASAM och anställda med 
högt KASAM när det gällde trivseln på sitt arbete. Anställda med ett högt KASAM trivdes i 
större utsträckning bra på sitt arbete än anställda med lågt KASAM. (tabell 6). 
 
Tabell 6. Andel (%) med olika grad av trivsel relaterat till lågt vs. högt KASAM 
(n=125). 
 
Grad av trivsel  Lågt KASAM (n=65)  Högt KASAM (n=60) 
   
Bra 55 78 
Ganska bra 26 18  
Mindre bra 19 3 
  
χ² = 9,702, df = 2, p = 0,008 
 
De som hade ett högt KASAM tyckte i större omfattning att det dagligen var roligt att gå till 
arbetet. Även här kunde en signifikant skillnad påvisas (p = 0,002) mellan anställda med lågt 
KASAM och anställda med högt KASAM (tabell 7). 
 
Tabell 7. Andel (%) med olika frekvens om man tyckte det var roligt att gå till arbetet 
relaterat till lågt vs. högt KASAM (n = 124). 
 
Tyckte det var roligt att gå till arbetet Lågt KASAM (n=64)   Högt KASAM (n=60) 
      
Dagligen  44 70 
Några gånger i veckan  36 27  
Någon/några gånger/mån eller 20 3 
mer sällan 
  
χ² = 12,007, df = 2, p = 0,002 
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Anställda med ett högt KASAM upplevde i större utsträckning tillfredsställelse på arbetet 
dagligen än de med ett lågt KASAM. Skillnaden mellan anställda med lågt och högt KASAM 
var signifikant (p = 0,000) (tabell 8).  
 
Tabell 8. Andel (%) med olika frekvens av upplevd tillfredsställelse på arbetet relaterat 
till lågt vs. högt KASAM (n=125). 
 
Upplevd tillfredsställelse på arbetet  Lågt KASAM (n=65)  Högt KASAM (n=60) 
   
Dagligen  32 67 
Några gånger i veckan  45 30  
Någon/några gånger/mån eller 23 3 
mer sällan  
  
χ² = 18,263, df = 2, p = 0,000 
 
En signifikant skillnad kunde påvisas mellan anställda med antingen lågt eller högt KASAM 
angående om man allvarligt funderat på att byta arbete under de senaste sex månaderna. Av 
dem som hade ett högt KASAM hade 12 % funderat att på att byta arbete och bland dem med 
ett lågt KASAM hade 40 % funderat på att byta arbete (Fishers exakta test, df = 1, p = 0,000).  
 
Både anställda med lågt och högt KASAM upplevde framförallt att kraven som ställdes på 
dem i arbetet var höga. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan de båda grupperna 
(tabell 9). 
 
Tabell 9. Andel (%) med olika grad av upplevda krav som ställdes på respondenten i sitt 
arbete relaterat till lågt vs. högt KASAM (n=124). 
 
Grad av krav Lågt KASAM (n=65) Högt KASAM (n=59) 
   
Höga 55 45 
Ganska höga 35 46  
Mindre höga 9 9 
 
χ² = 1,40, df = 2, p = 0,494 
 
En tendens fanns till skillnad (p = 0,065) mellan anställda med lågt KASAM och anställda 
högt KASAM gällande upplevelse av kontroll över sin arbetssituation. För båda grupperna var 
det vanligast att de anställda upplevde kontrollen som ganska hög men graden av kontroll 
tenderade att vara högre hos de med högt KASAM (tabell 10).  
 
Tabell 10.  Andel (%) med olika grad av upplevd kontroll över sin arbetssituation 
relaterat till lågt vs. högt KASAM (n=125). 
 
Grad av kontroll Lågt KASAM (n=65) Högt KASAM (n=59) 
   
Hög 17 27 
Ganska hög 57 60  
Varken hög eller låg 12 12 
Låg  14 2 
 
χ² = 7,218, df = 3, p = 0,065 
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De anställda som hade ett högt KASAM upplevde i större utsträckning att de hade balans 
mellan arbete och fritid. Skillnaden var signifikant mellan grupperna (p = 0,012) (tabell 11). 
 
Tabell 11. Andel (%) med olika frekvens av upplevd av balans mellan arbete och fritid 
relaterat till lågt vs. högt KASAM (n=124). 
 
Upplevd balans mellan arbete och fritid Lågt KASAM (n=65)  Högt KASAM (n=59) 
 
Alltid 5 12 
Ofta 32 54  
Ibland 49 25 
Aldrig 14 9  
  
χ² = 10,910, df = 3, p = 0,012 
 
Att uppleva sitt arbete som meningsfullt, utvecklande, spännande samt att uppleva 
delaktighet, stöd och uppskattning i sitt arbete skiljde sig signifikant mellan anställda med lågt 
KASAM och anställda med högt KASAM. Det var främst anställda med högt KASAM som 
instämde helt i dessa påståenden. Att uppleva stress i sitt arbete var vanligast bland dem med 
ett lågt KASAM och skillnaden var signifikant mellan de båda grupperna (tabell 12). 
 
Tabell 12. Andel (%) som helt instämde i påståenden angående de anställdas arbete 
relaterat till lågt vs. högt KASAM (n=123-125).  
 
