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!
This study is about the upcoming challenge Sweden face with a population 
that grows older and in need of elderly care. The challenge lies in that 
municipality, as it is today, won’t have the personnel to care for the elders. 
The study presents two problematic factors that need change for the 
municipality to be able to guarantee reasonable living standards according to 
social laws. The first factor is the decreasing profession attractiveness that 
makes it hard to employ personnel. The second factor, which the study 
focuses on, is the fact the caregivers are overrepresented in the social 
insurance office statistics of personnel on sick leave. We choose to focus on 
the caregiver’s work environment to get a perspective on the problem. To be 
more exact the study focuses on finding a covariance between experienced 
New Public Management and Sense of coherence. Our second focus is to see 
if there is an underlying relation between the experienced New Public 
Management reforms and the three parts of Sense of coherence; 
meaningfulness, comprehensibility and manageability. A third focus is to see 
if the relationship is influenced by the caregivers’ age and work experience. 

!
Our main findings are that experienced New Public Management has both 
positive but mainly negative effect on caregivers’ sense of coherence and 
therefore on caregiver’s health. Our conclusion is therefore that New Public 
Management can be seen as a factor for care givers high ratings in the social 
security offices statistics over sick leave from work. 

!
!
Keywords: Sense of Coherence, New Public Management, caregivers in 
elderly care, mental health 
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1. Inledning  

Under hösten 2019, ett halvår före studien tog fart, var det val av ny regering. En stor 

fråga under valåret var omsorgen om äldre och att den enligt en del partier blivit 

bristfällig. Argumentationer fördes att resurser placeras på fel områden inom 

välfärden. Resursfördelningen är en kris som även professionella inom omsorgen 

uttalar sig om och är något som vi har upplevt under vår verksamhetsbelagda 

utbildning. I kommuner påbörjades analyser för att se hur omsorgen kan försäkra sig 

om att omsorgsgivarna får den hjälp de behöver och har rätt till. Utmaningen grundar 

sig inte bara i ekonomiska resurser utan resurser i form av personal – en målgrupp 

som på grund av tuff arbetsmiljö hade bland de högsta sjukskrivningstalen år 2014 

(Tiderman, 2018; Försäkringskassan, 2015). I studien kommer vi att analysera 

problemet genom att undersöka hur organisationens styrning påverkar omsorgsgivares 

hälsa inom hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorgen. 

!
1.1. Problembakgrund  

Under mitten av 1970-talet befann sig den offentliga sektorn i en kris i form av ett 

skenande budgetunderskott. New Public Management (NPM) växte då fram för att det 

behövdes lösningar på effektivisering som skulle nyttja personal och ekonomiska 

resurser bättre, samt för att kunna bemöta det ökande behovet hos barn och äldre 

(Karlsson 2017, ss. 49–50). NPM består utav sju reformer (se kapitel 3.3) som 

grundar sig i att effektivisera för att få ett bättre resultat av de befintliga resurserna. 

Idén av att vara sparsam med de offentliga medlen grundar sig i att minska de onödiga 

administrativa kostnaderna. Syftet är således att skära ner på rätt delar i 

administrationen för organisationen för att få ut så mycket som möjligt (a.a., s. 79). 

För att lyckas med effektiviseringen införde förvaltningarna mål- och resultatstyrning 

vilket innebär kontinuerliga utvärderingar i syfte att förbättra kvalité, rättssäkerhet 

och besparingar. Inom äldreomsorgen på särskilt boende och hemtjänst blir detta 

konkret genom socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9) där de skriver att 

ledningen ska kontrollera, utvärdera och förbättra verksamheten samt att ledningen 

ska använda ett ledningssystem som möjliggör att ledningen kan styra verksamheten 
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att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Författningssamlingen (2011:9, ss. 9, 20–21, 25) 

kräver att ledningen skapar processer som verksamheter arbetar utifrån och att de 

kontrollerar verksamheterna genom att jämföra deras resultat mot tidigare- och andra 

verksamheters resultat. SOSFS:n kräver ytterligare att ledningen granskar 

verksamheters administrativa arbete och attityder/moral.  

!
För att kunna genomföra utvärderingarna ökade behovet av mätbara faktorer, vilket 

ledde till att det administrativa arbetet, som NPM syftade att minska, ökade för 

omsorgsgivaren. En annan nackdel med införande av NPM blev att förvaltningar 

utvärderar mätbara faktorer vilket skapar en målförskjutning där syftet med insatsen, 

såsom livsglädje, nedprioriteras i och med att det inte kan mätas. Utöver 

målförskjutningen har NPM bidragit till en avprofessionalisering av omsorgsgivaren 

genom förvaltningens ökade behov av kontroll. Kontrollen behövs för att få in de 

mätbara faktorerna och säkerställa kvalitén och rättssäkerheten för omsorgstagarna 

men avprofessionaliserar genom att den tar bort handlingsutrymmet och tilliten till 

professionen (Karlsson 2017, ss. 223–240). I samband med NPM-inspirerade 

styrningsformer genomfördes det kraftiga nedskärningar inom många kommuner och 

landsting vilket enligt Målqvist, Åborg och Forsmans (2011) rapport bidragit till ökad 

ohälsa bland personalen. En del av ohälsan kan bero på samvetsstress, vilket 

Kälvemark-Sporrong definierar som ”Traditionella negativa stressymptom som 

uppstår på grund av situationer vilka innefattar etiska dimensioner och där 

vårdpersonalen upplever att han/hon inte kan upprätthålla alla intressen och värden 

som står på spel” (Målqvist m.fl. 2011, s. 17). Exempel på när samvetsstress kan 

uppstå är brist på tid, personal, pengar och när regler och praxis inte stämmer överens 

(a.a., ss. 15–17). 

!
Den betungande arbetsmiljön speglas i Försäkringskassans (2015) statistik som visar 

att vård- och omsorgsyrkesgruppen 2014 var en av de grupper som hade flest 

sjukskrivna anställda. Ett skäl till det höga sjukskrivningstalet inom målgruppen kan 

vara den höga tidspressen som är vanlig inom hemtjänsten och särskilt boende. Det 
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kan ytterligare kopplas till den ekonomiska styrningen eftersom det krävs ekonomiskt 

utrymme för tillräcklig bemanning, kompetensutveckling och tidsbuffertar (Målqvist 

m.fl. 2011, ss. 15–16). Enligt tidigare forskning är arbetet inom äldreomsorgen en 

känsla av ett kall vilket krockar med NPM-reformerna och kan därför leda till 

utbrändhet, identitetskris, stress, tidsbrist och samvetskval. Antonovsky (2005, ss. 57–

62) kallar problemen som konflikten av NPM-reformerna skapar för stressorer som 

omsorgsgivaren försöker hantera, vilket är en del av hans teori Känsla av 

sammanhang (KASAM). 

!
1.2. Problemformulering  

Sverige står inför en utmaning det närmsta decenniet eftersom proportionen av äldre i 

samhället beräknas bli större, vilket lägger press på en socialtjänst som redan i 

dagsläget har utmaningar i form av brist på personal och resurser (Tiderman, 2018). 

Johansson (2018) skriver att antalet äldre som är 80 år eller äldre i Kalmar kommun 

beräknas öka med drygt 50% till år 2030. Johansson skriver ytterligare att 36% av de 

som är 80 år eller äldre har insats i form av hemtjänst samt att 11% bor i vård- och 

omsorgsboende. Prognosen bygger på Kalmars demografi men är troligen snarlik med 

andra mellanstora kommuner i Sverige (a.a., s. 2). 

  

Samtidigt som befolkningen blir äldre och vårdbehovet ökar minskar antalet 

omsorgsgivare på grund av sjukskrivningar. Yrket blir mindre attraktivt och det blir 

svårare att rekrytera ny personal (Tiderman, 2018; Försäkringskassan, 2015). 

Gunnarsson (2017) skriver att det finns personal ute i verksamheterna som arbetar på 

heltid, vilket är positivt för arbetsmiljön, den är dock fortfarande stressig. För att fler 

ska vilja jobba i äldreomsorgen behövs det enligt Gunnarsson inte bara högre löner 

utan bättre arbetstider och en bättre arbetsmiljö. Stressen som hon beskriver kan vara 

en efterföljd av införandet av NPM. Exempel på det är högre administrativt arbete 

samt fler kontroller, vilket kan leda till en avprofessionalisering och besparingar inom 

den offentliga sektorn (Karlsson 2017, ss.  223–240).  
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!
Vi kan se en koppling mellan de stressfaktorer som finns på arbetsplatsen för 

omsorgsgivare idag med begreppet stressorer vilket Antonovsky definierar som ”krav 

som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser 

på” (Antonovsky 2005, s. 57). I tidigare forskning konstateras det att NPM-reformer 

bidragit till att omsorgsgivare får en känsla av att de inte räcker till åt de äldre på 

grund av att omsorgsgivaren inom hemtjänst och särskilt boende tvingas lägga mer tid 

på att göra utvärderingar och dokumentation. Det har ytterligare studerats att NPM-

reformer bidrar till motstånd från omsorgsgivarna då de går emot deras moral. Detta 

motstånd bidrar till en konflikt vilket vi tror kan påverkar omsorgsgivarnas känsla av 

sammanhang (KASAM) negativt. En låg KASAM gör att omsorgsgivaren får en lägre 

motståndskraft mot stressorer vilket gör hen känslig för psykiska påfrestningar och 

således högre risk för sjukskrivning (Antonovsky 2005, ss. 57–59). Bristen på 

personal ökar behovet av resurser för att hjälpa omsorgsgivaren vilket NPM från 

början ämnade lösa, vilket sluter kedjan i problemet. I kapitlet om tidigare forskning 

bekräftas enskilda delar av problemet, det existerar dock en kunskapslucka som 

helhet; NPM:s påverkan på omsorgsgivarnas KASAM. Studien ämnar undersöka 

kunskapsluckan som utifrån tidigare forskning är trolig att leda till sjukskrivningar 

hos omsorgsgivarna. Detta kommer att göras genom en sambandsanalys mellan 

omsorgsgivare inom hemtjänsten och särskilt boendes upplevda NPM och KASAM. 

Likt vårat examensarbete finns det tidigare uppsatser som bland annat undersöker hur 

NPM påverkar arbetsmiljön hos omsorgsgivare samt hur organisatoriska 

utvecklingsprocesser utvecklats genom åren. Likt vårat examensarbete applicerar 

även de tidigare uppsatserna KASAM som teori för att undersöka vad organisationen 

kan göra för att få en bättre arbetsmiljö och högre KASAM hos de anställda (Heiska 

& Vilhelmsson 2010; Eriksson 2013; Westman & Svartengren 2014). Tillskillnad från 

tidigare uppsatser som genom kvalitativa studier använder sig av intervjuer med syftet 

att förstå använder vi i vårat examensarbete en kvantitativ metod med syftet att 

undersöka om det finns ett samband mellan NPM och KASAM. Vi väljer i studien att 

fokusera på omsorgsgivarnas subjektiva upplevelser av NPM och inte organisationens 

strukturella objektiva NPM i form av dokument och styrning då målet med studien är 
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kopplat till omsorgsgivarnas hälsa. Genom att undersöka upplevd NPM:s samband till 

KASAM undersöker vi således det som NPM står för. Vi undviker även ett eventuellt 

problem vid studie av NPM då det är ett paraplybegrepp och inte en konkret metod. 

Att undersöka NPM objektivt innebär att studien endast är kopplat till de kommuner 

som undersöks och därför inte går att generalisera (Almqvist, 2006; Karlsson 2017, 

ss. 31–32). Om det visar sig att det finns ett samband mellan KASAM och upplevd 

NPM kan studien hjälpa organisationens ledning och verksamheternas enhetschefer 

att motverka psykisk ohälsa och uppsägningar på arbetsplatsen och således arbeta för 

en bättre arbetsmiljö för omsorgsgivarna.  

!
!
1.3. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka om det finns samband mellan KASAM och upplevelsen av 

NPM inom äldreomsorgen, dels båda som helhet och dels om det finns enskilda 

samband mellan upplevelsen av NPM-reformerna och KASAM-komponenterna. 

Sambanden ger oss möjlighet att diskutera upplevd NPMs påverkan på 

omsorgsgivares hälsa. 

  

Frågeställning 1: Hur skattar omsorgspersonalen KASAM i relation till upplevd NPM 

Frågeställning 2: Finns det skillnader i hur meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet påverkas av upplevelsen av NPM 

Frågeställning 3: Påverkar ålder och arbetserfarenhet de eventuella sambanden mellan 

KASAM och upplevd NPM? 

!
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!

2. Tidigare forskning  

Vi har valt att dela upp tidigare forskning utifrån två teman för att undersöka hur 

omsorgsgivare påverkas av NPM. I första temat (2.1) speglar vi påverkan med fokus 

på personalens identitet, hur motstånd visar sig och konflikten som sker mellan 

personalen och organisationen. Med det andra temat (2.2) fångar vi förhållandet 

mellan KASAM och den anställdes känsla av säkerhetskultur, utbrändhet, 

organisatoriska förändringar, mental belastning, depressivt tillstånd och arbetsstress. 

Vi har valt de vetenskapliga artiklarna och avhandlingen eftersom de relaterar till 

varandra. Studierna kan tillsammans användas för att dra en länk mellan NPM och 

bristen på omsorgsgivare inom vården av äldre. Det saknas dock studier som bevisar 

sambandet mellan KASAM och NPM vilket vi ämnar fylla med vår studie.  

!
2.1. New public managements påverkan på anställda  

Studier rapporterar att anställda i äldreomsorgen upplever att jobbkraven i relation till 

resurserna är för höga vilket bidrar till stress, överbelastning och förlust av autonomi 

vilket exempelvis Welander (2017) går in på i sin studie. Betydelsen av vårdarbete 

och vårdpersonalens identitet utmanas av NPM-rationaliseringar med fokus på 

effektivitet. Specifika tekniker och praktiska uppgifter, såsom evidensbaserad 

praxis, har länge betonats som standardprocedurer och kriterier för god vård och 

rehabilitering. Inom äldreomsorgen upplever chefer och professionella en bra 

arbetsplats som ett relationellt arbetsfält vars centrala delar sägs vara känslor, empati, 

kommunikationsförmåga, sunt förnuft, problemlösande förmågor och förmåga att läsa 

människor (Keisu, Öhman & Enberg 2016, s. 28).  Cheferna beskriver att en 

omsorgsgivare inom vård av äldre måste vara mer än professionell i arbetet, hen 

måste vara genuin och ha en empatisk förmåga att förstå den äldre.  Keisu m.fl. 

(2016) tolkar dessa fynd som om att arbetet inom äldreomsorgen är ett kall. Det är 

inte en typ av formulerad kunskap utan snarare en tyst kunskap (a.a., s. 36). Chefer 

och professionella konstruerar olika identiteter genom deras sätt att omfamna NPM, 
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vilket skapar skilda meningar av vad som utgör en bra arbetsplats. Det som däremot 

håller dem samman är den övergripande principen om att tillhandahålla en hög 

kvalitet i arbetet inom äldreomsorgen (a.a., ss. 43–44).  

!
Dahl (2009) presenterar tre identiteteter med olika strategier för att visa 

motstånd mot NPM. Dahl kallar identiteterna för the housewife med en avhållsamhet 

mot verksamheten som strategi för motstånd. The professional med en 

förhandlingsstrategi som motstånd och the manual worker med protest som strategi 

för motstånd. The professional har enligt Dahl ett rationellt motstånd mot NPM där 

omsorgsgivaren väcker frågor och föreslår ett alternativt sätt för att förbättra 

implementeringen. The professional har en kompatibel identitet med NPM där 

rationella och medicinska frågor kommer före livsglädje. De som kan identifieras som 

housewifes får större problem med NPM-reformer då deras motståndsstrategi är att 

ignorera direktiven och arbetar utifrån vad hen själv tycker är rätt. De riskerar att 

utsättas för mycket stress då de ser det som en etisk obligation och att de sätter 

omsorgstagaren före sig själv, de ser likt Keisu m.fl. (2016) studie, arbetet som ett kall 

(Dahl 2009, s. 162). 

!
Housewifes syn på vad vård innebär skiljer sig från verksamheten och riskerar därför 

att inte få plats inom det gemensamma språket och således inte kunna presenteras och 

synliggöras. Deras arbete blir med andra ord inte synligt och tilldelas inga resurser. 

Identiteten manual worker gör endast det som krävs, de arbetar efter manualer. Deras 

motstånd bygger på protest där de väljer att inte göra något utanför uppdraget, 

vetandes om de negativa effekterna, för att framtvinga en förändring genom att få 

ledningen och politiker att se resultatet av deras reformer (Dahl 2009, ss. 645–648; 

Lindgren 2015, s. 288). Det etiska dilemmat i vad vård innebär och hur resurserna 

inom förvaltningen ska fördelas samt känslan av att arbetet inte blir uppskattat skapar 

konflikter som kan få personalen att säga upp sig (Welander 2017).  

