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Sammanfattning 

Följande studie undersöker om det finns ett positivt samband mellan 

mellanstadielärares känsla av sammanhang och deras upplevelse av balans 

mellan arbete och privatliv. Vidare undersöks det även om lärarnas 

arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans i sitt liv medierar detta 

samband. Data har samlats in med hjälp av ett självskattningsformulär 

bestående av Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance 

Scale samt en skala för att mäta balans mellan arbete och privatliv som 

omarbetats av Hayman och återfinns i artikeln Psychometric Assesment of 

an Instrument Designed to Measure Work Life Balance.  Studien resulterade 

i en bekräftelse av huvudhypotesen, att det finns ett starkt positivt samband 

mellan känsla av sammanhang och balans mellan arbete och privatliv. Något 

stöd för att arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans mellan 

arbete och privatliv medierar detta samband har inte påträffats. Resultaten 

indikerar att de båda faktorerna ingår i balans mellan arbete och privatliv 

snarare än att bidra med något unikt. Urvalets storlek (n=46) samt den 

tidsram som förelegat studien har till viss del begränsat möjligheten till 

ytterligare generaliseringar och slutsatser. Trots detta kan bekräftelsen av 

huvudhypotesen vara en utgångspunkt för vidare studier inom området och 

eventuellt bidra till fler individer som upplever balans mellan arbete och 

privatliv.  

Nyckelord: Känsla av sammanhang, Balans mellan arbete och privatliv, 

Arbetsengagemang, Mellanstadielärare, Stressorer 
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Abstract 

This study examines whether there is a positive correlation between Sense 

of Coherence and Work Life balance among elementary school teachers. 

Furthermore, work engagement and satisfaction with Work Life balance of 

the teachers will be examined to see if a mediation of the correlation exists. 

Data was collected through a self-assessment questionnaire consisting of 

Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance Scale and a scale 

to measure Work Life Balance retrieved from the article Psychometric 

Assesment of an Instrument Designed to Measure Work Life Balance. The 

results of the study confirmed the key hypothesis, a positive correlation 

between Sense of Coherence and Work Life balance. A mediating relation 

was however not found for either work engagement or satisfaction with 

Work Life balance. The result rather indicates an equalization of the two 

elements and Work Life balance than the elements affecting the relation 

uniquely. The size of the sample of participants (n=46), and the existing 

timeframe, has to some extent limited the possibility of further 

generalizations and conclusions. Nevertheless, the confirmation of the key 

hypothesis could be a base for further research in this area and possibly 

contribute to more individuals experiencing Work Life balance.   

Keywords: Sense of Coherence, Work Life balance, Work engagement, 

elementary school teachers, Stressors  
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De senaste decennierna har kraven på arbetsmarknaden intensifierats, informationsteknologin 

har lett till ett allt högre tempo samt att kravet på tillgänglighet har ökat för många (Guest, 

2001). Flexibilitet har blivit centralt i det nya arbetslivet, vilket kan vara positivt i form av 

förtroende och autonomi men negativt i form av ökad tidspress och svårighet att göra tydliga 

avgränsningar. Arbetstagare rör sig allt mer mellan olika referensramar och sammanhang 

vilket leder till ett ökat behov av att organisera och strukturera sitt arbete och sin tillvaro så att 

det inte blir för flytande eller för svårt att hantera (Alvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2008). Det flexibla arbetets framfart har inneburit effektiviseringar och större frihet 

men också en allt mer svävande gräns mellan arbete och privatliv. Enligt en studie i Sverige 

från 2010 uppgav 13 % av de förvärvsarbetande att de dagligen har svårt att koppla bort 

arbetet när de är lediga (Statistiska centralbyrån [SCB], 2010). Hur många timmar man 

arbetar kan ha en inverkan på om arbetet har en negativ effekt på privatlivet (White, Hill, 

McGovern, Mills & Smeaton, 2003). De menar att möjligheten till mer flexibla arbetstimmar 

också möjliggör en mer balanserad livsstil för arbetstagare. Enligt Hayman (2009) finns det 

en direkt koppling mellan möjligheten till flexibelt arbete och balansen mellan arbete och 

privatliv. 

Quick, Henley och Quick (2004) menar att tiden man lägger på arbetet eller privatlivet 

inte är kärnan i problemet utan fokus bör läggas på den energi och engagemang individen har 

för att räcka till i sina olika roller.  Ett problem kan dock vara att många individer har 

åtskilliga roller att fylla, i hemmet, i familjen, privat, bland vänner, i arbetet, etc. Det är sällan 

så enkelt att de olika rollerna och kraven kan delas upp i termer av enbart negativa eller 

positiva för individen.  