  Lågt  Högt 
     KASAM  KASAM  
    (n = 64-65) (n = 59-60) χ² p a 

   
Instämde helt i 
 Mitt arbete upplevs som meningsfullt    51  80 11,726 0,003 
 Mitt arbete upplevs som utvecklande    40  73  15,018 0,001 
 Mitt arbete upplevs som spännande    29  55  8,537 0,014 
 I mitt arbete upplever jag delaktighet    23  51  21,092 0,000 
 I mitt arbete upplever jag att    9  20  13,152 0,004 
 jag får stöd  
 I mitt arbete upplever jag att jag får     19  32  11,166 0,011 
 uppskattning 
 I mitt arbete upplever jag det viktigt     52  58  1,400 0,497 
 med samarbete 
 I mitt arbete finns det kamratskap    26  35  2,106 0,349 
 I mitt arbete finns det gemenskap    25  32  4,788 0,188 
 I mitt arbete upplever jag tillhörighet    28 39  5,101 0,165 
 I mitt arbete upplever jag stress    46 23  8,087 0,018 
   
a P-värden i fetstil är signifikanta. 
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Resultat från en logistisk regressionsanalys med KASAM som beroende variabel framgår av 
tabell 13. Den faktor som hade ett starkast samband med ett högt KASAM var att instämma 
helt i att man upplevde delaktighet i sitt arbete (POR = 8,02). Även att inte ha funderat på att 
byta arbete (POR = 3,31) och ett hälsotillstånd som var bra (POR = 2,92) hade samband med 
ett högt KASAM (tabell 13). 
 
Tabell 13. Positiv oddskvot (POR) med 95% konfidensintervall (CI) för faktorer 
relaterade till den beroende variabeln KASAM (n = 122). Resultat av en logistisk 
regression. 
 
Variabel POR CI 
 
Hälsotillstånd:  
 Mindre bra 1,00 
 Bra 2,92 1,18-7,23 
Upplevelse av arbetsglädje:  
 Låg 1,00  
 Hög 1,33 0,53-3,36 
Funderat på att byta arbete de senaste sex månaderna 
 Ja 1,00 
 Nej 3,31 1,03-10,64 
Upplever balans mellan arbete och fritid 
 Aldrig 1,00  
 Ibland 0,51 0,49-5,70 
 Ofta 0,91 0,16-5,07 
 Alltid 0,53 0,78-2,37 
Upplever delaktighet i sitt arbete  
 Instämmer inte 1,00 
 Instämmer delvis  5,37 1,22-23,55 
 Instämmer helt  8,02 1,69-38,02 
Upplever inte stress i sitt arbete 
 Instämmer inte  1,00 
 Instämmer delvis 1,92 0,67-5,50 
 Instämmer helt 1,84 0,50-6,46 
  
Siffror i fetstil visar att POR är signifikant. 
Variabler som inte var signifikanta (p<0,20) med KASAM inkluderades inte i den logistiska regressions 
modellen. Variablerna var: åldersgrupp – yngre och äldre, anställningsform, tjänstgöringsgrad, anställningstid, 
arbetsglädjens betydelse, lönens betydelse, krav, kontroll, ledarskapet, samarbete och kamratskap.  
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Den faktor som hade starkast samband med arbetsglädje var att inte ha funderat på att byta 
arbete de senaste sex månaderna (POR = 5,72) (tabell 14). 
 
Tabell 14. Positiv oddskvot (POR) och 95% konfidensintervall (CI) för faktorer rela-
terade till arbetsglädje (n = 121). Resultat av en logistisk regression. 
 
Variabel POR CI 
 
Hälsotillstånd  
 Mindre bra 1,00 
 Bra 2,24 0,95-5,27  
Funderat på att byta arbete de senaste sex månaderna 
 Ja 1,00 
 Nej 5,72 1,95-16,76 
Upplever balans mellan arbete och fritid 
 Aldrig 1,00  
 Ibland 0,47 0,11-2,01 
 Ofta 0,84 0,20-3,54 
 Alltid 1,22 0,14-10,36 
KASAM  
 Lågt 1,00  
 Högt 1,75 0,73-4,18 
  
Siffror i fetstil visar att POR är signifikant. 
Variabler som inte var signifikanta (p<0,20) med arbetsglädje inkluderades inte i den logistiska regressions 
modellen. Variablerna var: åldersgrupp – yngre och äldre, anställningsform, anställningstid, stannat hemma från 
arbetet på grund av ingen upplevd arbetsglädje samt koppla bort tankar på arbetet på fritiden. 
 

Diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva om anställda upplevde arbetsglädje samt om arbets-
glädje hängde samman med om människorna upplevde KASAM i sin livssituation. Resultatet 
från denna studie visade på att det finns ett samband mellan upplevd arbetsglädje och ett högt 
KASAM. Även Strümpfer och Mlonzi (2001) kunde i sin studie påvisa ett starkt samband 
mellan KASAM och upplevd arbetsglädje. I denna studie visade det sig att hög arbetsglädje, 
trivsel trivs på arbetet, att tycka det är roligt att gå till arbetet samt att uppleva tillfredsställelse 
på arbetet var vanligast bland anställda med ett högt KASAM. Däremot kunde det bland annat 
inte påvisas någon skillnad i upplevelse av krav och kontroll beroende på KASAM:s styrka.  
 