!
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I Welanders (2017) studie undersöktes det vad som gör att socialarbetare säger upp 

sig från sitt arbete. Welander kopplar orsakerna till NPM och fyra olika faktorer till 

vad han kallar för ett kontraktsbrott mellan organisation och anställd. En av faktorerna 

är obalansen mellan jobbkrav och arbetsresurser. I studien berättar socialarbetarna att 

den omfattande dokumentationen inte står i balans med resurserna för att uppfylla 

kraven och för leverans av kvalitetsarbete som uppfattas som organisatoriska 

förpliktelser. En annan faktor till kontraktsbrott är när det uppstår arbetssituationer 

som är kaosartade och socialarbetarnas ansträngning inte får uppskattning från chefer 

och organisation. Den tredje faktorn handlar om minskade möjligheter till att utföra 

etiskt ansvarstagande och kvalitativt socialt arbete på grund av organisatoriska krav 

på effektivitet och budgetbegränsningar. För mycket organisatorisk kontroll samt ökad 

känsla av byråkrati leder till en avprofessionalisering och tvingar socialarbetare till att 

anta en mer mekanisk inställning till hanteringen av sociala tjänster. Den fjärde 

faktorn är kopplad till bevittnande av organisatorisk försummelse i frågor såsom 

sjukskrivningar, personalomsättning och stressrelaterade symptom, vilka slutligen 

påverkar arbetsmiljön (a.a., ss. 69–70). 

!
När den anställde upplever att det psykosociala kontraktet blivit brutet kan hen välja 

att antingen prata om det eller vara tyst. Organisationen har på så sätt en möjlighet 

att reparera kontraktet till den anställde. En följd av NPM är dock att chefen i 

verksamheten får mindre tid att lyssna på den anställde vilket kan upplevas som att 

organisationen inte lyssnar till problemet. Socialarbetarens autonomi påverkar hur hen 

hanterar kontraktbrytandet. En hög grad av autonomi relaterar till att omsorgsgivaren 

kommer att prata om problemet. Autonomin leder således till en organisation 

med öppenhet eller ”högt i tak” vilket hjälper socialarbetaren att hantera sin självbild 

gentemot de olika roller hen behöver spela i sin profession, ex. Byråkrat. Öppenhet är 

starkt relaterad till lojaliteten mot organisationen. Welander (2017) skriver i sin studie 

att effekten av att medarbetaren inte upplever att hen får tillräckligt mycket resurser 

för att utföra sitt arbete leder till att hen tappar lojaliteten mot organisationen, 

lojaliteten och identifieringen mot arbetsgruppen kvarstår. NPM har således inte varit 

effektivt för att öka medarbetarnas lojalitet mot organisationen (a.a., ss. 72–75). 
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!
2.2. Känsla av sammanhangs betydelse för anställdas hälsa  

Vifladt, Simonsen, Lydsen och Farup (2016) genomförde en studie i 

flera norska sjukhus för att undersöka sambandet mellan sjuksköterskors KASAM, 

utbrändhet och Safety culture vilket Nieva och Sorra definierar som  

…the product of individual and group values, attitudes, perceptions, 
competencies, and patterns of behavior that determine the commitment to, 
and the style and proficiency of, an organization’s health and safety 
management. Organizations with a positive safety culture are 
characterized by communications founded on mutual trust, by shared 
perceptions of the importance of safety and by confidence in the efficacy 

of preventive measures. 

             (Nieva & Sorra 2003, s. 18) 

Vi kommer hädanefter översätta ”safety culture” till säkerhetskultur. I Studien 

använder forskarna “The Hospital Survey on Patient Safety Culture” (HSOPSC) för 

att mäta säkerhetskulturen vilket innehåller frågor som öppenhet i kommunikation, 

feedback, chefers förväntningar och handlingar. Studien visade att sjuksköterskorna 

hade en negativ säkerhetskultur samt att 17,7% av dem låg i risk för att bli eller till 

viss grad var utbrända. Vifladt m.fl. (2016) såg i studien ett samband mellan låg 

utbrändhet, hög KASAM och en positiv säkerhetskultur. De såg ytterligare att 

utbrändhet och KASAM hade ett negativt samband; en hög KASAM var relaterad till 

låg grad av utbrändhet (a.a., ss. 28–29). 

!
I en studie för att mäta relationen mellan utbrändhet och organisationsförändringar på 

sjukhus kom forskarna fram till att det fanns ett samband mellan utbrändhet och 

förändringar under en längre tid. Studien visade att hälsopersonalen påverkades 

negativt av organisatoriska förändringar samt att det fanns en negativ relation mellan 

BBI (mätverktyg för utbrändhet) och KASAM. Studien visar att risken för utbrändhet 

var högst bland personer i ung ålder och under de första åren i arbetet. Utbrändheten 

var relaterad till interna- och externa faktorer. Interna faktorer var låg självkänsla, 
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höga förväntningar, låg KASAM, överdrivet samvete och hög utbildning. De externa 

faktorerna var osäkra anställningar, obalans mellan förväntat arbete och resurser, hög 

arbetsbelastning, låg autonomi, förändringar samt osäkerhet i processer, struktur och 

rapporteringar (Nordang, Hall-Lord & Farup 2010, ss. 3–5). I en japansk studie gjord 

av Kikuchi, Nakaya, Ikeda, Okuzumi, Takeda & Nishi (2014) visar det även på att en 

högre känsla av sammanhang bidrar till mindre stressfaktorer. Forskarna undersökte 

förhållandet mellan depressivt tillstånd, arbetsstress och KASAM bland kvinnliga 

sjuksköterskor på sjukhus och kom fram till en korrelation mellan 

ålder, övertidstimmar, känsla av sammanhang och depressivt tillstånd. I tidigare 

studier såg de även att en större känsla av sammanhang hos arbetstagare kan bidra till 

minskad arbetsspänning och psykiska problem, de ser ett behov av interventioner i 

form av stöd för att effektivt förebygga att sjuksköterskor ska uppleva ett depressivt 

tillstånd (a.a., ss. 32–35). 

!
Ytterligare studier har genomförts på en kemoterapiavdelning i Polen för att 

undersöka sambandet mellan KASAM och den mentala belastningen hos 

sjuksköterskor. Dębska, Pasek och Wilczek-Rużyczka (2017) använde sig av Meisters 

frågeformulär som mäter den psykiska påfrestningen utifrån tre dimensioner: 

överbelastning, monotoni och ospecifik belastning (icke-specifik reaktion på stress). 

De analyserade därefter frågeformuläret mot Antonovskys KASAM-29 formulär för 

att mäta korrelationen. I analysen översteg dimensionen överbelastning bestående av 

frågorna tidspress, stort ansvar och konflikter en kritisk nivå, den psykiska 

påfrestningen i helhet översteg dock inte den kritiska nivån. Studien konstaterade en 

negativ korrelation mellan mental belastning och KASAM (a.a., ss. 35–36). 

!
2.3. Sammanfattning av tidigare forskning  

Genom tidigare forskning har vi konstaterat att omsorgsgivarna bemöter NPM-

reformer olika och skapar olika identiteter vilket formar motstridiga intressen om hur 

vården av äldre bäst sker. Gemensamt är dock att omsorgsgivarna ser arbetet som ett 

kall. När omsorgsgivaren upplever att förvaltningen skapar ramar som inte sätter de 
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äldres bästa främst gör de motstånd beroende på vilken kategoriserad identitet de bär. 

Om förvaltningen inte lyssnar på motståndet kan det skapas konflikter mellan 

omsorgsgivaren och förvaltningen vilket Welander (2017) kallar för kontraktsbrott. 

Welander beskriver att exempel på konflikter som innebär ett kontraktsbrott kan 

uppstå på grund av obalansen mellan jobbkrav och arbetsresurser. Samt när 

arbetssituationer upplevs som kaosartade och omsorgsgivaren inte får uppskattning 

från chefer och organisation (ss. 69–70). Konflikterna kan vara en följd av NPM och 

Welander menar att chefen får mindre tid att lyssna på den anställde vilket kan 

upplevas som att organisationen inte lyssnar till problemet (a.a., ss. 72–75). 

Omsorgsgivarnas känsla av att bli förbisedd i flera av konflikterna tror vi kan minska 

omsorgsgivarnas KASAM och att de såldes riskerar bli utbrända och till sist 

sjukskrivna alternativt säger upp sig från sitt arbete. NPM kan således förstärka 

klyftan mellan äldres behov av vård och brist på omsorgsgivare, det finns dock ingen 

tidigare forskning som bekräftar detta.   

!
!
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!

3. Teori 

I detta kapitel beskrivs Antonovskys teori om KASAM och hur dess tre komponenter 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet påverkar hur omsorgsgivaren hanterar 

problematiska händelser. Vi skriver ytterligare om några kritiska synpunkter på 

KASAM teorin samt dess strukturerade enkät som vi använder för att få in data. I 

kapitlet skriver vi även om Tom S. Karlsson med fleras tolkningar av NPM och dess 

reformer. 

  

3.1. KASAM  

Antonovsky (2005) byggde sin teori om KASAM utifrån de tre centrala 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Förhållandet mellan de 

olika komponenterna baseras på individers, i detta fall omsorgsgivares, tidigare 

livserfarenheter. För en omsorgsgivare inom äldreomsorgen uppstår troligen 

majoriteten av stressorer i interaktionen mellan omsorgsgivaren och den äldre. 

Begreppet stressor har en viktig roll i Antonovskys teori om KASAM, han har dock 

inte själv skapat begreppet. Stress som begrepp användes för första gången i Hans 

Selyes artikel om stress i tidskriften Nature år 1936. Selye benämnde därför 

faktorerna som påkallade stress för stressorer. Selye skapade begegreppet i samband 

med att han genomförde omfattande djurförsök för att studera karakteristiska 

funktionsstörningar som uppkommit på svårt sjuka patienter i Prag (Levi 2013, s. 9; 

Jonsdottir & Folkow 2013 s. 18). Ett exempel på stressor inom äldreomsorgen kan 

vara att den äldre upplever att hen behöver mer hjälp än vad hen blivit beviljad. 

Stressorn förstärks av omgivningsfaktorer så som höga förväntningar, obalans mellan 

förväntat arbete och resurser, överdrivet samvete, hög arbetsbelastning och låg 

autonomi. Vid tillfällen när en stressor uppstår är meningsfullhet den viktigaste 

komponenten av de tre då den bidrar till en känsla av mening med att åtgärda 

problemet samt ger ett driv till engagemang att finna de andra två komponenterna. 

Keisu m.fl. (2016) beskriver att arbetet som omsorgsgivare är ett kall, en etisk 
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obligation, där de sätter omsorgstagare före sig själva, vilket bidrar till ett 

meningsfullt arbete. Begriplighet är sekundär och är den komponent som hjälper 

individen att hitta en förståelse i stressorerna som hen utsätts för i arbetet. 

Hanterbarhet är sist i hierarkin och hjälper individen att finna en tro på att det finns 

resurser att hantera stressorerna. Utan hanterbarhet, exempelvis när omsorgsgivare 

upplever att hen inte har tid att hjälpa den äldre, kan dock begriplighet och 

meningsfullheten avta efter hand som resultat av att omsorgsgivaren inte ser stressorn 

som möjlig att hantera. Alla komponenter är således viktiga för att hantera stressorer 

på ett hälsosamt sätt (a.a., ss. 46–48). Om omsorgsgivarens KASAM är låg och 

stressorerna pågår under en längre tid kan det leda till sjukskrivning eller uppsägning. 

!
Komponenterna skapar tillsammans begreppet KASAM men har var för sig en egen 

betydelse för hur omsorgsgivaren bemöter en stressor. Begriplighet syftar på hur 

omsorgsgivaren förstår oförutsägbara händelser. En omsorgsgivare med hög 

begriplighet förstår varför någonting händer och hur hen ska hantera det. 

Omsorgsgivaren kan genom begriplighet skapa sig en uppfattning om att händelsen 

kommer att ordna sig och att det går att förklara. Begriplighet motverkar således en 

känsla av kaos. Genom begriplighet ser omsorgsgivaren upplevelser som utmaningar 

och erfarenheter att utvecklas av (a.a., ss. 44–46). Exempel på utmaningar som kan 

uppstå i hemtjänst eller på särskilt boende är ökade krav på effektivitet i form av 

kortare tid att ta sig mellan olika besök, mer administrativt arbete när det kommer till 

journalföring och hög personalomsättning med fler tim-anställda vilket är några av de 

delar som NPM har bidragit till. När omsorgsgivaren har en hög begriplighet har de 

lättare att ta till sig nya processer och rutiner.  

!
Den andra komponenten, hanterbarhet, handlar om vilka resurser som finns till ens 

förfogande i den svåra händelsen. Resurserna kan vara personer som omsorgsgivaren 

känner att hen kan lita på och som finns där som ett stöd för att kunna hantera 

händelsen. Omsorgsgivaren kommer med en hög hanterbarhet kunna gå vidare i livet, 

till skillnad från en omsorgsgivare med låg hanterbarhet som lätt gör sig till ett offer 
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och får svårt att bearbeta stressorn (a.a., ss. 44–46). Viktiga resurser för en 

omsorgsgivare kan vara att de känner ett stöd från ledning och chefer. Inom 

äldreomsorgen är öppenhet en viktig faktor som kan öka hanterbarheten och 

omsorgsgivarens lojalitet mot organisationen. I den svåra händelsen är det också 

viktigt med en bra struktur- och arbetsmiljö samt en känsla av att kunna prata om det 

med kollegor i den akuta fasen.   

!
Den tredje komponenten, meningsfullhet, bygger på hur omsorgsgivaren känner att 

livet har en känslomässig innebörd. När en svår händelse uppstår kan omsorgsgivaren 

fortfarande leta efter en mening med det som hänt, se det som en utmaning och en del 

av livet som hen kommer att ta sig vidare ur (a.a., ss. 44–46). Omsorgsgivande i sig är 

till exempel ett arbete där det egna omdömet spelar en stor roll. För omsorgsgivare i 

äldreomsorgen kan de se sitt arbete som ett kall vilket ger en känslomässig innebörd. 

Och det kan också leda till att många omsorgsgivare anser att hjälpa människor känns 

meningsfullt.  

!
Inom äldreomsorgen kan stressorer exempelvis utrycka sig i etiska och moraliska 

dilemman. Kopplat till NPM kan den bristande kommunikationen och begripligheten 

för systemet medverka till att omsorgsgivaren upplever att hen inte får tillräckligt med 

tid att göra det som krävs för att omsorgstagaren ska få ett bra liv. De tre 

komponenterna i KASAM bidrar här till en motståndskraft mot stressorn genom att 

omsorgsgivaren ser det som hen gör för omsorgstagaren som meningsfullt. Att 

systemet som beräknar tiden som omsorgstagaren behöver är förståeligt, att det finns 

en kausalitet mellan behov och beräknad tid och till sist att det finns resurser vid 

behov för att omsorgsgivaren ska kunna hjälpa omsorgstagaren. 

!
Vad som påverkar huruvida omsorgsgivaren ligger på en stark eller låg KASAM har 

att göra med något som Antonovsky (2005) förklarar som generella motståndsresurser 

(GMR) alternativt motståndbrister (GMB) och stressorer. Vilka motståndsresurser 
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omsorgsgivaren innehar beror mycket på vad personen har med sig tidigare i livet och 

hur det ser ut när det uppstår en stressor. Goda socioekonomiska förutsättningar, stark 

jagstyrka och god självkänsla bidrar till en högre motståndskraft och erfarenheter som 

ger en stark KASAM. Motsatsen i avseendena ovan kommer med större sannolikhet 

bidra till sämre livserfarenheter och därmed lägre KASAM. Det är styrkan i KASAM 

som bestämmer om följderna av stressorerna kommer att vara skadliga, neutrala eller 

hälsobringande (a.a., ss. 57–59). För en omsorgsgivare som har arbetat på samma 

ställe under en längre period kan det bidra till en säkerhet och erfarenheter som ger 

högre motståndskraft att bemöta stressorn. Det på grund av att det kan finnas en 

förståelse för problematiken och att stödet från kollegor kan vara starkare om det 

finns en långvarig relation. 

!
3.1.1. Kritik mot KASAM   

Thomas Kumlin beskriver att Antonovsky framhåller att det är GMR som i första 

hand skapar och vidmakthåller KASAM. Hur teorin samordnar en mängd 

psykosociala variabler anser han dock vara en mer komplicerad fråga än så. 

Problemet med Antonovskys förklaringsmodell är att KASAM ses som en effekt av 

objektiva sociala och kulturella strukturer. Det menar Kumlin leder till att 

diskussionen om vad ett subjektivt synsätt har för betydelse för KASAM:s uppkomst 

glöms bort. Antonovsky nämner ibland att till exempel barnuppfostran och 

individuella faktorer eller gener kan påverka KASAM:s skapelse men övergår snabbt 

till objektiva sociala och kulturella strukturer (Forskningsnämnden 1998, ss. 11–13). 

Kritiken är relevant i studien då vi inte kommer kunna utesluta att omsorgsgivares 

KASAM också påverkas av faktorer utanför arbetet, såsom privat liv och tidigare 

erfarenheter.   