Medelvärdet för KASAM var bland männen 74,4 och bland kvinnorna var medelvärdet något 
lägre 70,4. Ingen närmare jämförelse gjordes mellan männen och kvinnorna eftersom männen 
endast utgjorde en femtedel av respondenterna. Medelvärdena kan jämföras med medel-
värdena för KASAM i Söderfeldts, Söderfeldts, Ohlssons, Theorells och Jones (2000) studie 
där medelvärdet för männen var 67 och för kvinnorna 66. Urvalet i deras studie bestod av åtta 
män och 92 kvinnor och respondenterna var främst i åldern 35-49 år. Medelvärdena för 
KASAM i denna studie kan sägas vara höga i jämförelse med Söderfeldts m.fl. studie. Med 
tanke på de anställdas höga utbildningsnivå och de höga medelvärdena för KASAM kan 
frågan ställas om utbildningsnivån kan ha ett samband med de höga medelvärdena. Visser-
ligen var medelvärdena för KASAM högre i denna studie i jämförelse med Söderfeldts m.fl 
studie men i deras i studie kunde det inte påvisas någon signifikant skillnad mellan de 
anställdas medelvärden oavsett om de hade låg, mellan eller hög utbildning. Därför är det inte 
troligt att de anställdas höga utbildningsnivå har ett samband med de höga medelvärdena för  
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KASAM. Medelvärdet för KASAM kan ha påverkats av de anställdas ålder då KASAM 
enligt Antonovsky (1979) är relativt stabilt efter 30 årsåldern. Medelåldern för de anställda 
var 49 år. Även anställningstiden kan påverka graden av KASAM. Antonovsky (1987) menar 
att den första anställningstiden är viktig för att forma individens KASAM. Med tanke på att 
anställningstiden för de flesta anställda var mer än ett år kan det vara så att KASAM till en del 
har formats av anställningstiden.  
 
En signifikant skillnad gällande medelvärdet för KASAM kunde påvisas mellan dem med bra 
respektive mindre bra hälsotillstånd. Det var de med ett bra hälsotillstånd som även hade ett 
högre medelvärde för KASAM. Att ett bra hälsotillstånd var en viktig faktor för ett högt 
KASAM kunde också påvisas. Det har i en annan studie påvisats att ett högt KASAM har ett 
samband med en hög nivå av välbefinnande (Feldt, Kinnunen & Mauno 2000). Hansson 
(2004) skriver att hälsa och produktivitet i arbetet hänger ihop. En arbetsplats som är sund 
har friska medarbetare som presterar bättre resultat och därför är hälsa en resurs som är viktig 
i organisationen.  
  
Av de tillfrågade upplevde 59 % arbetsglädje dagligen och 89 % uppgav att de tyckte det var 
mycket viktigt med arbetsglädje. Ingen uppgav att de aldrig upplevde arbetsglädje och ingen 
ansåg att det var helt oviktigt med arbetsglädje. Vad som kan främja skapandet av arbets-
glädje enligt Yerkes (2001) är att personalen tillåts ta egna initiativ och personalen tillåts att 
misslyckas samtidigt som det finns förväntningar om att lyckas. Vikigt är också att ha roligt 
på sitt arbete. Tydligt var att de flesta ansåg att det var mycket viktigt med arbetsglädje, vilket 
kan tyda på att det fanns en medvetenhet om att det var viktigt att trivas och ha roligt på sitt 
arbete. Något som kan ha påverkat graden arbetsglädje var respondenternas ålder. Arbets-
glädje är inte konstant under individens arbetsföra år. Till en början är arbetsglädjen ganska 
hög men när individen befinner sig i 20-30 års åldern sjunker den för att sedan stiga i 40 års 
åldern och ännu mer i 50-60 års åldern (Clark, m.fl., 1996). Med tanke på medelåldern som 
var 49 år bland respondenterna kan åldern bland respondenterna ha påverkat arbetsglädjen.  
Hade studien genomförts bland respondenter med en lägre medelålder hade kanske färre 
respondenter upplevt arbetsglädje dagligen.   
 
En av de signifikanta skillnader som kunde påvisas var upplevelse av arbetsglädje mellan 
anställda med ett lågt KASAM respektive ett högt KASAM. De som hade ett högt KASAM 
upplevde arbetsglädje i större utsträckning dagligen. Pallant och Lae (2002) påvisade i sin 
studie att respondenter med ett högt KASAM även hade högre grad av självkänsla, upplevde 
större kontroll över sitt liv samt att de hade en mer positiv och optimistisk syn. Det är svårt att 
säga vad som orsakar vad. Är det ett högt KASAM som leder till att den anställde bland annat 
upplever arbetsglädje och trivs på sitt arbete eller är det tvärtom att arbetsglädje och trivsel 
bidrar till ett högt KASAM. Då detta är en tvärsnittsstudie kan ingenting sägas om orsak och 
verkan utan kan endast ge en ögonblicksbild av människors förhållanden och verklighet vid 
ett visst tillfälle (Ejlertsson, 2003).  
 
En signifikant skillnad kunde påvisas angående upplevelse av meningsfullhet. Det var främst 
anställda med ett högt KASAM som instämde i att deras arbete var meningsfullt. Menings-
fullhet är en viktig inre faktor som kan kopplas till motivation. När en anställd upplever 
meningsfullhet kan det leda hög motivation (Hertzberg, Mausners & Snyderman, 1993).  
 