!
3.2. New public management  

NPM kan delas upp i två olika linjer, en managementbaserad vilket innefattar de 

mjuka reformerna i NPM och en marknadsbaserad som innefattar de hårda 

reformerna. Den managementbaserade reformen avser internledning av 
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organisationen med nyckelord som ”ekonomiskt ansvar, prestationsbaserade 

budgetering och ökad intern uppföljning…”. Den marknadsbaserade reformens syfte 

är, till skillnad från den mjuka reformens, inte att skapa en organisatorisk förbättring 

inom den egna organisationen som i studiens fall är inriktad på äldreomsorgen. Den 

marknadsbaserade reformen ska ses ur ett större perspektiv och går ut på att 

privatisera delar av de offentliga organisationerna för att skapa en marknad för privata 

företag och således skapa konkurrens.  Kopplat till begreppen ovan förklarar Karlsson 

att de kan fördelas mellan de hårda och mjuka värdena med ett par sammankopplingar 

(Karlsson 2017, s. 44).  

Managementbaserade reformer: Professionell management, standarder och 

prestationsmått, resultat och utfall, decentralisering och sparsamhet med offentliga 

medel. 

Marknadsbaserade reformer: Decentralisering, konkurrens, nya förvaltningsstilar, 

sparsamhet med offentliga medel.   

!
NPM bör dock inte ses som en organisatorisk metod utan snarare som ett 

paraplybegrepp för att belysa samhällsförändringen som skedde i förra milleniets slut. 

Paraplybegreppets syfte är att belysa reformer som ökar effektivisering och 

transparens. Roland Almqvist (2006) beskriver NPM i liknande termer att NPM har i 

fokus att offentliga sektorn ska innefatta egenskaper som målformulering och 

noggrann uppföljning och att offentliga verksamheter inte nödvändigtvis behöver 

utföras av stat, kommun eller landsting utan även ska utsättas för konkurrens från 

privata utförare (ss. 25–26). Begreppets betydelse skiftar dock internationellt då 

kriterierna och strukturen inom vilket det implementeras varierar. NPM har med andra 

ord inte samma betydelse i USA som i Sverige. Även inom Sverige kan kommunerna 

implementera NPM olika, beroende på vilka och i vilken grad kommunerna tar till sig 

reformerna (Karlsson 2017, ss. 31–32). 

!
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3.2.1. Professionellt management  

Karlsson (2017) förklarar att den offentliga sektorn hämtat inspiration från den privata 

marknaden för hur en organisation ska styras. Detta har medfört att politikerna lämnat 

ansvaret för ”hur” ett mål ska uppnås till förvaltningen och istället fokuserat på ”vad” 

som ska göras (ss. 65–67). Almqvist (2006) menar att offentliga sektorn fortfarande 

styrs av politikerna i en viss riktning mot centralisering, samordning och kontroll. 

Samtidigt ska den lokala nivån vara i besittning av viss empowerment gentemot den 

centrala politiska nivån och chefer med inriktning på målstyrning inom förvaltningen 

ska få utökat handlingsutrymme. Detta i sin tur leder till uppmärksamhet mot 

decentral iser ing och delegering (ss . 26–27). En förhoppning med 

decentraliseringsreformer är att det ska leda till besparingar av till exempel lokaler 

och personal genom samutnyttjande och samarbete. För att det ska fungera sätter det 

press på politiker som behöver framhäva en tydlig styrning för att det ska få en effekt 

i praktiken. Den styrningsteknik som brukar förknippas med decentralisering är 

målstyrning. Vilket återkopplas till Karlssons beskrivning till att politiker ska tala om 

“vad” som ska uppnås och “hur” det ska uppnås lämnas till ansvarig utförare. Det 

sätter press på strängare finansiell kontroll, granskningar och utvärderingar (a.a., ss. 

91–92). 

  

3.2.2. Standarder och prestationsmått  

Mätning av nyckeltal är en stor del av NPM då det är ett effektivt sätt att se resultatet 

av en implementering. För att kunna mäta nyckeltalen krävs det dock att 

omsorgsförvaltningen definierat vad det är de mäter. De standardiserar således vad ett 

resultat såsom kvalité inom äldreomsorgen är genom bestämda nyckeltal och vad 

prestationsmåttet bör vara. Omsorgsförvaltningen skapar med andra ord en standard 

för vad omsorgsgivarna ska uppnå för att inte vara avvikande. Genom att kvantifiera 

måtten för en god prestation riskerar dock omsorgsförvaltningen att missa de värden 

som är svåra att mäta. Omsorgsförvaltningen uppnår på så sätt de mål som de lyckats 

kvantifiera genom definitioner men missar resultat som inte går att mäta såsom 

livsglädje och samtal. Omsorgsgivare som i praktiken uppnår målen men som inte 
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lyckats kvantifiera resultatet ses således som avvikande och i behov av förbättring 

(Lindgren 2015, s. 286; Karlsson 2017, ss. 67–69; Almqvist 2006, s. 24). 

  

3.2.3. Resultat och utfall  

Resultat och utfall har i och med NPM blivit en viktig påföljd av standarder och 

prestationsmått, samt medfört en omfattande utvecklingstrend att fokus ligger på vad 

som uppnåtts snarare än hur det utförts. Det innebär i praktiken att styrningen riktas 

på att i efterhand utvärdera om målen uppfyllts och i vilken utsträckning som ett visst 

utfall uppnåtts. Syftet är att chefer inom omsorgsförvaltningen ska få 

handlingsutrymme och bestämma själva hur de ska förhålla sig till politikernas 

uppsatta mål. Det finns dock studier som visar på att mål- och resultatstyrning 

påverkar omsorgsgivare i deras prioriteringar och hur omsorgstagare behandlas, vilket 

kan skapa negativa konsekvenser i bemötande mellan myndighet och medborgare. 

Om målen är tydliga och har standarder som relaterar till de politiska målen kan en 

implementering inom omsorgsförvaltningen fungera och inte förändra beteendet bland 

omsorgsgivarna (Karlsson 2017, ss. 70–71; Almqvist 2006, s. 26). 

!
3.2.4. Sparsamhet med offentliga medel  

Grunden i NPM är att effektivisera för att få ett bättre resultat av de befintliga 

resurserna. Idén att vara sparsam med de offentliga medlen grundar sig i att minska de 

onödiga administrativa kostnaderna. Syftet är således att skära ner på administrativa 

delar som inte fyller någon funktion i omsorgsförvaltningen för att få ut så mycket 

som möjligt i vården (Karlsson 2017, s. 79; Almqvist 2006, s. 26) 

  

3.2.5. Decentralisering  

Decentralisering inom NPM innebär att omsorgsförvaltningens ledning inte fattar 

beslut om implementering inom de enskilda verksamheterna. Ledningen fattar istället 

de övergripande besluten inom organisationen. Hur beslutet implementeras överlåts 
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till de operativa verksamheterna. Besluten sker på detta sätt snabbare och med mer 

adekvans till problemet. Chefen har således ansvaret att styra sin egen verksamhet, 

besluten fattas på så sätt även närmare de äldre. Decentraliseringen innebär även ett 

större behov av chefer eftersom varje chef får mer ansvar i form 

av intäktsalternativt kostnadsansvar samt resultatansvar (Karlsson 2017, ss. 71–74; 

Almqvist 2006, ss. 88–89; Szücs & Andersson Bäck 2015, ss. 232, 239).  

!
3.2.6. Konkurrens  

Inom NPM finns nyliberala idéer om statens storlek och syfte. Inom nyliberalismen är 

statens primära uppgift att styra den offentliga sektorn, inte nödvändigtvis att utföra 

tjänsterna. Denna syn öppnade upp för en privat marknad och således konkurrens 

inom äldreomsorgen (Karlsson 2017, ss. 74–77). Införandet av ett marknadstänk kan 

bidra till förbättrad produktivitet och effektivitet. Konkurrens mellan offentliga 

organisationer kan ses som ett bra sätt att försäkra sig om att mest värde för pengarna 

skapas och att man får kostnadseffektiva verksamheter (Almqvist 2006, ss. 26, 39).  

  

3.2.7. Nya förvaltningsstilar  

Nya förvaltningsstilar bygger på en tanke om flexibilitet inom anställningar. 

Tillskillnad från en tidigare syn på anställningar där ett arbete inom 

omsorgsförvaltningen innebar en stor säkerhet har det blivit en norm med tim- och 

projektanställningar. De flexibla anställningarna finns för att effektivisera 

anställningar till att fylla tillfälliga behov. Den nya förvaltningsstilen i NPM försöker 

hitta rätt person till rätt plats och belöna ett bra arbete med prestationsbaserad lön 

genom individuell lönesättning. Inom NPM ses det som värdefullt att den enskilde 

förflyttar sig mellan olika verksamheter i kortare anställningar eftersom det ger 

omsorgsgivaren attraktiva erfarenheter som verksamheten kan gynnas av (Johansson, 

Dellgran & Höjer 2015, ss. 24–25; Karlsson 2017, ss. 77–78). 

!
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!
4. Metod  

I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått till väga för att få vårt resultat för analys och 

diskussion. I början av kapitlet beskriver vi vår vetenskapliga ansats i studien, hur vi 

operationaliserat teorierna och skapat enkäten samt studiens urval och bortfall. Vi 

fortsätter sedan presentera vårt tillvägagångssätt för att få in empirin och inom vilka 

ramar som studien är genomförd. Slutligen diskuterar vi den valda metodens validitet 

och reliabilitet samt en bortfallsanalys för att se om de svarande respondenterna går 

att generalisera till det strategiska urvalet. Vi presenterar även slutligen en alternativ 

urvalsmetod till studien. 

!
4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Med studien vill vi synliggöra organisatorisk påverkan på omsorgsgivarnas hälsa 

genom att pröva sambandet mellan KASAM och upplevd NPM. Vi vill göra detta 

genom att presentera positiva och negativa samband i form av kvantitativa nyckeltal 

med tillhörande analys. I studien antar vi en kritisk realistisk ståndpunkt eftersom det 

hjälper oss att problematisera sambanden.  

!
Kritisk realism förklarar det socialvetenskapliga genom att skilja på den riktiga 

världen som kan observeras utifrån en positivistisk ansats och den upplevda världen 

som kan observeras genom en hermeneutiskt ansats. I likhet med Danermark, 

Ekström och Karlsson (2018) antar vi i studien att det existerar en värld med kausala 

mekanismer som sker oavsett om vi observerar dem eller inte. Utöver den reala 

världen existerar det även en socialt konstruerad värld som återskapas av människan 

när hen utifrån teorier tolkar den reala världen. Vi tror därför att det inte går att 

utesluta att andra faktorer påverkar omsorgsgivarnas hälsa och således upplevelser av 

NPM och KASAM i vår studie. Andra faktorer kan vara omsorgsgivares relationer, 

ekonomiska situation eller tidigare erfarenheter. Vi kan inte utesluta dem då studien 
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inte kan genomföras i en isolerad miljö där vi kontrollerar omsorgsgivarnas 

upplevelser och omvärldens kausala mekanismer. (ss. 198–202). Vår studie bygger på 

kvantifierbara uppgifter dock menar Kumlin att empirin oftast styrs av forskarnas 

underförstådda teorier, vilket leder till att forskarna inte längre är fördomsfria inför 

sina tester (Forskningsnämnden 1998, ss. 28–29). Dessa fördomar är något som vi i 

operationaliseringen haft problem med då tidigare forskning av NPM generellt är 

negativt laddad, vilket vi vidare kommer att diskutera i metoddiskussionen.  

!
4.2. Operationalisering 

I operationaliseringen har vi utgått utifrån Karlssons sju reformer av NPM samt 

Antonovskys 29-frågors enkät för att öka validiteten och sedan operationaliserat 

enkäten för att anpassa den till omsorgsgivarna. Detta innebär att vi i studien 

tagit reformerna av NPM och skapat 27 frågor samt byggt på 29 frågor om KASAM. 

Frågorna syftar att hämta information om omsorgsgivarens upplevelse av i vilken 

grad organisationen implementerar NPM samt vilken grad av KASAM 

omsorgsgivarna har. I operationaliseringen har vi använt ett enkelt språk och försökt 

koppla frågorna till omsorgsgivarnas fackspråk för att göra enkäten begriplig 

(Barmark & Djurfeldt 2015, ss. 48–49). 

  

Utifrån de sju reformerna i NPM (se tabell 1) har vi skapat sjutton essenser (se bilaga 

1) kopplade till organisationen utifrån vår tolkning av Karlssons bok New Public 

Management: ett nyliberalt 90-talsfenomen (2017). Vi har således gjort reformerna 

mer förståeliga utifrån urvalet, något som kontrollerats genom pilotstudien. Vi har 

därefter skrivit 27 frågor för att fånga innebörden av NPM (se bilaga 1). Frågorna är 

fördelade över reformerna enligt tabell 1. Exempelvis operationaliseras professionellt 

management till “gemensamt språk”, vilken är en av de tre essenserna. Kopplat till 

essensen ställde vi frågorna ”upplever du att du och ledningen förstår 

varandra?” (fråga 10) och ”upplever du att du och kollegorna förstår 

varandra?” (fråga 11) för att se om omsorgsgivarna upplever att det är ett gemensamt 

språk i organisationen. Ytterligare exempel är reformen sparsamhet med offentliga 
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medel som operationaliserades till två essenser: ”arbetsbelastning” och 

”administrativt arbete”. Båda essenserna är centrala i Karlssons begreppsförklaring av 

sparsamhet med offentliga medel då de handlar om att skära ner på rätt delar i 

organisationen för att höja kvalitén och effektivisera. För att få reda på 

omsorgsgivarnas upplevelse av reformen ställde vi frågorna ”hur upplever du 

arbetsbelastningen på din arbetsplats” (fråga 24), “hur upplever du den tilldelade tiden 

för att hjälpa omsorgstagaren?” (fråga 25) och “upplever du att det är mycket 

administrativt arbete i förhållande till syftet med ditt arbete?” (fråga 26).   

!
Vi grundade vår operationalisering utifrån Karlssons förklaring av NPM eftersom den 

var kategoriserad utefter reformerna vilket bidrog till större förståelse. Samt att flera 

andra forskare förklarar NPM likartat med Karlsson vilket understödjer till en lättare, 

trovärdig och således bättre operationalisering. 

!
!

Tabell 1, Operationalisering av NPM  

  

För att få in kvantitativa data om KASAM använde vi Antonovskys 29-frågorsenkät 

som grund, vilket är Antonovskys standardoperationalisering. Vi operationaliserade 

den sedan för att anpassa den till känsla av sammanhang inom arbetet (se bilaga 2). 

Studien utgick således från standardoperationaliseringen men anpassade frågorna 

minimalt för att passa omsorgsgivarnas kontext som förvärvsarbetare. Exempelvis 

ändrade vi frågan ”har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer 

  

  

  

N e w p u b l i c 

management 

Professionellt management 6–7, 9–11 

Standarder och prestationsmått 8, 12, 21, 23 

Resultat och utfall 17–20 

Sparsamhet med offentliga 

medel 

24–26  

Decentralisering 4–5, 27 

Nya förvaltningsstilar 13–16, 22,  

Konkurrens  1–3 
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runt omkring dig?” (Antonovsky 2005, s. 248) som är kopplat till meningsfullhet till 

”har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig 

på arbetet?” (fråga 4 KASAM). Inom begriplighet ändrade vi exempelvis frågan “när 

du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?” (a.a., s. 248) 

till “när du talar med människor på ditt arbete, har du då en känsla av att de inte 

förstår dig?” (fråga 1, KASAM) och slutligen ett exempel inom hanterbarhet där vi 

ändrade frågan “har det hänt att människor som du litat på har gjort dig 

besviken?” (a.a., s. 248) till “har det hänt att människor på arbetet som du litade på 

har gjort dig besviken? (fråga 6 KASAM). Tabell 2 visar hur resterande frågor är 

uppdelade mellan komponenterna. I vår operationalisering indikerar likt 

standardoperationaliseringen ett högt svarsalternativ en hög känsla av sammanhang. 

Frågor som har markeringen (o) framför sig ska vid sammanställning av data vändas 

på, med andra ord blir ett lågt tal en hög känsla av sammanhang (se bilaga 2).  

  

Anledningen till att vi valt att använda Antonovskys 29-frågorsenkät som grund för 

operationalisering och inte någon av de andra förkortade alternativen är för att studien 

ska komma så nära Antonovskys teori som möjligt. Närheten är önskvärd då KASAM 

ses som en allmänt godkänd teori för att undersöka personers motståndskraft 

(Antonovsky, ss. 57–59). Vår Operationalisering var ett måste för att isolera 

undersökning till arbetsplatsen men är gjort med hänsyn att minimera ändringarna i 

Antonovskys standardoperationalisering. Nackdelen med operationaliseringen av 

KASAM, och teorin i stort, är att den inte preciserar vad som påverkar 

omsorgsgivarens känsla. Omsorgsgivaren kan således känna en låg känsla av 

sammanhang på jobbet på grund av saker som händer i hens privatliv oberoende av 

NPM. Detta är ett problem som vi diskuterat och som inte kan kontrolleras då studien 

inte kan genomföras i en isolerad miljö och på så sätt kontrollera yttre faktorer. 

!
                   Tabell 2, Operationalisering av KASAM  

  

KASAM

Meningsfullhet 4, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 28 

Begriplighet 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26,  
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4.3. Enkät 

Enkäten som operationaliserats fram består av frågor strukturerade utifrån Likert-

skalor med sju svarsalternativ. Detta möjliggör för oss att göra individuellt anpassade 

svarsalternativ för att minska känslan av att ena sidan av skalan ses som negativ 

alternativt positiv. Studien får även jämförbara svar som kan användas för 

sambandsanalys då avståndet mellan svarsalternativen är lika stora. Enkäten 

skickades ut enligt tvärsnittsmetoden vilket innebär att enkäten endast hämtats under 

en tidsperiod, i studiens fall en månad (Barmark & Djurfeldt 2015, ss. 42, 54–56). 

!
4.4. Urval  

I studien har vi använt oss av ett strategiskt urval och på så sätt haft möjlighet att 

fastställa urvalet tidigt under forskningsprocessen (Bryman 2018, ss. 496–498). Det 

strategiska urvalet i studien är omsorgsgivare som arbetar inom särskilt boende och 

hemtjänst i kommuner som har mellan 50 000 och 99 000 invånare. Genom en 

begränsning i form av kommunstorlek blir studien mer generaliserbar till målgruppen. 

Kommunerna ska utöver att vara mellanstora även godkänt öppna jämförelser i 

Kolada, vilket är en webbsida med sammanställningar av nyckeltal om resurser, 

volymer och kvalitet i kommuners verksamheter. Kravet av att godkänna öppna 

jämförelser ökar användbarheten av studien då nyckeltalen kan jämföras med 

Koladas. Kommuner som deltar i studien kan således använda resultat tillsammans 

med nyckeltal från Kolada för att göra ytterligare analyser.  

!
Metoden vi använt för att få in empiri har resulterat i ett strategiskt urval bestående av 

omsorgsgivare från trettio kommuner. Efter vi tagit kontakt med de trettio 

kommunerna var det elva kommuner som valde att delta varav vi fick in enkätsvar 

från fyra kommuner. De fyra kommunerna som svarade var Södertälje (22 svarande), 

Örnsköldsvik (12 svarande), Kalmar (21 svarande) och Falun (6 svarande). Processen 

 Hanterbarhet 2, 3, 6, 9, 13, 18, 23, 25, 27, 29 
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för hur vi fick in enkätsvaren beskrivs under kapitel 4.6 tillvägagångssätt. För att göra 

ett antagande om hur stort det strategiska urvalet är samt hur många som haft 

möjlighet att svara på enkäten frågade vi Kalmar kommuns omsorgsförvaltning om vi 

fick ta del av hur många omsorgsgivare de anställt, vilket var en siffra på 951 

anställda omsorgsgivare i Kalmarkommuns omsorgsförvaltning. Vi gjorde därefter en 

schablonräkning med Kalmar Kommun som grund för att få en ungefärlig siffra vilket 

presenteras i tabell 3. 

  

!
Utav det möjliga antalet respondenter var det 61 respondenter som svarade varav tre 

exkluderades från studien då de svarat att de inte var omsorgsgivare. Normen av 

omsorgsgivare som svarat på enkäten är inom åldersgruppen 46–55 år med en 

arbetslivserfarenhet inom intervallen 5,8- till 17,8år. Normen av omsorgsgivare och 

vad det innebär för generaliserbarheten diskuterar vi vidare under 4.9.3 

bortfallsanalys. Svaranden var fördelade med 29 svaranden från särskilt boende och 

32 från hemtjänst och med tanke på hur många som svarade i Kalmar kommun i 

jämförelse med antalet möjliga omsorgsgivare kan det betyda att det var två enheter 

som deltog i enkätundersökningen. I studien fokuserar vi på den enskilda 

omsorgsgivarens upplevelse av NPM och inte hela kommunen vilket gör att det 

fortfarande är möjligt att studera. 

!
Tabell 3, presentation av respondenterna 
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!  

Figur 1, 2019 har Kalmar kommun 951st anställda omsorgsgivare 

!
4.5. Bortfall och generaliserbarhet  

Vårt val att genomföra studien med ett strategiskt urval bidrar till att omsorgsgivarna 

blir mer homogena och studiens generaliserbarhet ökar. Begränsningen i urvalet 

bidrar även till att studien kan anpassa frågorna till omsorgsgivarna bättre och således 

öka validiteten och reliabiliteten. Inom vårt strategiska urval fick vi dock ett stort 

externt bortfall (Barmark & Djurfeldt 2015, s. 193). Det största bortfallet i studien 

bestod av de verksamheter som inte hade möjlighet att delta samt de som inte gav 

något svar, så kallade externa bortfall (a.a., ss. 79–80). Det externa bortfallet var en 

risk som vi var medvetna om då webbenkät som datainsamlingsmetod kan medföra 

högre grad av bortfall på grund av att den kommer in som ett e-post och inte som en 

fysisk uppmaning i handen. Bortfallet beräknas bli högre då det inte sker någon 

interaktion mellan respondent och forskare vilket medför att respondenten inte känner 

sig obligerad att svara på enkäten (a.a., ss. 79–82). Det största bortfallet i studien 

bestod av de verksamheter som inte hade möjlighet att delta samt de som inte gav 

något svar. Studien fick dock även ett stort bortfall av omsorgsgivare inom de 

kommuner som tackat ja till studien. Problemet med metoden är något som är viktigt 

att ta hänsyn till då det kan påverka studiens generaliserbarhet. Vi försökte motverka 

detta genom att ringa till de kommuner som valt att delta och påminna om enkäten.   

!
För att motverka interna bortfall angav vi den ungefärliga tidsåtgången för att svara på 

enkäten. Medvetenhet om den ungefärliga tiden minskar risken att omsorgsgivarna 

Svarande respondenter

Möjliga respondenter

Det strategiska urvalet

0 7500 15000 22500 30000

29640

3804

61
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forcerar sig igenom enkäten på grund av tidsbrist (a.a., ss. 81–82). Studien visade 

dock inte några större problem med interna bortfall utöver två respondenter som i 

bakgrundsfaktorerna svarade att de inte tillhörde målgruppen och vi valde därför att 

exkludera de två respondenterna.  

!
4.6. Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen startade med att vi kontaktade omsorgsförvaltningar i trettio 

mellanstora kommuner baserat på urvalskriterierna. Kontakten skedde via mejl där vi 

presenterade studien och enkäten samt gav ett erbjudande att delta. För att öka 

intresset av studien gjorde vi ett informationsbrev riktat till ledning/chefer och 

bifogade ett annat informationsbrev till omsorgsgivarna. Vi gjorde det för att få ett 

språk som var anpassat och förståeligt för den position personen har i organisationen. 

Vid deltagande ombads omsorgsförvaltningen att vidarebefordra informationsbrevet 

till omsorgsgivarna inom hemtjänst och särskilt boende ungefär en månad före sista 

svarsdag. För att motivera omsorgsförvaltningarna att delta och på så sätt minska 

bortfallen erbjöd vi oss att göra kommuninriktade analyser utifrån studiens resultat. Vi 

ringde även till de ansvariga för hemtjänst och särskilt boende som enkäten har 

skickats ut till för att påminna om enkäten. Vi upptäckte då att ledning/chefer hade 

olika syn på enkätundersökningen. En chef ansåg att det var ett aktuellt ämne och såg 

en vinning i att få se analysen utefter deras kommun. En annan chef ansåg att det var 

viktigt att öppna upp verksamheterna för att hjälpa studenter och möjliggöra deras 

examensarbete. De chefer som tackade nej till deltagande hade bland annat som 

motivering att studien krockade med andra enkätundersökningar eller att det 

förtillfället skedde en omorganisation. Via webbenkäterna fick vi in 61 svar vilket vi 

överförde till SPSS för att sammanfoga resultatet. Vid sammanställning uppnådde inte 

frågorna i operationaliseringarna en tillräcklig hög Chronbach’s alpha (intern 

reliabilitet) varpå vi optimerade dem för att öka Chronbach’s alpha värdet till en 

acceptabel nivå. 

!
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4.7. Optimering av operationalisering 

För att öka reliabiliteten i resultatet har fyra av de sju variablerna inom NPM 

optimerats: professionellt management, standarder och prestationsmått, resultat och 

utfall, samt nya förvaltningsstilar. Frågorna 7, 20, 21 och 22 har lyfts ur deras 

operationalisering då omsorgsgivarna har svarat annorlunda på dem i jämförelse med 

de andra frågorna i deras ursprungliga tillhörigheter, därav uppnåddes inte en intern 

reliabilitet. Vi delade även upp operationaliseringen av reformerna ”nya 

förvaltningsstilar” och ”professionellt management” i två delar och döpte dem till nya 

förvaltningsstilar 1 och nya förvaltningsstilar 2 samt professionellt management 1 och 

professionellt management 2 då även de innehöll spridda svar. Den nya 

operationaliseringen av data presenteras i tabell 4. Genom att lyfta ur frågorna ur sina 

ursprungliga tillhörigheter och skapa nya variabler ökar studien den interna 

reliabiliteten till en acceptabel nivå på 0.7 (Barmark & Djurfeldt 2015, ss. 109–110). 

Chronbach’s alpha värdet inom begriplighet (.683) och hanterbarhet (.667) är enligt 

rekommendationerna något för låga men vi har, till skillnad från NPM, inte uteslutit 

frågor från operationaliseringen av KASAM då vi vill att den ska vara så nära 

Antonovskys kasam-29-frågors enkät som möjligt. 

!
Tabell 4, operationalisering efter optimering 

!
!
!
!
!

!
New public 

management

Professionellt management 1 6, 11

Professionellt management 2 9, 10

Expert inom området 7

S t a n d a r d e r o c h 

prestationsmått

8, 12, 23

F r å g a G r a n s k n i n g a v 

effektivitet

21

Resultat och utfall 17–19

Statistikens relevans 20

Sparsamhet med offentliga 

medel

24–26 
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4.8. Etiska överväganden  

I studien har vi gjort flera forskningsetiska överväganden. Enligt informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017) informerades respondenterna om att det var frivilligt att delta 

och att arbetet kommer att publiceras i Diva som är en offentlig sida samt hur arbetet 

kommer att användas. Informationsbrevet som vi skickade ut innehöll en beskrivning 

av ungefärlig tid som det tar att besvara den för att underlätta för omsorgsgivarna i 

deras ordinarie arbete. Vidare presenterades syftet med studien och att den kan bidra 

till en större förståelse av NPM:s påverkan på personalens hälsa. Vi informerade även 

att vi efterfrågar vilken kommun respondenterna arbetar i för att möjliggöra för dem 

som vill ta del av arbetet att hitta deras egna kommuns resultat. 

!
När informationen om deltagandet beskrivits via mejl och respondenterna svarat på 

enkäten ansågs de ha lämnat samtycke. Enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) kommer respondenterna att vara anonyma i studien och 

enkäterna kommer endast skickas ut till studiens urval. I enkäten efterfrågas ålder och 

kommun för att utöka användningen av empirin, för att säkerställa anonymiteten 

efterfrågas dock inte personlig information och svarsalternativ för ålder är nominal 

(gruppbaserade). Utefter nyttjandekravet kommer materialet endast användas för 

uppsatsförfattandet och uppgifterna kommer inte att lämnas ut för andra syften.  

!
Det är viktigt att ta hänsyn till forskningsetiken när det rör frågor om hur personer 

som medverkar i forskning får behandlas. I största möjliga mån ska de skyddas från 

skador eller kränkningar i medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) finns till som ett skydd 

Decentralisering 4–5, 27

Nya förvaltningsstilar 1 13, 16 

Nya förvaltningsstilar 2 14–15

Prestation och lön 22

Konkurrens 1–3
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för den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. I studien 

har vi skickat ut enkäter till omsorgsgivare som är huvudfokuset i forskningen. Vi har 

i studien använt oss av instrumentet KASAM som hjälpmedel för att mäta 

omsorgsgivarnas hälsa vilket innebär känsloladdade frågor. Detta styrker vårt val att 

göra alla anonyma för att ta hänsyn till lagen och inte riskera att någon far illa. 

!
4.9. Metoddiskussion 

4.9.1. Validitet 

Validitet i studier är svårt att uppnå eftersom det alltid kommer att finnas ett visst 

avstånd mellan det teoretiska begreppet och variabeln. En dålig överenstämmelse 

mellan operationaliseringen och frågorna i enkäten innebär att det blir låg validitet 

eller med andra ord ett systematiskt mätfel. För att svaren i enkäten ska vara bra 

indikationer på det som efterfrågas i studien krävs det många frågor per begrepp i 

operationaliseringen (Barmark & Djurfeldt 2015, ss. 51–52). I operationaliseringen av 

KASAM har vi utgått utifrån Antonovskys 29-frågorsenkät som är beprövad för att 

mäta KASAM och på så sätt säkerställt en hög validitet. I operationaliseringen av 

NPM har vi dock fått överväga antalet indikatorer på NPM och tidsåtgången som 

krävs för att svara på enkäten. Övervägandet mellan antal frågor och tidsåtgång gör 

att resultatet inte blir heltäckande, resultatet ger istället en antydan av upplevd NPM i 

organisationen. Antydan bidrar till möjligheter för diskussion av ett aktuellt ämne som 

NPM är och med utökade resurser kan studien bidra till ytterligare utveckling av 

operationaliseringen. Tidigare forskning om NPM påverkar även validiteten då den 

till större delen belyser den negativa effekten av NPM. Detta har påverkat vår 

operationalisering då NPM i vissa fall står för ett negativt laddat svarsalternativ, 

exempelvis frågan ”hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats” där en hög 

arbetsbelastning står för hög grad av upplevd NPM. 

!
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4.9.2. Reliabilitet 

Grundprincipen i vetenskapliga studier är att de ska generera samma resultat vid 

upprepade mätningar. Om de gör det tyder det på att studien har en hög grad av 

reliabilitet. Brister i reliabilitet kan uppstå när respondenten har svårt att tolka/förstå 

frågan eller när svarsalternativen ligger för nära varandra. Tillförlitligheten blir då 

lägre eftersom det finns större risk att respondenterna svarar annorlunda vid ett senare 

tillfälle. En genväg för att generellt sett öka reliabiliteten är att hitta ett redan 

utvecklat och testat frågeformulär. I enkäten har vi använt Antonovskys KASAM-29 

frågeformulär vilket är en vetenskapligt godkänd enkät och medför således att 

reliabiliteten i undersökningen ökar. Barmark och Djurfeldt (2015) nämner även 

möjligheten att genomföra en pilotstudie för att testa operationaliseringen och 

säkerställa en hög reliabilitet (ss. 52–54). Vi anammade detta och tog kontakt med en 

omsorgsgivare inom äldreomsorgen som besvarade enkäten före massutskicket 

gjordes. Piloten svarade bland annat att personalen som arbetade i hennes förvaltning 

kallades för vårdbiträde och inte undersköterska, vilket vi skrev i det första utkastet. 

Vi valde därför att frångå benämningen undersköterska och istället benämna alla för 

omsorgsgivare för att undvika eventuell förvirring och på så sätt öka reliabiliteten.  

!
Ett problem som minskar reliabiliteten i studien är att metoden gör resultatet 

kontextbundet eftersom omsorgsgivare påverkas av oberäkneliga faktorer, vilket 

styrks av den kritiska realismens perspektiv. Kontextbundenheten ger sig uttryck i 

stora bortfall av kommuner som av olika anledningar väljer att inte delta i studien. 

Respondenterna som svarar kan även svara olika beroende på yttre påverkningar av 

faktorer i omsorgsgivarens omgivning såsom privatliv, sinnesstämning, tidigare 

erfarenheter och arbetsmiljö. Faktorerna gör att enkäten endast visar på en del av 

verkligheten utifrån de svar som omsorgsgivarna lämnar oberoende av kontext samt 

att de möjligt svarar annorlunda vid ett senare tillfälle. Studien är trots en låg 

reliabilitet användbar då det ger läsaren en bild av hur omsorgsgivarna under studiens 

genomförande upplever NPM och hur det påverkar deras KASAM och därav hälsa.  

!
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4.9.3. Bortfallsanalys 

Bortfallet i studien är långt över vad Barmark och Djurfeldt (2015) rekommenderar 

för en bra kvantitativ studie (s. 80). Vid kontakt med omsorgsförvaltningarna svarade 

många Chefer/ledningar att de redan hade pågående enkätundersökningar och därför 

inte kunde genomföra studien. Detta är en av anledningarna till att bortfallet inom det 

strategiska urvalet är högt vilket kan vara en följd av NPM eftersom en del av NPM 

står för att sätta upp standarder och prestationsmått med hjälp av utvärderingar. Inom 

de möjliga respondenterna kan bortfallet bero på exempelvis upplevelse av tidsbrist 

och hög arbetsbelastning. Bortfallet av det strategiska urvalet och de möjliga 

respondenterna går dock inte att säkerställa i studien då det även kan bero på 

utomstående faktorer som studien inte tagit hänsyn till. 