Det kunde inte påvisas någon signifikant skillnad mellan anställda med lågt eller högt 
KASAM gällande upplevelse av krav och kontroll. Därmed kan det konstateras att krav och 
kontroll inte påverkade graden av KASAM eller att KASAM påverkade de upplevda kraven 
och kontrollen. Det är intressant att se att det inte fanns någon skillnad vad det gällde dessa 
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två faktorer. Wikman (2004) beskriver att kontrollen inom många sektorer minskar och att de 
anställda inte har möjlighet att påverka arbetstakten. Däremot inom den sektor där denna 
studie har genomförts upplevde de anställda kontrollen som ganska hög och de upplevde 
kraven som höga eller ganska höga. Detta tyder på att de anställda arbetade på en arbetsplats 
som kan kopplas till ett aktivt arbete med hög kontroll och höga krav. Aktivt arbete är hämtat 
från Karaseks krav-kontroll modell och anses vara bra för individens hälsa (Karasek & 
Theorell, 1990). Denna modell kan kopplas till en av Yerkes (2001) åtta principer som 
handlar om att främja skapandet av arbetsglädje. Principen är att tillåta prestation; personalen 
måste få agera, ta initiativ och tillåtas att misslyckas men att det även ska finnas förväntningar 
på dem att de ska lyckas. Förväntningarna kan liknas vid krav. Den arbetare som enligt 
Antonovsky (1991) har möjlighet att välja uppgifter, arbetsordning och arbetstakt upplever 
sannolikt att arbetet är meningsfullt.  
 
Socialt stöd är ett tillägg i krav-kontroll modellen och vad det gällde om de anställda upplevde 
att de fick stöd i sitt arbete kunde det påvisas en signifikant skillnad mellan anställda med lågt 
respektive högt KASAM. Det var främst anställda med högt KASAM som instämde helt i att 
de fick stöd i sitt arbete. Däremot påvisades det inga signifikanta skillnader mellan anställda 
med lågt respektive högt KASAM gällande kamratskap, gemenskap och tillhörighet och är 
faktorer som kan ingå i stöd. Schneider (1973) menar att arbetsklimat som är stödjande kan 
gynna arbetsprestationen och finns det ett stödjande arbetsklimat är sannolikheten stor att 
arbetsglädjen och gruppens sammanhållning ökar. 
 
Ett stödjande arbetsklimat innefattas bland annat av det finns delaktighet och att det är 
delaktighet som till viss del styr organisationen (Gard, 1999; Rosendahl, 2001). Intressant att 
se var att den faktor som hade starkast samband med ett högt KASAM var att instämma helt i 
att man upplevde delaktighet i sitt arbete. Att delaktighet var viktigt för KASAM är naturligt 
då det krävs delaktighet för att kunna uppfylla komponenterna som ingår i KASAM. Att 
känna delaktighet kan på ett sätt kopplas till arbetsglädje och trivsel på arbetet eftersom om 
individen ges möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation leder det i sin tur 
förhoppningsvis till ökat engagemang och motivation. Angelöw (2002) beskriver att ett bra 
ledarskap är en viktigt för att de anställda ska kunna uppleva delaktighet i sitt arbete. För-
delarna med ett bra ledarskap är bland annat ökad förståelse för de handlingar som bidrar till 
utveckling och framgång samt att det skapar arbetsglädje.  
 
Större delaktighet på arbetsplatsen leder till lägre upplevd stress (Arnetz, 2002). Eftersom det 
var anställda med högt KASAM som upplevde stress i mindre utsträckning så visar detta på 
att KASAM även här hade betydelse för upplevelse av stress. Även Albertsens, Nielsens och 
Borgs (2001) studie visade på att anställda med högt KASAM upplevde mindre stress. Detta 
kan bero på att anställda med högt KASAM har en bättre benägenhet att hantera stressfyllda 
situationer eftersom då de kan utgå från de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. I Albertsens, Nielsens och Borgs (2001) studie påvisades det också att 
anställda med ett högt KASAM hade en bättre förmåga att använda sig av sin copingstrategi 
än de som hade ett lågt KASAM. Antonovsky (1991) hävdar att en individ som har ett högt 
KASAM kan hantera stressorer bättre än en individ som har en låg känsla av sammanhang. 
Detta betyder att ett redan högt utvecklat KASAM ger en bättre förmåga att tåla stress.  För 
att knyta detta till arbetslivet är det viktigt med goda sociala kontakter på arbetet samt att det 
finns möjlighet att ha kontroll över sitt eget arbete. Med andra ord så är de som har dessa 
möjligheter på arbetsplatsen mer benägna att utveckla ett högt KASAM (Antonovsky, 1991). 
 
Framförallt var det anställda med ett högt KASAM som upplevde att de hade balans mellan 
arbete och fritid. Anledningen kan vara att de hade en bättre förmåga att hantera situationer 
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som påverkar balansen mellan arbete och fritid. Wikman (2004) beskriver att det blir allt 
svårare att kunna koppla bort tankar på arbetet då man är ledig. Från organisationens sida är 
det viktigt att det finns utrymme och uppmärksamhet åt sambanden mellan arbetsplatsen, det 
egna livet och den egna utvecklingen (Collins, 1991).  
 
Att inte ha funderat på att byta arbete hade ett samband med både hög arbetsglädje och högt 
KASAM. Detta resultat liknar det som Eriksson (1998) kom fram i sin studie. De som var 
nöjda med sitt arbete var även nöjda med sitt liv och sin tillvaro, medan en större andel av 
dem som skulle vilja byta arbete var mer missnöjda med livet och tillvaron i stort. Tydligt är 
att trivs man inte på sitt arbete vill man gärna byta arbete. Troligt är att de som inte funderat 
på att byta arbete förmodligen såg sitt arbete som både begripligt, hanterbart och meningsfullt. 
Att inte fundera på att byta arbete tyder på att individen trivdes på sitt arbete.  
 