!
För att analysera problemet som ett stort bortfall medför i form av generaliserbarhet 

har vi gjort en bortfallsanalys som analyserar individerna som svarat. Genom att 

analysera de omsorgsgivare som svarat på enkäten kan vi göra antagande om 

generaliserbarheten genom att kolla på normen av omsorgsgivare i Sverige. De 

bakgrundsfaktorer i enkäten som kan användas i bortfallsanalysen är respondenternas 

ålder och arbetserfarenhet. När vi uteslutit de tio högsta och lägsta procenten av 

omsorgsgivarna som svarat får vi fram att normen av respondenter är inom 

åldersgruppen 46–55 år med en arbetslivserfarenhet inom intervallen 5,8- till 17,8år. 

Enligt lönestatistik är medelåldern för förvärvsarbetande undersköterskor 32,5 år med 

en arbetserfarenhet på 6,6 år (Lönestatistik 2019). I analysen använder vi professionen 

undersköterska som referens då det är en yrkestitel som många omsorgsgivare har 

inom hemtjänst och särskilt boende. Respondenternas ålder spelar således roll för 

syftet med studien då omsorgsgivarna som svarat inte kan representera målgruppen 

samtidigt som Nordang, Hall-Lord och Farups (2010) samt Kikuchi m.fl. (2013) 

studie visar att respondenternas ålder har en betydelse för deras motståndskraft. 

Bortfallen av respondenter skapar därför ett problem i studien och resultatet kan antas 

bli annorlunda om fler omsorgsgivare valt att delta. Studien är dock fortfarande 

intressant även om resultatet inte går att generalisera till det strategiska urvalet då det 
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är omsorgsgivare som utryckt deras upplevelser. Studien kan således skapa inspiration 

och diskussion inom ämnet.  

!
4.9.1. Alternativ urvalsmetod 

En alternativ urvalsmetod som kan öka validiteten av resultatet är att göra en nationell 

longitudinell stickprovsundersökning av omsorgsgivare inom hemtjänsten och särskilt 

boende. Validiteten skulle öka då nationella variationer fångas och datainsamling 

under längre tidsperiod inte bara fångar en ögonblicksbild och på så sätt undviker 

dåliga dagars påverkan på enkäten. Denna typ av metod skulle motverka problemet 

som studien står inför; att resultatet är kontextbundet till den miljö som 

omsorgsgivaren svarar utifrån. Urvalsmetoden gör även studien mer generaliserbar till 

omsorgsgivare generellt då urvalet utgår utifrån stickprov ur Sveriges befolkning. Den 

alternativa urvalsmetoden är dock inte möjlig med de resurser som vi besitter och kan 

inte garantera att alla omsorgsgivare har samma möjlighet att svara 

(Barmark & Djurfeldt 2015, ss. 42, 71). 

!
4.10. Arbetsfördelning  

I examinationsuppgiften har vi till större delen träffats fysiskt och arbetat med studien 

samtidigt. Vi har delat upp arbetet och litteratur för att effektivisera arbetet och efter 

ett färdigt utkast presenterat texten och viktiga delar i litteraturen för varandra och 

diskuterat innebörden. Vid avslut av datainsamlingen har Bo Svensson bearbetat och 

optimerat data inför resultatkapitlet medan Rebecca Zanteré fokuserat på kritiken mot 

KASAM. Vi har under arbetets gång diskuterat eventuella problem när vi stött på dem 

och bearbetat grammatiken i den slutgiltiga texten tillsammans. 

!
4.11. Begreppsförklaring 

Adjusted R square (Adj. R²): R² berättar hur stor del av KASAM som kan förklaras 

genom upplevd NPM.   
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Standardized coefficients beta (β): Berättar hur stor effekt upplevd NPM har på 

KASAM 

Pearson correlation (r): Berättar om det finns en linjär korrelation mellan KASAM 

och upplevd NPM, om det finns ett mönster i respondenternas svar. 

Signifikans (p): används för att se hur statistiskt säkert ett värde är, om resultatet kan 

bero på en slump eller inte. P-värdet presenteras genom stjärnor där en stjärna visar 

acceptabel signifikans, två stjärnor god signifikans och tre stjärnor hög signifikans. 

!
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5. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av studien. Kapitlet är uppdelat i tre delar där vi 

i 5.1 börjar med att presentera resultatet utifrån vår första frågeställning: hur skattar 

omsorgspersonalen KASAM i relation till upplevd NPM? Vi fortsätter därefter i 5.2 

med att presentera resultatet utifrån frågeställning två: Finns det skillnader i hur 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet påverkas av upplevelsen av NPM? Vi 

presenterar sambandet mellan omsorgsgivarens KASAM och upplevelsen av NPM 

och de olika reformerna genom regressionsanalyser och Pearson korrelationsanalyser. 

I resultatet använder vi först och främst regressionsanalyser för att presentera 

sambanden men även Pearson korrelationer som komplement då det är lättare att få 

signifikanta korrelationer än signifikanta regressioner. Vi får på så sätt fler användbara 

signifikanta nyckeltal för analys. I 5.3 presenterar vi slutligen resultatet av 

regressionsanalyser utifrån frågeställning tre: Påverkar ålder och arbetserfarenhet de 

eventuella sambanden mellan KASAM och upplevd NPM? 

  

5.1. Sambandet mellan KASAM och upplevd NPM 

Genom enkel regressionsanalys undersöker vi hur omsorgspersonalen skattar 

KASAM i relation till upplevd NPM (frågeställning 1). Regressionsanalysen visar att 

det finns ett signifikant samband mellan KASAM och upplevd NPM i helhet. 

Upplevd NPM har en negativ inverkan på KASAM (β =-.624, t=-3,509, p=.001), 

vilket innebär att när upplevelse av NPM ökar så minskar KASAM. 19,7% (Adj. R² 

= .197, p=.001) av omsorgsgivarens totala KASAM kan förklaras av upplevd NPM 

som helhet. 

  

5.2. Samband mellan KASAM-komponenter och upplevda NPM-reformer 

För att undersöka om det finns skillnader i hur meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet påverkas av upplevelsen av NPM (frågeställning 2) har vi genomfört 

multipla regressionsanalyser och Pearsons korrelationsanalyser av insamlad data. De 

Multipla regressionsanalyser visar att hanterbarhet (β=-.316, t=-2.33, p=.024) och 
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begriplighet (β=-.189, t=-1,345, p=.185) kan förklaras av upplevelsen av NPM-

reformerna med 40% respektive 49% (se tabell 5). I praktiken innebär den 

signifikanta förklarbarheten att upplevd NPM har en negativ påverkan som inte kan 

exkluderas när analyser av omsorgsgivarens KASAM-komponenter diskuteras. 

KASAM-komponenten meningsfullhet (β=-.164, t=-1,165, p=.249) visar dock, till 

skillnad från begriplighet och hanterbarhet, på en markant lägre förklarbarhet på 17% 

(se tabell 5). Förklarbarheten i resultatet lämnar således utrymme till att det finns 

andra saker som påverkar KASAM komponenterna. Den låga förklarbarheten av 

meningsfullhet är något som påverkar begriplighet och hanterbarhet som har markant 

högre förklarbarhet då de likt vi förklarat i teorikapitlet 3.1 påverkar varandra. Detta 

var något som var förväntat då omsorgsgivares upplevelser inte kan isoleras och att 

det alltid finns flera faktorer som påverkar. Att diskutera faktorer som påverkar 

KASAM-komponenter utöver upplevd NPM vore dock spekulationer då det inte kan 

analyseras utifrån studiens empiri. 

  

Tabell 5 R2-värden för KASAM-komponenter och upplevda NPM-reformer 

Adjuster R square, *p<0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

  

5.2.1. Sambandsanalyser mellan KASAM-komponenter och upplevda NPM-

reformer 

I studien genomför vi Pearsons korrelationsanalyser som komplement till 

regressionsanalyserna som presenteras nedan för att få in fler signifikanta nyckeltal 

för analys. Pearsons korrelationsanalyser visar signifikanta negativa korrelationer 

mellan KASAM-komponenterna och de upplevda NPM-reformerna  decentralisering 

(m: r=-.447, n=51, p=.001; b: r=-.454, n=51, p=.000; h: r=-.367, n=51, p=.004), 

professionellt management 2 (m: r=-.356, n=51, p=.005; b: r=-.240, n=51, p=.045; h: 

r=-.240, n=51, p=.045), standarder och prestationsmått (m: r=-.353, n=51, p=.005; b: 

 Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet

Upplevd NPM .169 .492*** .402***
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r=-.391, n=51, p=.002; h: r=-.406, n=51, p=.002), sparsamhet med offentliga medel 

(b: r=-.470, n=51, p=.000; h: r=-.458, n=51, p=.000), nya förvaltningsstilar (b: r=-.

253, n=51, p=.037; h: r=-.417, n=51, p=.001) och fråga 20 (statistikens relevans) (m: 

r=-.259, n=51, p=.033). 

  

De positiva signifikanta korrelationerna mellan KASAM-komponenterna och 

upplevda NPM-reformer i Pearsons korrelationsanalys är resultat och utfall (m: r=.

419, n=51, p=.001; b: r=.496, n=51, p=.000; h: r=.325, n=51, p=.010), fråga 7 (känsla 

av att vara expert inom sitt område) (b: r=.271, n=51, p=.027; h: r=.335, n=51, 

p=0.08) och professionellt management 1 (b: r=.328, n=51, p=.009). 

  

När omsorgsgivare upplever att NPM-reformer med negativ korrelation 

implementeras i högre grad minskar med andra ord omsorgsgivarnas känsla av 

meningsfullhet i arbetet, förståelse för verksamheten och arbetsutförandet samt 

känslan av att ha resurser till förfogande. I praktiken innebär det att omsorgsgivare 

som upplever stora krav på resultat i förhållande till tilldelade resurser samt känslan 

av att inte bli sedd och förstådd på grund av organisatoriska strukturer har en lägre 

KASAM. Resultatet antyder ytterligare att omsorgsgivare som upplever att deras chef 

inte är tillgänglig, att de inte har en gemensam syn på syftet med arbetet samt att det 

är stor omsättning på personal har en lägre KASAM. Även om Pearsons 

korrelationsanalys till större delen visar på negativa samband så visar den även på ett 

antal positiva samband som i praktiken kan tydas att utvärderingar av 

omsorgsgivarnas arbete och deltagande i förbättringsarbete samt att de upplever sig 

själva som experter bidrar till att de får högre KASAM. R-värdet i Pearsons 

korrelationsanalys visar dock bara relationen mellan upplevda NPM-reformer och 

KASAM-komponenter till skillnad från föregående analyser med β-värde som 

berättar hur mycket upplevda NPM-reformer påverkar KASAM-komponenter. Detta 

innebär att vi med hjälp av Pearsons korrelationsanalys inte kan konstatera att 

upplevelser av NPM-reformer bidrar till en lägre eller högre KASAM utan endast att 

det finns en korrelation mellan dem som antingen är positiv eller negativ. Resultat 
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öppnar således upp möjligheten att det finns utomstående faktorer som påverkar 

korrelationen då en del reformer har signifikanta r-värden men inte β-värde.  

  

5.2.2. Regressionsanalyser mellan KASAM-komponenter och upplevda 

NPM-reformer 

Upplevda NPM-reformers påverkan på KASAM-komponenter varierar. Nedan 

presenteras de statistiskt säkra sambanden i den multipla regressionsanalysen. 

Analysen visar att upplevelser av NPM-reformen professionellt management 1 (β=.

315, t=2,674, p=.011) och resultat och utfall (β=.483, t=3,827, p=.000) har en positiv 

effekt på begriplighet. Då reformerna professionellt management 1 och resultat och 

utfall ökar, ökar även omsorgsgivarens begriplighet. Med andra ord medför faktorer 

likt att chefen har möjlighet att göra förändringar på arbetsplatsen, att omsorgsgivaren 

upplever att hen förstår sina kollegor samt att omsorgsgivaren får ta del av resultatet 

av utvärderingar till en positiv påverkan på omsorgsgivarnas begriplig. Den multipla 

regressionsanalysen visar även att en känsla av att vara expert inom sitt område (fråga 

7) har en positiv effekt på omsorgsgivarens hanterbarhet (β=.425 t=3,233, p=.003). 

Känslan av att vara expert, vilket är del av reformen professionellt management, 

bidrar således till att omsorgsgivaren upplever att hen har resurser att klara av de 

stressorer som hen möter i arbetet. Slutligen visar resultatet att upplevelser av NPM-

reformen sparsamhet med offentliga medel har en negativ effekt på begriplighet (β=-.

454, t=-2,889 p=.006) och hanterbarhet (β=-358, t=-2,161, p=.037). Resultatet visar 

med andra ord att besparandet av resurser bidrar till att omsorgsgivarens förståelse för 

verksamheten och arbetsutförandet minskar samt att de upplever av de inte har 

resurser att hantera problem. 

  

5.3. Ålder och arbetserfarenhets påverkan på sambandet mellan KASAM och 

upplevd NPM 

I Frågeställning tre ämnar vi undersöka om ålder och arbetserfarenhet påverkar de 

eventuella sambanden mellan KASAM och upplevd NPM. En enkel 
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regressionsanalys visar att ålder inverkar på hur upplevd NPM påverkar KASAM. 

Resultatet visar att upplevd NPM:s påverkan på KASAM inom målgruppen 26 – 35 år 

har en hög förklarbarhet på 80,6% (Adj. R²=.809, p=.004). För åldersgruppen 56 år 

och äldre har ålders påverkan på upplevd NPM en förklarbarhet på 38,3% (Adj. R²=.

383, p=.014). Inom åldersgruppen 26–35 år påverkar upplevd NPM omsorgsgivarnas 

KASAM väldigt negativt (β=-.917, p=.004) i förhållande till åldersgruppen 56 år och 

äldre som också påverkades negativt men inte i samma grad (β =-.659, p=.014). Detta 

innebär likt Nordang, Hall-Lord och Farups (2010) och Kikuchi m.fl. (2013) studie att 

åldern spelar roll för hur omsorgsgivarnas KASAM påverkas olika beroende på ålder. 

  

En enkel regressionsanalys visar att arbetserfarenheten inte inverkar på hur mycket 

upplevd NPM påverkar KASAM. Resultatet visar att de som arbetat upp till åtta år 

har en förklarbarhet av upplevd NPM:s påverkan på KASAM på 17,2% (Adj. R²=.

172, p=.032) samt att de som arbetat 8 år eller mer har en förklarbarhet på 17,8% 

(Adj. R²=.178, p=.024). Regressionsanalysen visar att upplevd NPM:s negativa 

påverkan på KASAM är densamma för omsorgsgivare med mindre än 8 års erfarenhet 

(β=-.459, t=-2,321, p=.032) och 8 år eller mer (β=-.458, t=-2,419, p=.024). Mer 

arbetserfarenhet påverkar med andra ord inte hur omsorgsgivarens KASAM påverkas 

av upplevd av NPM.  

!
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!

6. Analys 

Analysen är uppdelad i fyra delar: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet samt 

ålder och arbetserfarenhet. I analyskapitlet använder vi nyckeltalen i resultatet och 

kopplar dem till vårt kapitel om tidigare forskning 2.0 och teorikapitel 3.0. 

!
6.1. Meningsfullhet 

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM. Den bidrar till motivation 

att finna de andra komponenterna och fortsätta trots motgång (Antonovsky 2005, ss. 

44–46, 49). Resultatet av studien visar att meningsfullhet inte har ett signifikant 

samband med upplevd NPM som helhet. Studien visar dock att meningsfullhet har 

negativa Pearson korrelationssamband med professionellt management 2, standarder 

och prestationsmått, decentralisering och fråga 20 (statistikens relevans). Sambanden 

innebär att ökade upplevelser av granskningar, utvärderingar och att statistiken är 

viktigare än själva vården, minskar meningsfullheten. Om omsorgsgivares 

meningsfullhet i arbetet minskar kan det bidra till lägre känsla av att stressorer 

kommer att lösa sig vilket kan leda till att begripligheten och hanterbarheten avtar 

(a.a., ss. 44–48). Resultatet visar ytterligare en positiv Pearson korrelation mellan 

Resultat och utfall och meningsfullhet. 

!
Keisu m.fl. (2016) presenterar i sin studie att omsorgsgivare inom äldreomsorgen ser 

sitt arbete som ett kall och att de därför riskerar att utsättas för stor stress då de ser det 

som en etisk obligation och därför sätter omsorgstagaren före sig själv. Detta kan 

förklara det negativa sambandet mellan upplevelsen av NPM-reformerna som nämns 

ovan och meningsfullhet då det inte är organisationen som är meningsfull för 

omsorgsgivarna utan arbetet de utför för att hjälpa de äldre. Den negativa 

korrelationen kan även bero på att meningsfullhet påverkas av KASAM i stort när 

upplevelser av NPM-reformerna ökar. När omsorgsgivare exempelvis inte upplever 
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att de får hjälp eller uppmärksamhet från chef och ledning (fråga 4 & 5) som är 

kopplat till reformen decentralisering minskar deras begriplighet och hanterbarhet. 

Detta eftersom att Antonovsky (2005) menar att de tre komponenterna hänger ihop 

och om meningsfullheten blir lägre så påverkar det de andra komponenterna (a.a., ss. 

46–48). Således minskar även deras generella motståndskraft, vilket påverkar 

meningsfullheten indirekt.  

!
Studiens negativa korrelationer mellan professionellt management 2, standarder och 

presentationsmått, fråga 20 (statistikens relevans) kan tolkas som att omsorgsgivare 

upplever att ledningen inte förstår dem. Anledningen till detta är troligen upplevelsen 

att omsorgsförvaltningen prioriterar statistiken av vården före den reala vården. Inom 

dessa strukturerade ramar är det svårt för omsorgsgivaren att presentera sitt arbete, 

saker som bemötande och samtal går således inte att mäta. Detta kan leda till vad 

Welander (2017) kallar för ett kontraktsbrott mellan förvaltningen och 

omsorgsgivaren vilket gör att omsorgsgivaren tappar lojaliteten och identifieringen 

med organisationen. Kontraktsbrottet kan därför anta minska känslan av 

meningsfullhet att arbeta för organisationen (Welander 2017, ss. 73–75). Upplevelsen 

av målförskjutning som sker från den reala vården till statistiken över vården kan 

skapa en konflikt mellan förvaltningens syn på vården och de omsorgsgivare som 

Dahl (2009, ss. 645–648) identifierar som housewifes syn på vården. Housewifes 

anser att de äldres bästa alltid ska stå i centrum och sätter sig själva i andra hand. Den 

tysta kunskapen (Keisu, Öhman& Enberg 2016, s. 36) som omsorgsgivaren innehar 

och applicerar på arbetet uppmärksammas således inte vilket leder till att utdelning av 

belöning uteblir. Faktorerna ovan, att omsorgsgivarna inte känner sig förstådda, att 

prioriteringarna och synen på vården samt att arbetet inte känns uppskattat är troligen 

anledningen till att meningsfullheten minskar när upplevelsen av NPM-reformerna 

ökar.  

!
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6.2. Begriplighet 

När en problematisk händelse uppstår bidrar komponenten begriplighet till att 

motverka en känsla av kaos. Komponenten bidrar till att omsorgsgivaren känner en 

känsla av förståelse inför situationen (Antonovsky 2005, ss. 46–48). Upplevelser av 

NPM-reformerna har olika inverkan på begripligheten. Sparsamhet med offentliga 

medel har enligt regressionsanalyser en negativ påverkan på begriplighet. Ytterligare 

har NPM som helhet, sparsamhet med offentliga medel, förvaltningsstilar, 

decentralisering och standarder och prestationsmått en negativ Pearson korrelation 

med begripligheten. I resultatet ser vi även att reformen resultat och utfall enligt 

regressionsanalyser har en positiv inverkan på begriplighet tillsammans med Pearson 

korrelationsanalyser som visar positiva korrelationer mellan begriplighet och 

professionellt management, resultat och utfall samt fråga 7 (expert inom området). 

!
Professionellt managements grundtanke är att bidra till att chefer inom förvaltningen 

på eget initiativ kan delegera vidare arbetet till rätt person samt att skapa ett 

gemensamt språk inom organisationen vilket medverkar till en ökad förståelse hos 

omsorgsgivarna (Karlsson 2017, ss. 65–67). Grundtanken att chefer själva ska kunna 

delegera ut uppgifter och även fatta egna beslut verkar inte stämma enligt 

omsorgsgivarnas svar på fråga 6 (möjlighet till förändring). De svarar snarare att 

förändringarna på arbetsplatsen måste komma från ledningen, det påverkar däremot 

inte omsorgsgivarnas begriplighet som har ett positivt samband med reformen. Detta 

kan tyda på att omsorgsgivarna upplever att chefer finns där för att stötta upp vid 

förändringarna som fattas av ledningen. Det gemensamma språket som reformen 

bidrar med kan även skapa en öppenhet gemensam förståelse inom organisationen. 

Welander menar att öppenhet är starkt relaterad till lojaliteten mot organisationen, 

något som utmanas av resurstilldelning (Welander 2017, ss. 73–75). Dock kvarstår 

lojaliteten och identifieringen med arbetsgruppen som vi kan se i omsorgsgivarnas 

svar på fråga 11 (kollegors förståelse). De flesta anser att de känner sig förstådda av 

sina kollegor vilket kan bidra till en högre begriplighet och att det blir lättare att 

hantera stressorer.  
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!
Upplevelser av NPM-reformen resultat och utfall har en positiv påverkan på 

omsorgsgivarnas begriplighet. Utvärderingar som är en central del i resultat och utfall 

kan bidra till att öka omsorgsgivares begriplighet på grund av att de får vara delaktiga 

och besvara utvärderingarna. Omsorgsgivare kan dock uppleva att utvärderingarna 

inte tillför så mycket i arbetet vilket gör att de inte ser dem som betydelsefulla och 

påverkar således inte begripligheten. Det positiva sambandet kan vara ett resultat av 

att omsorgsgivarna såg frågan om delaktighet i operationaliseringen som relevant men 

att resterande frågor inom reformen som betydelselösa och att de således inte 

påverkar begripligheten. Omsorgsgivarna har nämligen svarat att de får ta del av 

utvärderingarna (fråga 19) men att de inte får delta i skapandet av den (fråga 18). Vi 

drar en parallell till Karlssons (2017, ss. 70–71) förklaring av NPM:s effekt av resultat 

och utfall där fokus hamnar på vad som uppnåtts snarare än hur det har utförts. För 

omsorgsgivare kan det vara svårt att ta in något som de inte kan relatera till och som 

de inte har varit med och skapat. 

!
Dahl (2009) beskriver motstånd mot NPM som något som kan sorteras in i tre 

identiteter med olika strategier. I det här fallet jämför vi omsorgsgivare med 

motståndsstrategin the housewife som har en avhållsamhet mot verksamheten. För 

dem är inte faktorerna i resultat och utfall lika viktiga. Housewifes ser istället att 

omsorgstagaren ska vara i fokus och prioriterar det som mätbara faktorer inte 

involverar som exempelvis ett samtal eller det som för dagen kan höja omsorgstagares 

livskvalité. Reformen standarder och prestationsmått, samt decentralisering visar på 

ett negativt samband på begripligheten, vilket kan tyda på att nyckeltalen som 

omsorgsförvaltningen sätter upp inte stämmer överens med omsorgsgivares 

upplevelser i praktiken. Det kan leda till stressade situationer och att omsorgsgivare 

inte känner att de kan hantera stressorn.  

!
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På fråga sju (expert inom området) har majoriteten av omsorgsgivare svarat att de 

känner sig som experter och resultatet visar på en positiv Pearson korrelation till 

begriplighet, vilket också kan styrka omsorgsgivares koppling till motståndsstrategin 

the housewife. Detta eftersom de med sin begriplighet kan förstå oförutsägbara 

händelser och lösa dem utefter sina egna kunskaper. Omsorgsgivare ser arbetet som 

ett kall (Keisu, Öhman & Enberg 2016, s. 36) och det krockar med upplevelser av 

NPM-reformerna nya förvaltningsstilar och sparsamhet med offentliga medel. 

Grundtanken med reformen nya förvaltningsstilar är enligt Karlsson (2017, ss. 77–78) 

att kunna lösa flexibla anställningar i form av tim- och projektanställda. För 

omsorgsgivare som arbetar på ett och samma ställe kan det vara svårt att hantera när 

det kommer in nyanställda och se att omsorgstagare blir påverkade negativt av att 

träffa nya människor som inte känner dem, vilket kan vara en orsak till negativ 

påverkan på begripligheten. När begripligheten är låg är det svårare att hitta en 

förståelse för exempelvis administrativa uppgifter som kan utgöra en stressor 

(Antonovsky 2005, ss. 44–48). Meningsfullhet och begriplighet är två komponenter 

som ger driv till engagemang och hopp vilket vi anser behövs inom yrket. Hos 

omsorgsgivare som har en låg KASAM är de mer sårbara, Vifladt m.fl (2016), 

Nordang m.fl. (2010) och Kikuchi m.fl (2014) visar med sina studier att personer som 

under en längre tid arbetar under förhållanden med hög arbetsbelastning, brist på 

öppenhet, obalans mellan arbete och resurser med en låg KASAM kan leda till 

utbrändhet eller ett depressivt tillstånd. 

!
6.3. Hanterbarhet 

KASAM-komponenten hanterbarhet handlar om vilka resurser som finns till ens 

förfogande i svåra händelser. Resurserna kan vara personer som omsorgsgivaren 

känner att hen kan lita på och som finns där som ett stöd för att kunna hantera 

händelsen alternativt resurser i form av tid (Antonovsky 2005, ss. 44–46). 

Regressionsanalyser visar att sparsamhet med offentliga medel och NPM i helhet har 

en negativ påverkan på hanterbarhet medan fråga 7 (känslan av att vara expert inom 

sitt område) har en positiv påverkan. Genom Pearson korrelationsanalyser visar 
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resultatet ytterligare att NPM som helhet, sparsamhet med offentliga medel, 

förvaltningsstilar, professionellt management 1, decentralisering och standarder och 

prestationsmått har en negativ korrelation med hanterbarhet medan Fråga 7 (expert 

inom området), resultat och utfall visar på en positiv korrelation. 

!
Studien visar att en upplevelse av att vara expert ökar upplevelsen av hanterbarhet. 

Att uppleva sig själv som en expert bidrar med andra ord till att omsorgsgivaren 

upplever sig ha resurser att hantera stressorerna (Antonovsky 2005, ss. 44–48). 

Pearsons korrelationsanalys och den regressionsanalysen visar dock även att NPM-

reformen sparsamhet med offentliga medel minskar upplevelsen av att ha resurser. 

Detta kan bero på att komponenten hanterbarhet är mer än bara objektiva resurser i 

form av tid och ekonomi. Resurserna som känslan av att vara expert bidrar med kan 

vara i form av ett kontaktnät som backar upp vid problem. Att omsorgsgivaren 

upplever att de inte har tid för att utföra sitt arbete bidrar dock fortfarande enligt 

resultatet till en minskad upplevelse av hanterbarhet. Syftet med reformen 

sparsamheten med offentliga medel är enligt Karlsson (2017) att minska på de 

onödiga administrativa kostnaderna samt optimera de resurser som redan existerar. 

Konsekvensen blir dock en upplevelse av att resurser i form av tid inte räcker till och 

att hanterbarheten minskar. Welander skriver i sin studie att minskade möjligheter till 

att utföra etiskt ansvarstagande och kvalitativt socialt arbete på grund av 

organisatoriska krav på effektivitet och budgetbegränsningar bidrar till en konflikt 

mellan omsorgsgivaren och verksamheten, en konflikt som kan vara anledning till 

uppsägning. Nordang m.fl. (2010) lyfter i sin studie att externa faktorer som obalans 

mellan förväntat arbete och resurser samt hög arbetsbelastning är relaterat till 

utbrändhet, vilket också kan bli en konsekvens av upplevelser av att arbetet inte är 

hanterbart.  

!
Reformen resultat och utfall visar på ett positivt samband och det kan betyda att det 

finns mål som är tydliga vilket gör att situationer som uppstår kan vara lättare att 

hantera. Däremot visar reformen nya förvaltningsstilar på ett negativt samband vilken 
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kan motverka hanterbarheten i form av att det är många tim-anställda som inte känner 

till rutiner och gör att ordinarie personal får ta ett större ansvar till att lära upp nya, 

vilket kan leda till ytterligare tidsbrist. Reformerna decentralisering, professionellt 

management och standarder och prestationsmått har en negativ korrelation med 

hanterbarheten vilket kan tyda på att omsorgsgivare upplever att de och förvaltningen 

har olika syn på vad omsorgstagaren behöver men att de inte kan vara med och 

påverka möjligheten till att hjälpa. Omsorgsgivare har svarat på enkäten att de 

upplever att förändringar sker uppifrån, att deras prestation mäts och att deras arbete 

blir granskat av chefer och ledning. Problemet som kan uppstå är att omsorgsgivare 

inte upplever att deras röst blir hörd när det uppstår meningsskiljaktigheter och att det 

blir svårare att hantera stressorer när de inte kan vara med och påverka arbetsmiljön. 

Istället blir mätbara faktorer viktigare för förvaltningen i arbetet att förbättra kvalitén i 

omsorgen.  

!
6.4. Ålder och arbetserfarenhet 

Resultatet av studien visar likt Nordang m.fl. (2010) samt Kikuchi m.fl. (2013) studie 

att ålder spelar in på motståndskraften, i deras studiers fall utbrändhet och depression. 

Resultatet av vår studie har endast signifikans inom åldern 26 – 35 år samt 56 år och 

äldre men vi kan med hjälp av resultatet anta att yngre omsorgsgivares upplevelser av 

NPM-reformerna ger större negativa samband mellan upplevelser av NPM och 

KASAM än hos äldre omsorgsgivare. Studien visar att omsorgsgivare som arbetat 8 

år eller mindre, likt yngre omsorgsgivare, har ett större negativt samband mellan 

upplevd NPM och KASAM än personer som har arbetat 8 år eller mer. Enligt 

Nordang m.fl. (2010, ss. 3–5) är utbrändheten relaterad till bland annat en låg 

KASAM, vilket kan antas att yngre omsorgsgivare har i större grad på grund av att 

upplevelsen av NPM påverkar deras KASAM mer negativt än hos äldre 

omsorgsgivare. Obalans mellan förväntat arbete och resurser, hög arbetsbelastning 

och höga förväntningar är även några bidragande orsaker som kan tänkas att yngre 

personer upplever när de är nya i sin profession.  

!
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!

7. Diskussion 

Syftet med studien var att pröva sambandet mellan omsorgsgivares KASAM och 

upplevelser av NPM-reformer som införts i insatser av hemtjänst och särskilt boende. 

Den har ytterligare haft som syfte att undersöka om ålder och arbetserfarenhet har 

någon påverkan på sambanden. I diskussionen lyfter vi vårt resultat i förhållande till 

tidigare forskning för att bekräfta och vederlägga hypoteser. Vi skriver även om vad 

metodens omständigheter för att komma fram till resultatet har betytt. 

!
7.1. Övergripande diskussion 

Likt tidigare forskning har vi i vår studie kunnat konstatera att upplevd NPM till 

större del har en negativ påverkan på omsorgsgivarens KASAM. Vi har ytterligare likt 

tidigare forskning kunnat konstatera att ålder har en påverkan på hur mycket upplevd 

NPM påverkar KASAM. Vi trodde dock utifrån Welanders (2017) tidigare forskning 

att för mycket organisatorisk kontroll och andra faktorer såsom budgetbesparingar och 

ökade administrativa uppgifter skulle leda till en avprofessionalisering och att 

omsorgsgivare skulle anta en mer mekanisk inställning till yrket. Det visar sig dock 

att det inte är så omsorgsgivarna upplever det, vi har istället fått fram en positiv 

påverkan mellan upplevd NPM och en känsla av att känna sig som expert inom 

området. Vi har inte heller, till skillnad från tidigare forskning, lyckats finna en 

signifikant negativ påverkan på omsorgsgivares autonomi. Tvärtom svarade 

omsorgsgivarna i studien att de har möjlighet att bestämma hur de hjälper 

omsorgstagaren beroende på vad som är bäst för dagen. Självbestämmanderätt är en 

av de sakerna som kan bidra till en god självkänsla vilket också kan bidra till en högre 

motståndskraft och erfarenheter som ger en hög KASAM.  

!
Vi kommer likt Keisu m.fl. (2016) studie fram till att den övergripande principen om 

att se till omsorgstagarens bästa, är det viktigaste för omsorgsgivarna och att arbetet 
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kan ses som ett kall, vilket kan vara anledningen till att det finns få signifikanta 

samband mellan KASAM-komponenten meningsfullhet och upplevd NPM. Vi tolkar 

det som att omsorgsgivarna upplever arbetet meningsfullt genom att hjälpa äldre 

människor oavsett upplevelsen av NPM. Dock har vi sett att upplevd NPM kan 

påverka KASAM negativt, vilket kan minska meningsfullhet då det finns ett starkt 

samband mellan de tre komponenterna. I tidigare forskning får Nordang m.fl. (2010) 

liknande resultat som vår studie har visat, att yngre personer får större negativ effekt i 

sambandet mellan upplevd NPM och KASAM än äldre personer. Vi antar att det beror 

på att äldre personer har mer erfarenhet vilket bidar till en ökad GMR. Med hög GMR 

är det lättare att hantera problematiska händelser. 

  

Resultatet visar även att de som arbetat åtta år eller mindre får en större negativ effekt 

i sambandet mellan upplevd NPM och KASAM. I bakgrundsfråga tre är det många 

som har svarat att de arbetat över fem år och vi tror att meningsfullheten som är den 

viktigaste komponenten i KASAM bidrar till att många omsorgsgivare väljer att 

stanna kvar på arbetsplatsen. Även om det är många som väljer att stanna kvar på 

arbetsplatsen betyder det inte att sjukskrivningsantalet minskar och frågeställning två 

(Finns det skillnader i hur meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet påverkas av 

NPM) visar både på positiv och negativ påverkan på komponenterna. Det kan leda till 

att negativa följder som upplevd NPM för med sig kan innebära en risk för 

omsorgsgivarna och att det blir svårt att tillhandahålla en hög kvalité av vården över 

tid.  