Material- och metoddiskussion 
Eftersom denna studie var en tvärsnittsstudie kan ingenting sägas om orsak och verkan. En 
tvärsnittsstudie har inte alls med tidsaspekten i studien att göra då den ger en ögonblicksbild 
av människors förhållanden, attityder etc. vid ett visst tillfälle utan att ha någon relation 
framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 2003). För studiens resultat har detta inneburit att det 
endast har kunnat påvisas samband men inte vad som egentligen var ”hönan eller ägget”.  
Med detta menar jag: Medför en redan utvecklad hög KASAM bättre förmåga hantera arbets-
situationen så att arbetsglädje blir följden eller ökar individens KASAM av en bra arbets-
situation och arbetsglädje? För att kunna få svar på denna fråga hade det krävts att en 
longitudinell studie hade genomförts.  
 
Vid utformningen av enkäten fanns begreppen validitet och reliabilitet i åtanke. För studiens 
validitet är det viktigt att ställa frågor som mäter det som är avsett att mätas. Syftet med 
reliabilitet är att en upprepad studie ska kunna ge samma resultat. Något som kan ha påverkat 
validiteten och som beskrivs i Ejlertsson (2005) är bortfallet. Att respondenterna fick möjlig-
heten att besvara enkäten konfidentiellt var en styrka då respondenterna förhoppningsvis 
vågade svara mer sanningsenligt vilket stärkte validiteten.  
 
Eftersom den övervägande delen av respondenterna var kvinnor kan detta ha påverkat 
resultatet i en viss riktning och det är omöjligt att säga hur resultatet kunde ha sett ut om 
fördelningen mellan könen varit mer jämn. Däremot speglade resultatet verkligheten eftersom 
fördelningen mellan kvinnor och män på de båda institutionerna var ojämn. Fördelen med 
denna studie var att undersökningsgruppen var homogen dvs. respondenterna befann sig inom 
samma yrkeskår samt att de alla var högutbildade. 
 
Den slutliga svarsfrekvensen var 65,5 %. Att svarsfrekvensen inte blev högre kan bero på 
flera faktorer t.ex. tidsbrist, trött på enkäter eller ointresse. Det interna bortfallet på frågorna i 
enkäten var mycket lågt och kan bero på att en del av frågorna använts tidigare samt att 
frågorna var konstruerade på ett bra sätt. En bortfallsanalys kunde ha genomförts för att kunna 
få en bild av bortfallsgruppen. Det fanns en medvetenhet om bortfallet och tid lades ner för att 
få in alla enkäter. Detta gjordes genom att skicka ut två påminnelser till varje respondent som 
inte besvarat enkäten.  
 
Respondenterna fick ingen definition av arbetsglädje utan detta var något som varje 
respondent fick ta ställning till själv. Enkätens frågor speglade inte enbart hur respondenten 
upplevde sin arbetssituation utan även respondentens livssituation i och med att Antonovskys 
livsfrågeformulär fanns med i enkäten.  
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I efterhand upptäcktes det att en del svarsalternativ i enkäten inte täckte in alla tänkbara 
svarsalternativ. På tre av frågorna i enkäten fanns t.ex. alternativet några gånger i veckan det 
alternativ skulle istället ha varit någon/några gånger i veckan.  
 
Somliga svarsalternativ fick slås samman då de förväntade värdena var för låga. När dessa 
dikotomiserades gjordes detta enligt medianen men när närliggande svarsalternativ slogs 
samman och bildade nya svarsalternativ fickalternativen varken eller ingå i den negativa 
gruppen eftersom det inte var möjligt att slå samman dem på något annat sätt.   
 
Confounding är vilseledning när data från forskningsresultat studeras. Problemet med 
confounding är att samband kan skapas mellan orsak och verkan som egentligen inte existerar 
(Beaglehole, Bonita & Kjellström, 1995). Detta har funnits i åtanke när resultatet analyserats 
men tyvärr har det inte kunnat säkerställas om resultatet påverkats av confounders.  
 

Slutsats 
Resultatet i denna studie belyser något som är oerhört viktigt och det är de anställdas 
upplevelse av arbetsglädje och KASAM. Studien visade på att arbetsglädje och ett högt 
KASAM har ett samband. Viktigt är att ha ett högt KASAM eftersom anställda med ett högt 
KASAM upplever sitt arbete som mer meningsfullt, utvecklande och spännande samt att de 
upplever mer delaktighet sitt arbete. De två undersökta arbetsplatserna i studien kan sägas 
vara goda för dem som hade hög arbetsglädje samt ett högt KASAM medan för de 
respondenter som hade låg arbetsglädje samt ett lågt KASAM kan de två arbetsplatserna 
beskrivas som mindre bra. Men arbetsplatsen kan inte endast bära ansvaret för hur en individ 
mår och upplever arbetsglädje utan man måste se till hela individens livssituation. 
Arbetsglädje är viktigt eftersom det är en viktig komponent i skapandet av friskare 
arbetsplatser och Angelöw (2002) beskriver att arbetsglädje innefattas i arbetet med att 
utveckla ett positivt arbetsklimat.  
 