!
Utöver det som resultatet visar går det även att skapa hypoteser om de som inte svarat 

varpå de externa bortfallet hos de fyra kommunerna som valde att delta är intressant 

då vi kan anta att respondenterna har tidsbrist och att de därför valt att bortprioritera 

enkäten framför det redan pressade omsorgsarbetet. Även många av de kommuner 

som valt att inte delta i studien gjorde det utifrån ledningsbeslut med motivationen att 

omsorgsgivarna inte hade tid eller att de redan genomför undersökningar. Detta är 
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delar av vad kritiker mot NPM tar upp som dess negativa effekt (Karlsson 2017, ss.  

223–240). 

!
7.2. Resultat diskussion 

När vi sammanställde enkätsvaren i SPSS separerade vi inte svaren utifrån 

bakgrundsfaktorerna i enkäten. Vi skulle så ledes kunna göra ytterligare analyser där 

vi delar upp omsorgsgivarnas svar utifrån faktorer så som anställningsform, vilken 

kommun omsorgstagaren arbetar i och om hen arbetar inom hemtjänsten eller särskilt 

boende. En uppdelning skulle innebära ytterligare data för analys då vi skulle kunna 

se om exempelvis en kommun skiljde sig stark från de andra i svaren eller att 

exempelvis timvikarier känner en mycket lägre KASAM vid hög upplevelse av NPM. 

Vi har dock valt att inte göra detta utifrån att vi inte fått in tillräckligt många svar för 

att kunna dela upp dem. En uppdelning i vår studie skulle innebära svårigheter att 

uppnå signifikanta nyckeltal i resultatet varpå vi inte skulle kunna analysera dem. Vi 

prioriterar således signifikanta svar framför ytterligare analyser. Detta medför att vi 

kan ge en antydan av upplevelser av NPM:s påverkan på KASAM och på så sätt till 

viss del nå vårt mål att fylla kunskapsluckan. 

!
7.3. Operationalisering, validitet och reliabilitet 

Ett problem vi mött i operationalisering av NPM är att vi inte lyckats ge en objektiv 

bild av NPM-reformerna. Resultatet bygger istället på omsorgsgivarnas subjektiva 

upplevelse av NPM på arbetsplatsen. Ytterligare en faktor som påverkar 

operationaliseringen är omsorgsgivarens syn på enkäten, om de uppfattar 

svarsalternativen lika. Detta är faktorer som vi redan i arbetets början visste att vi 

skulle möta då vi inte kan isolera omsorgsgivarna och ge dem samma förutsättningar 

när de svarar på enkäten och miljön de befinner sig i således kommer påverka dem. 

Studien visar även svårigheter att uppnå en validitet och att det alltid kommer att 

finnas ett visst avstånd mellan det teoretiska begreppet och variabeln 

(Barmark & Djurfeldt 2015, ss. 51–52).  
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!
I operationaliseringen av Antonovskys 29-frågorsenkät anpassade vi den till känsla av 

sammanhang inom arbetet. Denna operationalisering påverkar möjligheten att jämföra 

omsorgsgivarnas KASAM mot andra studier om KASAM då frågorna inom enkäterna 

inte är samma. Ytterligare ett problem som stör validiteten i vår studie är 

operationaliseringen av NPM eftersom NPM ses som något negativt av många 

forskare inom omsorgen av äldre. NPM är komplext och handlar ofta om strukturella 

frågor i förvaltningen vilket gör det svårt att skriva anpassade frågor i enkäten som är 

förståeliga och konkreta för omsorgsgivaren att svara på men som samtidigt mäter det 

som enkäten ämnar mäta, i studiens fall, upplevelsen av NPM. Vi har således tappat 

en del validitet i operationaliseringen för att öka reliabiliteten och gjort den förståelig. 

Denna förenkling av NPM har gjort att enkäten trots vårt försök att vara objektiva 

som forskare, har fått ett positivt och ett negativt svarsalternativ i en del frågor. NPM 

har i dessa frågor stått för det negativa svarsalternativet. Ett exempel är fråga 24 där 

enkäten frågar ”hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats?” med 

svarsalternativen ett till sju där en hög siffra innebär en upplevelse av hög belastning 

och därmed en hög grad av implementering av reformen sparsamhet med offentliga 

medel. Arbetsbelastningen beror dock inte på reformen utan på förvaltningens 

resurser att ta hand om omsorgstagarna. Det reformen gör är att effektivisera 

resurserna för att möjliggöra för förvaltningen att hjälpa alla omsorgstagare.  

!
Reliabiliteten i resultatet har vi säkerställt genom att endast använda signifikanta 

värden, dock finns det kritik gentemot Antonovskys reliabilitet i 29-frågorsenkäten 

och således grunden som vår studie bygger på. I Forskningsnämndens (1998, s. 28) 

rapport “Röster om Kasam” skriver Kumlin att flera framstående forskare ser 

KASAM:s 29-frågorsenkät som ett potentiellt redskap att närma sig det svårfångade 

begreppets existentiella frågor. Begreppet är inte enbart ett rent teoretiskt bidrag utan 

som också beskrivs av Arne Öhman en “inflytelserik operationalisering”. Det har 

genererat en “stor empirisk forskningsvolym” och kan sägas vara ett begrepp med 

“viktig forskningspotential”. Kumlin är kritisk till detta eftersom han anser att teorin 
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framställer de empiriska resultaten som motstridiga och förvirrande, vilket oftast löses 

med ett svagt argument att det handlar om både och, eller så säger det bara det vi 

redan visste men på ett mer vetenskapligt sätt (Forskningsnämnden 1998, s. 28). 

Kumlins kritik får oss att tänka steget längre när det kommer till reliabiliteten i 29-

frågorsenkät, hur applicerbar och trovärdig är den relaterat till vår studie? Vi inser att 

det fortfarande kan vara många yttre faktorer som kan påverka omsorgsgivarens svar 

även om den är anpassad för att gälla arbetsplatsen. Vi kan inte garantera att svaren 

hade blivit likadana om studien hade utförts på nytt eftersom omsorgsgivarens 

omgivning, exempelvis privatliv, sinnesstämning och arbetsmiljö påverkar resultatet. 

Det leder till att studien endast visar på en del av verkligheten utifrån de svar som 

omsorgsgivaren lämnar vid resultatets sammanställning.  

!
Kunskapsluckan som vi ämnade fylla med studien återstår till stor del i och med en 

låg validitet och reliabilitet. Studien har dock fortfarande bidragit till användbar 

information genom att belysa problemet och komplexiteten. Studien har på så sätt 

bidragit till att forskningen kommit ett steg närmare kunskapsluckan, att se NPM som 

helhets påverkan på omsorgsgivarnas KASAM.  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!

8. Slutsats  

Vi har i vår studie konstaterat att majoriteten av NPM-reformerna bidar till en 

minskad KASAM hos omsorgsgivarna. Omsorgsgivarnas meningsfullhet antar vi 

dock förblir densamma oavsett upplevd NPM eftersom den bygger på att de ser sitt 

arbete som ett kall och etisk obligation (jmf. Keisu et. al. 2016, s. 36). I och med att 

meningsfullheten förblir densamma kommer omsorgsgivarna fortsätta att försöka hitta 

resurserna att utföra arbetet och förståelsen varför problemen uppstår (Antonovsky 

2005, s. 49). Utifrån tidigare forskning kan vi dock konstatera att den negativa 

effekten på KASAM riskerar att bidra till arbetsspänning, psykiska problem, 

depressivt tillstånd, utbrändhet och mentala belastningar (Kikuchi et al. 2014; Vifladt 

et al. 2016; Nordang, Hall-Lord & Farup 2010; Dębska, Pasek och Wilczek-Rużyczka 

2017). Upplevd NPM som helhet kan således vara en av anledningen till att det är 

höga sjuktal bland omsorgsgivare. Resultatet visar dock att omsorgsgivarna inte 

upplever alla reformer i NPM som negativa. Upplevelser av reformen resultat och 

utfall har ett positivt samband med KASAM, likaså reformen professionellt 

management. De positiva korrelationerna som vår studie kommit fram till kan 

sammanfattas som att utvecklingsarbete i form av enkäter och utvärderingar, att 

omsorgsgivaren känner sig kapabel att genomföra sitt arbete samt att deras chef kan 

påverka arbetsplatsen till det bättre förbättrar omsorgsgivarnas motståndskraft. 

Slutligen bekräftar vårt resultat likt Nordang m.fl. (2010) samt Kikuchi m.fl. (2013) 

studie att hos yngre personer och de med kortare arbetslivserfarenhet är de negativa 

sambanden mellan KASAM och upplevda NPM-reformer starkare. 

!
8.1. Vad har studien lett till? 

Studiens vetenskapliga bidrag är till skillnad från tidigare forskning en kvantitativ 

koppling mellan upplevd NPM och KASAM. Till skillnad från tidigare forskning som 

konstaterat enskilda länkar mellan NPM och ohälsa hos personalen har vi i vår 

forskning fokuserat på att undersöka hela kedjan. Kunskapsluckan som vi till viss del 
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fyllt med vår forskning är således sambandet mellan upplevd NPM och ohälsa genom 

teorin KASAM inom den målgruppen vi undersökt, något som tidigare bara kunnat 

antas stämma genom en kombination av flera tidigare forskningar. Nyttan med 

studien är att vi fått en större förståelse för komplexiteten och omsorgsgivares 

upplevelser i en NPM influerad organisation. Enligt studien finner omsorgsgivarna 

sitt arbete som meningsfullt. Dock finns det delar i studien som visar på att 

omsorgsgivares KASAM minskar när den påverkas av upplevd NPM och som kan 

vara nyttigt för kommunerna att fånga upp för att motverka ohälsa och 

sjukskrivningar hos omsorgsgivarna. Faktorer som studien funnit, exempelvis att 

administrativt arbete och arbetsbelastning påverkar omsorgsgivares begriplighet och 

hanterbarhet negativt, kan vara något att reflektera över inom förvaltningar i arbete 

för att minska ohälsa hos omsorgsgivare. 

!
Ytterligare bidrag som studien ger är att omsorgsgivare inte upplever att de får vara 

med och utforma utvärderingarna vilket kan leda till att de inte efterföljs. Ett sätt att 

förbättra kvalitén och arbetsmiljön kan vara att en från varje profession är med och 

lyfter de delar som ska utvärderas, för att anpassa utvärderingarna utefter praktiken. 

Resultatet visar även att omsorgsgivare på fråga 22 ”upplever du att din prestation 

påverkar vilken lön du får?” svarat att de inte upplever det, trots att det är individuella 

lönesättningar. Förbättrade lönesamtal kan vara ett sätt att få omsorgsgivare att känna 

sig sedda och känna att de får en belöning för sitt arbete vilket i sin tur ökar 

meningsfullheten och motverkar att begripligheten och hanterbarheten dräneras. 

!
8.2. Framtida forskning 

En aktuell framtida forskning kan vara att fortsätta undersöka kunskapsluckan som vi 

ämnade fylla i vår studie. För att lösa den framtida utmaningen av en ökande 

målgrupp som är i behov av omsorg krävs det dock fler åtgärder än att minska 

sjukskrivningsantalen hos omsorgsgivarna. Framtida forskningar bör således fokusera 

på vilka fler faktorer som bidrar till lösningar. För att lösa utmaningen antar vi att det 

behövs forskning om varför det är svårt att behålla-, rekrytera personal och varför 
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omsorgsyrket inom äldreomsorgen ses som oattraktivt. Vi tror ytterligare att det är 

aktuellt med forskning av vilka behov som kan tillgodoses på alternativa sätt samt för 

att effektivisera och underlätta för omsorgsgivaren. Ett exempel på alternativt sätt att 

tillgodose behovet kan vara genom artificiell intelligens i form av läkemedels robot 

eller dusch som hjälper omsorgstagaren. 

!
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!

New public management

Essensen av begreppet Enkätfråga

Professionellt management

Vem styr verksamheten Upplever du att din chef har möjlighet 

att göra ändringar på din arbetsplats?

Nischade roller Upplever du, att det är du som är expert 

inom ditt område?

Gemensamt språk Upplever du att du kan registrera de 

saker du gör utöver uppdraget för 

omsorgstagaren i ert datorprogram?

Upplever du att du och ledningen förstår 

varandra?

Upplever du att du och kollegorna 

förstår varandra?

Standarder och prestationsmått

Standardiserade prestationsmått för 

livskvalité.

Upplever du att du, ledningen och din 

c h e f h a r s a m m a s y n p å v a d 

omsorgsgivaren är i behov av?

G r a n s k a r l e d n i n g e n u t f ö r a r e n s 

arbetseffektivitet

Upplever du att ditt arbete blir granskat 

av ledningen och din chef?

Upplever du att förvaltningen ser över 

hur effektivt du genomför dina 

arbetsuppgifter?

Prioriteringar Upplever du att era uppdrag är rätt 

prioriterade utifrån vad omsorgstagaren 

behöver hjälp med?

Resultat och utfall
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Utvärdering F å r d u d e l t a i s k a p a n d e t a v 

utvärderingarna

Får du ta de l av resul ta te t av 

utvärderingarna?

Sker det många utvärderingar på din 

arbetsplats?

Resultat fokus Upplever du att organisationen ser 

statistiken av vårdarbetet som viktigare 

än själva vården?

Sparsamhet med offentliga medel

Arbetsbelastning Hur upplever du arbetsbelastningen på 

din arbetsplats?

Hur upplever du den tilldelade tiden för 

att hjälpa omsorgstagaren?

Administrativt arbete Upplever du at t det är mycket 

administrativt arbete i förhållande till 

syftet med ditt arbete?

Decentralisering

Handlingsutrymme Upplever du att du har möjlighet att 

bestämma hur du hjälper omsorgstagaren 

beroende på vad som är bäst för dagen?

Stöttning från ledning & chef När du får problem i arbetet, har din chef 

då tid att hjälpa dig?

Upplever du att ledningen och chefens 

uppgift är att hjälpa dig i ditt arbete?

Nya förvaltningsstilar

Personalomsättning Är det stor personalomsättning på din 

arbetsplats?
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!

Tim eller heltidsanställd Upplever du att det finns timanställda 

som kommer in och arbetar när 

arbetsbelastningen blir tillfälligt hög?

Upp leve r du a t t de t ä r många 

timanställda som hjälper till när 

ordinarie personal är sjuka?

Flexibel till andra arbetsplatser Upplever du att du ofta får gå ifrån din 

arbetsplats för att hjälpa en annan enhet?

Belöning för bra utfört arbete Upplever du att din prestation påverkar 

vilken lön du får?

Konkurrens

Marknad Upplever du att det finns privata företag 

i d i n k o m m u n s o m v å r d a r 

omsorgstagaren?

Upplever du att omsorgstagaren har 

möjlighet att välja mellan att få sin vård 

a v p r i v a t a e l l e r k o m m u n a l a 

verksamheter?

Upplever du att det finns en konkurrens 

mellan privata och kommunala företag?
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!

KASAM

Meningsfullhet

Enkätfråga Nr 1/7 Nr 7/7

(o) har du en känsla av att du inte riktigt 

bryr dig om vad som händer runt 

omkring dig på arbetet?

(1) Mycket sällan 

eller aldrig

(7) Mycket ofta

(o) Ditt arbete känns: (1) Alltigenom 

intressant

(7) Fullständigt 

enhanda

Hittills har ditt arbete: (1) Helt saknat mål 

och mening

(7) 

Genomgående 

haft mål och 

mening

(o) De flesta saker du kommer göra i 

framtiden på arbetsplatsen kommer 

troligtvis att vara:

(1) Helt fascinerande (7) Fullkomligt 

urtråkiga

(o) När du tänker på ditt arbete, händer 

det ofta att du:

( 1 ) K ä n n e r h u r 

härligt det är att 

arbeta

(7) Frågar dig 

själv varför du 

över huvud taget 

s t a n n a r p å 

arbetsplatsen 

(o) Är dina dagliga arbetsuppgifter en 

källa till:

(1) Glädje och djup 

tillfredsställelse 

(7) Smärta och 

leda

(o) När du gör något som får dig att 

känna dig väl till mods på arbetet:

( 1 ) K o m m e r d u 

säkert att fortsätta 

känna dig väl till 

mods

(7) Kommer det 

säkert att hända 

n å g o t s o m 

förstör den goda 

känslan 
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Du är inställd på att din arbetsplats i 

framtiden kommer att vara:

(1) Helt utan mål och 

mening

(7) Fyllt av mål 

och mening

Hur ofta känner du att det inte är någon 

mening med de saker du gör på ditt 

arbete?

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig

Begriplighet

(o) När du talar med människor på ditt 

arbete, har du då en känsla av att de inte 

förstår dig?

(1) Har aldrig den 

känslan

(7) Har alltid den 

känslan

(o) Har det hänt att du blivit överraskad 

av beteendet hos personerna på arbetet 

som du trodde du kände väl?