Studiens resultat kan förhoppningsvis användas för att öka förståelsen och vikten av 
arbetsglädje i utformningen av hälsofrämjande arbetsplatser. Upplever de anställda arbets-
glädje samtidigt som de har ett högt KASAM medför det ett effektivare och mer lönsamt 
arbete både för de anställda som individer men även för organisationen som helhet.  
 
Studien har gett mig vidare funderingar kring hur det skulle ha sett ut om man lagt ett 
genusperspektiv på studien samt att studien då skulle ha genomförts på en arbetsplats där 
fördelningen mellan män och kvinnor hade varit mer jämlik. Det skulle även ha varit 
intressant att i en longitudinell studie undersöka arbetsglädje och dess samband med KASAM.  
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Följebrev Bilaga 1 
 

Till Dig som arbetar på institutionerna för xxx och xxx! 
 
Människan spenderar en stor del av dagen på arbetet och präglas till stor del av situationen 
där. Hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper bestäms till stor del av människornas 
arbete. Därför är det viktigt att miljön på arbetet är hälsofrämjande och kan fungera som en 
stödjande miljö. Syftet med denna studie är att beskriva om människor som har ett arbete 
upplever arbetsglädje samt hur arbetsglädje kan hänga samman med om människor har och 
upplever, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin livssituation. 
 
De som erbjuds att deltaga i studien är anställda på institutionerna för xxx och xxx på 
Högskolan Kristianstad. 
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt. För studiens kvalitet är det viktigt att Du besvarar 
enkäten och att Du försöker att besvara frågorna så fullständigt som möjligt. När Du besvarat 
enkäten lägg den i svarskuvertet och lämna den i den plomberade lådan på respektive 
institutions expedition. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!  
 
På svarskuvertet finns ett nummer beroende på att jag måste veta att Du har besvarat enkäten. 
Detta är för att undvika onödiga påminnelser. Om du glömmer att svara inom två veckor 
kommer en påminnelse att skickas till Dig. Svaren från enkäten kommer att databehandlas i 
ett datorprogram och kommer endast att presenteras i sin helhet i min uppsats antingen som 
tabellsammanställningar eller diagram. Några möjligheter finns inte att identifiera Dina svar. 
Svarskuverten kastas när Du har blivit avprickad i namnlistan. Namnlistan med nummer 
kommer att förstöras när alla svar inkommit. 
 
Studien genomförs av mig, Sandra Wiberg, studerande inom magisterutbildningen i 
folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, och i samarbete med Högskolan Kristianstad. 
Jag är ansvarig för utlämning och insamling av enkäten och därmed kommer ingen obehörig 
att kunna ta del av enkäterna och enskilda svar. Svaren från enkäterna kommer endast att 
användas för denna studie och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. 
Studien har godkänts vid en etisk prövning i etikrådet vid Högskolan Kristianstad.  
 
Om Du har frågor eller synpunkter angående enkäten kan Du komma i kontakt med mig, 
Sandra Wiberg, på tfn: 0709-54 64 67 eller via e-mail: sandra.wiberg0005@stud.hkr.se 
 
Resultatet kan ge förbättrade kunskaper och ökad förståelse för vikten av arbetsglädje 
förståelsen och vikten av arbetsglädje på arbetsplatsen. Målsättningen är att resultatet ska 
kunna användas i arbetet för att åstadkomma hälsofrämjande arbetsplatser.  
 
Tack på förhand för att Du besvarar enkäten! 
Kristianstad, oktober 2005 
Sandra Wiberg  Lars Axelsson   
 
 
Folkhälsopedagog  Handledare  
Fil kand. i folkhälsovetenskap och pedagogik  Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap
  

 35



Enkät   Bilaga 2
 

Var vänlig och läs noga igenom frågorna och de tillhörande svarsalternativen. Var också vän-
lig att endast kryssa för ett svarsalternativ på varje fråga. På en del frågor krävs ett skriftligt 
svar och då framgår detta med en linje du kan skriva på.  

 
 

 
Frågorna 1-6 handlar om Din bakgrund. 

 
 
1. Vilket år är Du född? 19__________ 
 
2.  Ange Ditt kön Man ..................  1 
 Kvinna ..............  2 
 
3. På vilken institution arbetar Du? __________________________________________  
 
4. Är det en fast eller tidsbegränsad Fast .....................................  1 

anställning som Du har? Tidsbegränsad.....................  2 
    
5. Vilken tjänstgöringsgrad har Du? Heltid (minst 35 timmar/vecka) ..............  1 
 Deltid (mindre än 35 timmar/vecka) .......  2 
  
6. Hur länge har Du arbetat Mindre än 3 månader...............................  1
 på denna arbetsplats? Mer än 3 månader men mindre än 1 år....  2 
  Mer än 1 år men mindre än 5 år ..............  3 
  Mer än 5 år ..............................................  4 
  

 
Frågorna 7-8 handlar om Din hälsa. 

 
 
7. Hur bedömer Du ditt hälsotillstånd? Mycket bra..........................  1 
 Ganska bra..........................  2 
 Varken bra eller dåligt........  3 
 Ganska dåligt......................  4
 Mycket dåligt......................  5 
 
8. Hur bedömer Du ditt liv och Din tillvaro? Mycket bra..........................  1 
 Ganska bra..........................  2 
 Varken bra eller dåligt........  3 
 Ganska dåligt......................  4
 Mycket dåligt......................  5 
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Frågorna 9-21 handlar om Dig och Ditt arbete. 

 
 
9. a) Hur ofta upplever Du arbetsglädje  Dagligen ...................................  1 
 på ditt arbete? Några gånger i veckan .............  2 
  Någon/några gånger/mån .........  3 
  Någon/några gånger/år ............  4 
  Aldrig .......................................  5 
 
9. b) Hur viktigt är arbetsglädje Mycket viktigt ..........................  1 
 för Dig? Ganska viktigt ..........................  2 
 Varken viktigt eller oviktigt .....  3 
 Ganska oviktigt ........................  4 
 Helt oviktigt..............................  5 
 
10. Hur trivs Du på ditt arbete? Bra ............................................  1 
 Ganska bra................................  2 
 Varken bra eller dåligt..............  3 
 Ganska dåligt............................  4
 Dåligt ........................................  5 
 
11. Hur ofta upplever Du att det är roligt Dagligen ...................................  1 
 att gå till arbetet? Några gånger i veckan .............  2 
  Någon/några gånger/mån .........  3 
  Någon/några gånger/år ............  4 
  Aldrig .......................................  5 
 
12. Hur ofta upplever Du  Dagligen ...................................  1 
 tillfredsställelse på ditt arbete? Några gånger i veckan .............  2 
  Någon/några gånger/mån .........  3 
  Någon/några gånger/år ............  4 
  Aldrig .......................................  5 
 
13. Hur viktig är lönen för att Du ska  Mycket viktig ...........................  1 
 känna arbetsglädje Ganska viktig............................  2 
 Varken viktig eller oviktig ......  3 
 Ganska oviktig..........................  4 
 Oviktig......................................  5 
 
14. Hur upplever Du den kontroll Du har över Hög ...........................................  1 
 Din arbetssituation på din arbetsplats?  Ganska hög...............................  2 
  Varken hög eller låg .................  3 
  Ganska låg ................................  4 
  Låg............................................  5 
  
15. Hur upplever Du de krav som  Höga .........................................  1 
 ställs på Dig i ditt arbete? Ganska höga .............................  2 
  Varken höga eller låga..............  3 
  Ganska låga ..............................  4
  Låga..........................................  5 
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16. Upplever Du att ledarskapet främjar Alltid.........................................  1 
 arbetsglädjen på Din arbetsplats? Ofta...........................................  2 
  Ibland........................................  3 
  Aldrig .......................................  4 
 
17. Har Du under de senaste sex månaderna Ja...............................................  1 
 allvarligt funderat på att byta arbete? Nej ............................................  2 
 
18. Upplever Du att Du har balans mellan Alltid.........................................  1 
 arbete och fritid? Ofta...........................................  2 
  Ibland........................................  3 
  Aldrig .......................................  4 
 
19. Har Du någon gång stannat hemma från ditt  Ja...............................................  1 
 arbete på grund av att Du inte upplever  Nej ............................................  2 
 någon arbetsglädje? 
 
20. Kan Du koppla bort tankar på arbetet  Alltid.........................................  1 
 på fritiden? Ofta...........................................  2 
  Ibland........................................  3 
  Aldrig .......................................  4 
   
21. Tag ställning till följande påståenden. 
 (Ju längre till vänster Du placerar Ditt kryss desto mer håller Du med om påståendet) 
 
 Instämmer Varken Instämmer 
 helt eller inte alls 
 1 2 3 4 5 
a) Mitt arbete upplevs som meningsfullt     
  
b) Mitt arbete upplevs som utvecklande      
    
c) Mitt arbete upplevs som spännande       
   
d) I mitt arbete upplever jag delaktighet       
 
e) I mitt arbete upplever jag att jag får stöd       
 
f) I mitt arbete upplever jag att jag       
 får uppskattning 
 
g) I mitt arbete upplever jag det viktigt      
  med samarbete  
 
h) I mitt arbete finns det kamratskap      
 
i) I mitt arbete finns det gemenskap      
 
j) I mitt arbete upplever jag tillhörighet      
 
k) I mitt arbete upplever jag stress      
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 Frågorna 22-34 är hämtade från Antonovskys livsfrågeformulär. 

 
 

Ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Siffran 1 och 7 är svarens 
yttervärden.  

  
22. Har Du en känsla av att Du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring  
 Dig? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
Mycket sällan  Mycket ofta      
  eller aldrig  
  
23. Har det hänt att Du blev överraskad av beteendet hos personer som Du trodde Du  
 kände väl? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Har   Har ofta hänt  
 aldrig hänt 
 
24. Har det hänt att människor som Du litade på har gjort Dig besviken? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Har   Har ofta hänt  
 aldrig hänt 
 
25. Hittills har Ditt liv:  
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Helt saknat   Genomgående 
mål och mening   haft mål och 
     mening 
26. Känner Du Dig orättvist behandlad? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Mycket ofta  Mycket sällan 
    eller aldrig 
 
27. Har Du en känsla av att Du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad Du  
 skall göra? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Mycket ofta  Mycket sällan 
    eller aldrig 
28. Är Dina dagliga sysslor en källa till:  
  
 1 2 3 4 5  6 7  
Glädje och djup  Smärta och leda 
tillfredsställelse 

 39



29. Har Du mycket motstridiga känslor och tankar? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Mycket ofta  Mycket sällan  
      eller aldrig 
 