(1) Har aldrig hänt (7) har ofta hänt

Under din tid på arbetsplatsen har det 

varit:

( 1 ) F u l l t a v 

förändringar utan att 

du visste vad som 

skulle hända härnäst

( 7 ) H e l t 

förutsägbart utan 

ö v e r r a s k a n d e 

förändringar

Har du en känsla på arbetsplatsen att du 

befinner dig i en obekant situation och 

inte vet vad du skall göra?

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig

När du ställs inför ett svårt problem på 

arbetet är lösningen:

(1) Alltid förvirrande 

och svåra att finna

(7) Fullständigt 

solklara

I framtiden kommer din arbetsplats 

förmodligen vara:

( 1 ) F u l l t a v 

förändringar utan att 

d u v e t v a d s o m 

händer härnäst

(7) Helt 

förutsägbart och 

utan 

överraskande 

förändringar

Har du mycket motstridiga känslor och 

tankar på arbetet?

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig

Händer det att du får känslor på arbetet 

som du helst vill känna:

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig
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Händer det att du på arbetet har en känsla 

av att du inte vet exakt vad som håller på 

att hända?

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig

När något har hänt på arbetet har du 

vanligtvis funnit att:

(1) Du över- eller 

undervärderat dess 

betydelse

(7) Du såg saken 

i d e s s r ä t t a 

proportion

Hanterbarhet

När du har varit tvungen att göra 

någonting som krävde samarbete med 

andra på arbetet, hade du då en känsla av 

att det

(1) Kommer säkert 

inte att bli gjort

( 7 ) k o m m e r 

säker t a t t b l i 

gjort

Tänk på de människor du kommer i 

kontakt med dagligen på arbetet, hur väl 

känner du de flesta av dem?

(1) Tycker att de är 

främlingar

(7) Känner dem 

mycket väl

(o) Har det hänt att människor på arbetet 

som du litade på har gjort dig besviken?

(1) Har aldrig hänt (7) Har ofta hänt

Känner du dig orättvist behandlad på ditt 

arbete?

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig

(o) Vilket påstående beskriver bäst hur 

du ser på ditt arbete?

(1) Det går alltid att 

hitta en lösning på 

arbetets svårigheter

(7) Det f inns 

ingen lösning på 

a r b e t e t s 

svårigheter

När något otrevligt hänt på arbetet brukar 

du:

(1) Älta det om och 

om igen

(7) Säga ”det var 

det” och sedan 

gå vidare 

(o) Tror du att det i framtiden på din 

arbetsplats alltid kommer att finnas 

människor som du kan räkna med?

(1) Det är du säker på (7) Det tvivlar du 

på
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(o) Även en människa med stark 

självkänsla kan ibland känna sig som en 

"olycksfågel". Hur ofta har du känt så på 

arbetet?

(1) Aldrig (7) Mycket ofta

(o) När du tänker på svårigheter som du 

troligtvis kommer att möta inom ditt 

arbete, har du då en känsla av att:

(1) Du alltid kommer 

att lyckas övervinna 

svårigheterna

( 7 ) D u i n t e 

k o m m e r a t t 

lyckas övervinna 

svårigheterna

Hur ofta får du känslor på arbetet som du 

inte är säker på att du kan kontrollera?

(1) Mycket ofta ( 7 ) M y c k e t 

sällan/aldrig
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Bilaga 3 - Enkät 

56 frågor om dig och din arbetsplats 

Vilken kommun arbetar du för? 

______________ 

Arbetar du:  

Kommunalt 

Privat 

!
Vilket åldersspann tillhör du?  

< 25 

26-35 

36-45 

46-55 

56 > 

!
Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

Avrunda till närmsta årtal (under ett år är lika med 1) 

_____________ 

!
Jag är tillsvidareanställd 
 Ja 

 Nej 

!
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Jag har: 
 direktkontakt med omsorgstagare 

 inte direktkontakt med omsorgstagare 

!
Arbetar du på: 
 Särskilt boende 

 Hemtjänst 

!
Följande 25 frågor berör dina upplevelser om din arbetsplats 

1. Upplever du att det finns privata företag i din kommun som vårdar 
omsorgstagaren? 
 1 Nej, jag upplever inte att det finns några privata företag i min kommun 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Ja, jag upplever att det finns många privata företag i min kommun 

!
2. Upplever du att omsorgstagaren har möjlighet att välja mellan att få sin vård 
av privata eller kommunala verksamheter? 
 1 Nej, jag upplever inte att de har möjlighet att välja vårdgivare 

 7 Ja, jag upplever att omsorgsgivaren kan välja sin vårdgivare 

!
3. Upplever du att det finns en konkurrens mellan privata och kommunala 
företag? 
 1 Nej, sällan/aldrig 

 7 Ja, oftast/alltid 

!
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4. När du får problem i arbetet, har din chef då tid att hjälpa dig? 
 1 Ja, oftast 

  7 Nej, sällan/aldrig 

!
5. Upplever du att ledningen och chefens uppgift är att hjälpa dig i ditt arbete? 
 1 Ja, deras uppgift är att hjälpa mig att hjälpa omsorgstagaren 

  7 Nej, ledningen och chefen styr över hur jag ska hjälpa omsorgstagaren 

!
6. Upplever du att din chef har möjlighet att göra förändringar på din 
arbetsplats? 
 1 Nej, förändringar i verksamheten måste komma från ledningen 

 7 Ja, min chef kan göra förändringar på arbetsplatsen självständigt 

!
7. Upplever du, att det är du som är expert inom ditt område? 
 1 Nej, sällan/aldrig 

 7 Ja, oftast 

!
8. Upplever du att du, ledningen och din chef har samma syn på vad 
omsorgsgivaren är i behov av? 
 1 Ja, oftast 

  7 Nej, sällan/aldrig 

!
9. Upplever du att du kan registrera de saker du gör utöver uppdraget för 
omsorgstagaren i ert datorprogram? 
 1 Ja, allt jag gör kan jag presentera genom omvårdnadsprogrammet 

 7 Nej, vi gör många saker för omsorgsgivaren som vi inte kan presentera 

!
10. Upplever du att du och ledningen förstår varandra? 
 1 Ja, vi arbetar tätt tillsammans och för samma sak 

  7 Nej, det är som att de pratar ett annat språk 
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!
11. Upplever du att du och kollegorna förstår varandra? 
 1 Ja, vi arbetar tätt tillsammans utifrån samma värderingar och förstår varandra 

 7 Nej, vi har svårt att förstå varandra och varandras värderingar 

 
12. Upplever du att era uppdrag är rätt prioriterade utifrån vad omsorgstagaren 
behöver hjälp med? 
 1 Ja, oftast/alltid 

 7 Nej, sällan/aldrig 

!
13. Är det stor personalomsättning på din arbetsplats? 
 1 Nej, det är oftast samma personal som alltid 

 6 Ja, det är ofta ny personal i verksamheten 

 
14. Upplever du att det finns timanställda som kommer in och arbetar när 
arbetsbelastningen blir tillfälligt hög? 
 1 Nej, antalet personer i tjänst är densamma oavsett arbetsbelastning 

  7 Ja, när arbetsbelastningen är hög tar verksamheten in timanställda för att hjälpa till 

!
15. Upplever du att det är många timanställda som hjälper till när ordinarie 
personal är sjuka? 
 1 Nej, vi får sällan/inga timanställda som hjälper till vid sjukdom 

  7 Ja, vi får ofta timanställda som hjälper till vid sjukdom 

!
16. Upplever du att du ofta får gå ifrån din arbetsplats för att hjälpa en annan 
enhet? 
 1 Nej, sällan/aldrig 

  7 Ja, ofta 

!
17. Sker det många utvärderingar på din arbetsplats? 
 1 Nej, det genomförs inte många utvärderingar 
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  7 Ja, det genomförs många utvärderingar 

!
18. Får du delta i skapandet av utvärderingarna? 
 1 Nej, sällan/aldrig 

  7 Ja, oftast 

 
19. Får du ta del av resultatet av utvärderingarna? 
 1 Nej, sällan/aldrig 

  7 Ja, oftast 

!
20. Upplever du att organisationen ser statistiken av vårdarbetet som viktigare 
än själva vården? 
 1 Nej, jag upplever att organisationen ser vården av den enskilda som viktigast 

 7 Ja, jag upplever att organisationen fokuserar mycket på statistiken av den vård som utförs 

!
21. Upplever du att förvaltningen ser över hur effektivt du genomför dina 
arbetsuppgifter? 
 1 Nej, det upplever jag inte 

  7 Ja, jag upplever att min prestation mäts 

 
22. Upplever du att din prestation påverkar vilken lön du får? 
 1 Nej, min prestation speglar inte min lön 

 7 Ja, det finns en stark relation mellan prestation och lön 

 
23. Upplever du att ditt arbete blir granskat av ledningen och din chef? 
 1 Nej, verksamheten har förtroende för mig 

 7 Ja, de granskar mitt arbete 

 
24. Hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats? 
 1 Jag upplever den som låg 

 7 Jag upplever den som hög 
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25. Hur upplever du den tilldelade tiden för att hjälpa omsorgstagaren? 
 1 Jag upplever att jag får tillräckligt med tid för att hjälpa omsorgstagaren 

 7 Jag upplever att jag inte får tillräckligt med tid för att hjälpa omsorgstagaren 

!
26. Upplever du att det är mycket administrativa uppgifter i förhållande till 
syftet med ditt arbete? 
 1 Nej, det är en lagom balans mellan administrativt arbete och syftet 

 7 Ja, det är mycket administrativt arbete i förhållande till syftet 

!
27. Upplever du att du har möjlighet att bestämma hur du hjälper 
omsorgstagaren beroende på vad som är bäst för dagen? 
 1 Ja, jag bestämmer själv hur arbetet ska utföras 

 7 Nej, jag måste följa färdiga instruktioner 

!
Följande 29 frågor är frågor om hur du upplever dig själv på 

arbetsplatsen 

1. När du talar med människor på ditt arbete, har du då en känsla av att de inte 
förstår dig? 
 1 Har aldrig den känslan 

 7 Har alltid den känslan 

!
2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med 
andra på arbetet, hade du då en känsla av att det 
 1 Kommer säkert inte att bli gjort 

  7 Kommer säkert att bli gjort 

!
3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen på arbetet, hur väl 
känner du de flesta av dem? 
 1. Tycker att de är främlingar 
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 7 Känner dem mycket väl 

!
4. har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt 
omkring dig på arbetet? 
 1 Mycket sällan eller aldrig 

 7 Mycket ofta 

!
5. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personerna på arbetet 
som du trodde du kände väl? 
 1 Har aldrig hänt 

 7 Har ofta hänt 

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

 7 Har ofta hänt 

!
7. Ditt arbete känts: 
 1 Alltigenom intressant 

 7 Fullständigt enhanda 

 
8. Hittills har ditt arbete: 
 1 Helt saknat mål och mening 

  7 Genomgående haft mål och mening 

!
9. Känner du dig orättvist behandlad på ditt arbete? 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

!
10. Under din tid på arbetsplatsen har det varit: 
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 1 Fullt av förändringar utan att du visste vad som skulle hända härnäst 

 7 Helt förutsägbart utan överraskande förändringar 

!
11. De flesta saker du kommer göra i framtiden på arbetsplatsen kommer 
troligtvis att vara: 
 1 Helt fascinerande 

  7 Fullkomligt urtråkiga 

!
12. Har du en känsla på arbetsplatsen att du befinner dig i en obekant situation 
och inte vet vad du skall göra? 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

 
13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på ditt arbete? 
 1 Det går alltid att hitta en lösning på arbetets svårigheter 

  7 Det finns ingen lösning på arbetets svårigheter 

!
14. När du tänker på ditt arbete, händer det ofta att du: 
 1 Känner hur härligt det är att arbeta 

  7 Frågar dig själv varför du över huvud taget stannar på arbetsplatsen 

!
15. När du ställs inför ett svårt problem på arbetet är lösningen: 
 1 Alltid förvirrande och svåra att finna 

  7 Fullständigt solklara 

!
16. Är dina dagliga arbetsuppgifter en källa till: 
 1 Glädje och djup tillfredsställelse 

 7 Smärta och leda 

!
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17. I framtiden kommer din arbetsplats förmodligen vara: 
 1 Fullt av förändringar utan att du vet vad som händer härnäst 

 7 Helt förutsägbart och utan överraskande förändringar 

!
18. När något otrevligt hänt på arbetet brukar du: 
 1 Älta det om och om igen 

 7 Säga "Det var det" och sedan gå vidare 

!
19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar på arbetet? 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

!
20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods på arbetet: 
 1 Kommer du säkert att fortsätta känna dig väl till mods 

 7 Kommer det säkert att hända något som förstör den goda känslan 

!
21. Händer det att du får känslor på arbetet som du helst vill känna: 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

!
22. Du är inställd på att din arbetsplats i framtiden kommer att vara: 
 1 Helt utan mål och mening 

 7 Fyllt av mål och mening 

!
23. Tror du att det i framtiden på din arbetsplats alltid kommer att finnas 
människor som du kan räkna med? 
 1 Det är du säker på 

 7 Det tvivlar du på 

!
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24. Händer det att du på arbetet har en känsla av att du inte vet exakt vad som 
håller på att hända? 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

!
25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
"olycksfågel". Hur ofta har du känt så på arbetet? 
 1 Aldrig 

 7 Mycket ofta 

!
26. När något har hänt på arbetet har du vanligtvis funnit att: 
 1 Du över- eller undervärderat dess betydelse 

 7 Du såg saken i dess rätta proportion 

!
27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom ditt 
arbete, har du då en känsla av att: 
 1 Du alltid kommer att lyckas övervinna svårigheterna 

 7 Du inte kommer att lyckas övervinna svårigheterna 

!
28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör på ditt 
arbete? 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

!
29. Hur ofta får du känslor på arbetet som du inte är säker på att du kan 
kontrollera? 
 1 Mycket ofta 

 7 Mycket sällan/aldrig 

!

!  76



Bo Svensson & Rebecca Zanteré 

!
Bilaga 4 - Informationsbrev 

Informationsbrev till ledning och chefer 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Linneuniversitetet i Kalmar som skriver en C-uppsats 

om problemet som Sverige står inför i form av en ökande målgrupp av äldre som är i 

behov av vård och bristen på omsorgsgivare. I vår studie vill vi undersöka sambandet 

mellan organisationens påverkan på omsorgsgivaren och deras känsla av 

sammanhang. Vi vill göra detta då en låg känsla av sammanhang är trolig att leda till 

en sjukskrivning. 

  

Vi skickar ut förfrågan till er eftersom ni tillhör en kommun som har mellan 50 000 

och 99 000 invånare samt att ni skickar in information till öppna jämförelser i Kolada. 

Enkäten riktar sig mot omsorgsgivare av äldre inom hemtjänst och 

särskiltboende , både privat och kommunalt. Det vi behöver hjälp med om ni 

deltar är att ni skickar ut ett informationsbrev och webbenkät som vi bifogar till 

organisationens omsorgsgivare. Deltagande är helt frivilligt och anonymt, efter att 

uppsatsen färdigställts kommer den publiceras på www.diva-portal.org. 

  

Om intresse finns kan vi efter en godkänd uppsats skicka ut våra analyser till er så att 

ni kan arbeta vidare med nyckeltalen.  

  

Enkäten tar ca. 10 minuter att besvara och nås genom länken https://

app.easyquest.com/q/g5W7B 

(Håll in Ctrl på tangentbordet och klicka på länken) 
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Har du frågor angående undersökningen kan du kontakta: 

Bo Svensson 

Bs222im@student.lnu.se   

Tel: 0708800326 

  

Rebecca Zanteré 

rz222bg@student.lnu.se 

Tel: 0730414316 

  

Anette Lundin, Handledare 

Anette.lundin@lnu.se 

  

Vi är tacksamma om din organisation besvarar enkäten så snart som möjligt, dock 

senast 10 maj. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar Bo & Rebecca 

!
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!
Bilaga 5 - Informationsbrev 

Informationsbrev till omsorgsgivare  

Enkät om omsorgsgivares upplevelse av arbetsplatsen och upplevelser om 

sig själv på arbetsplatsen 

Vi är två socionomstudenter vid Linneuniversitetet i Kalmar som skriver en C-uppsats 

om problemet som Sverige står inför i form av en ökande målgrupp som är i behov av 

vård och bristen på omsorgsgivare. I vår studie vill vi undersöka sambandet mellan 

organisationens påverkan på er och eran känsla av sammanhang. Vi vill göra detta då 

en låg känsla av sammanhang är trolig att leda till en sjukskrivning. Deltagande är 

helt frivilligt och anonymt, efter att uppsatsen färdigställts kommer den publiceras på 

www.diva-portal.org. 

  

Enkäten tar ca. 10 minuter att besvara och nås genom länken 

https://app.easyquest.com/q/g5W7B 

(Håll in Ctrl på tangentbordet och klicka på länken) 

  

Har du frågor angående undersökningen kan du kontakta: 

Bo Svensson 

Bs222im@student.lnu.se 

!
Rebecca Zanteré 

Rz222bg@student.lnu.se 
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Antte Lundin, Handledare 

Anette.lundin@lnu.se 

  

Vi är tacksamma om du svarar på enkäten, dock senast 10 Maj 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Bo & Rebecca
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