30. Händer det att Du har känslor inom Dig som du helst inte vill känna? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Mycket ofta  Mycket sällan  
      eller aldrig 
 
31. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”.      
 Hur ofta har Du känt det så? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
   Aldrig  Mycket ofta 
 
32. När något har hänt, har Du vanligtvis funnit att:  
 
 1 2 3 4 5  6 7  
Du över- eller  Du såg saken i 
undervärderade      dess rätta 
dess betydelse     proportion 
       
33. Hur ofta känner Du att det inte är någon mening med de saker Du gör i ditt dagliga  
 liv? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Mycket ofta  Mycket sällan  
      eller aldrig 
 
34. Hur ofta har Du känslor som Du inte är säker på att Du kan kontrollera? 
 
 1 2 3 4 5  6 7  
 Mycket ofta  Mycket sällan  
      eller aldrig 
 

Tack för att Du tog Dig tid att fylla i enkäten! 
Titta gärna igenom Dina svar innan Du lämnar ifrån Dig enkäten. 

Tack!  
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Påminnelse 1 Bilaga 3 
 

 
För två veckor sedan delades en enkät ut i Ditt postfack. Enkäten ingår i en studie som 
handlar om arbetsglädje. Syftet med studien är att beskriva om människor som har ett arbete 
upplever arbetsglädje samt hur arbetsglädje kan hänga samman med om människor har och 
upplever, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin livssituation.  
 
Eftersom jag inte fått något svar från Dig, antar jag att du glömt bort eller inte haft tid att fylla 
i enkäten.  
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt. För studiens kvalitet är det viktigt att Du besvarar 
enkäten och att Du försöker att besvara frågorna så fullständigt som möjligt. När Du besvarat 
enkäten lägg den i svarskuvertet och lämna kuvertet i den plomberade lådan på respektive 
institutions expedition. Var vänlig och gör detta så snart som möjligt. Om du redan lämnat 
ifrån Dig enkäten ber jag Dig att bortse från denna påminnelse. 
 
På svarskuvertet finns ett nummer beroende på att jag måste veta att Du har besvarat enkäten. 
Svaren från enkäten kommer att databehandlas i ett datorprogram och kommer endast att 
presenteras i sin helhet i min uppsats antingen som tabellsammanställningar eller diagram. 
Några möjligheter finns inte att identifiera Dina svar. Svarskuverten kastas när Du har blivit 
avprickad i namnlistan. Namnlistan med nummer kommer att förstöras när 
undersökningstiden är slut.  
 
Studien genomförs av mig, Sandra Wiberg, studerande inom magisterutbildningen i 
folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, och i samarbete med Högskolan Kristianstad. 
 
Om Du har frågor eller synpunkter angående enkäten kan Du komma i kontakt med mig, 
Sandra Wiberg, på tfn: 0709-54 64 67 eller via e-mail: sandra.wiberg0005@stud.hkr.se 
 
Tack på förhand för att Du besvarar enkäten! 
 
Kristianstad, november 2005 
 
 
Sandra Wiberg  
Folkhälsopedagog 
Fil kand. i folkhälsovetenskap och pedagogik 
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Påminnelse 2 Bilaga 4 
 

  
För lite mer än tre veckor sedan delades en enkät ut i Ditt postfack Enkäten ingår i en studie 
som handlar om arbetsglädje. Syftet med studien är att beskriva om människor som har ett 
arbete upplever arbetsglädje samt hur arbetsglädje kan hänga samman med om människor har 
och upplever, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin livssituation.  
 
De flesta enkäterna har inkommit men dessvärre saknar jag Din enkät. För studiens kvalitet är 
det viktigt att Du besvarar enkäten och att Du försöker att besvara frågorna så fullständigt som 
möjligt. När Du besvarat enkäten lägg den i svarskuvertet och lämna kuvertet i den plom-
berade lådan på respektive institutions expedition. Var vänlig och gör detta så snart som 
möjligt. Om det är så att Din enkät kommit bort, kan Du meddela mig detta via min e-mail: 
sandra.wiberg0005@stud.hkr.se så ska jag se till att Du får en ny enkät att fylla i. Om Du 
redan lämnat ifrån Dig enkäten ber jag Dig att bortse från denna påminnelse. 
 
På svarskuvertet finns ett nummer beroende på att jag måste veta att Du har besvarat enkäten. 
Svaren från enkäten kommer att databehandlas i ett datorprogram och kommer endast att 
presenteras i sin helhet i min uppsats antingen som tabellsammanställningar eller diagram. 
Några möjligheter finns inte att identifiera Dina svar. Svarskuverten kastas när Du har blivit 
avprickad i namnlistan. Namnlistan med nummer kommer att förstöras när 
undersökningstiden är slut.  
 
Studien genomförs av mig, Sandra Wiberg, studerande inom magisterutbildningen i 
folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, och i samarbete med Högskolan Kristianstad. 
 
Om Du har frågor eller synpunkter angående enkäten kan Du komma i kontakt med mig, 
Sandra Wiberg, på tfn: 0709-54 64 67 eller via e-mail: sandra.wiberg0005@stud.hkr.se 
 
Tack på förhand för att Du besvarar enkäten! 
 
Kristianstad, november 2005 
 
 
Sandra Wiberg  
Folkhälsopedagog 
Fil kand. i folkhälsovetenskap och pedagogik 
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