De situationer och stimuli som kan orsaka stress brukar benämnas som stressorer, 

reaktionen på en stressor behöver dock inte alltid vara densamma (Hobfoll, 1989). Stressorer 

som vid ett tillfälle orsakat negativ stress kan vi ett annat tillfälle leda till en positiv inverkan 

på individen (Mujtaba & Reiss, 2013). Om en stressor tolkas som utmanande och potentiellt 

positiv kan den verka motiverande. Detta kan kontrasteras med stress som associeras med 

hinder, uppfattas mer negativt och hanteras med andra copingstrategier (LePine, LePine & 

Jackson, 2004). De definierar stress som “en individs psykologiska respons till en situation 

där något står på spel för individen och där situationen överstiger individens kapacitet eller 

resurser” (s.883). Det är således såväl stimuli som respons som påverkar om en individ blir 

negativt stressad av en stressor.  

 

 



 
	  

5 

Balans mellan arbete och privatliv 

Balans mellan arbete och privatliv kan studeras med något varierande fokus och retorik. 

Quick et al. (2004) har konflikten mellan familj och arbetet som utgångspunkt. Alvin et al. 

(2008) menar att i och med utvecklingen där kvinnor började yrkesarbeta mer ändrades 

retoriken i ämnet från att behandla balans mellan arbete och fritid till att i större utsträckning 

handla om balans mellan arbete och familj. Vercruyssen och Van de Putte (2013)  menar att 

för lite fokus har riktats åt den stress som uppstår vid konflikt mellan individers roller i arbetet 

och i familjen, som enligt dem leder till en annan form av stress än de olika domänerna kan 

göra var för sig. Akram, Malik, Nadeem och Atta (2014) fann i en studie på lärare att när 

arbete och privatlivet berikar varandra (när upplevelsen i den ena rollen förbättrar kvalitén i 

den andra) kan det vara en positiv prediktor för engagemang och arbetstillfredsställelse.   

Rothausen (1999) menar att konceptet familj borde vidgas så att det kan inbegripa fler 

än endast de som traditionellt och enligt lag definieras som familj. Guest (2001) använder 

termen hem som en sammanfattning på livet utanför arbetet för att lättare hantera de olika 

men snarlika variationerna gällande balansen/konflikten mellan arbete och privatliv/familj. 

Haar, Russo, Suñe och Ollier-Malaterre (2014) valde att studera balansen mellan 

arbete och privatliv snarare än konflikten mellan arbete och familj. De preciserar balans 

mellan arbete och privatliv som “en individs uppfattning av hur väl livets roller är 

balanserade” (s. 362) och de anser likt Kossek, Valcour och Lirio (2014)  att det är ett 

holistiskt koncept som är unikt för varje person och beroende av värderingar, prioriteringar 

och mål. Enligt Alvin et al. (2008) är balans mellan arbete och privatliv när man har flyt i 

arbetet och känner harmoni i tillvaron. De kontrasterar detta med den konflikt som innebär att 

privatlivet försvårar arbetet eller arbetet tränger sig in i privatlivet. De menar att upplevelsen 

av balans mellan arbetet och livet i övrigt kan verka som en buffert mot ohälsa (Alvin et al., 

2008). 

Att fokusera på balansen mellan arbetet och familj kan förenkla relationen mellan 

arbete och icke-arbete samt riskera att inte ta hänsyn till de som lever ensamma. Allt fler har 

därför valt att använda sig av termen balans mellan arbete och privatliv (Work Life balance) 

med hänvisning till att den fångar in ett större område (Kossek et al., 2014).  

De processer och problem som beskrivs och berörs i ovanstående text är dock snarlika 

i form av krav på individen i arbetslivet och privatlivet, hur de båda domänerna förhåller sig 

till varandra samt vilka faktorer som påverkar upplevelsen av balans eller obalans dem 

emellan.  
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Vi väljer att bedöma balansen mellan arbete och familj som en del av balansen mellan 

arbete och privatliv. Litteraturen inom ämnet varierar mellan att behandla balans mellan 

arbete och privatliv och balans/konflikt mellan arbete och familj. Vi upplever förevarande 

som så pass snarlika att vi vågar oss på att sammanfoga dess innebörd och problematik i 

denna studie. 

Den definition vi har valt att utgå ifrån är Greenhaus, Collins och Shaws (2003) 

definition med en modifikation, då vi ändrat begreppet familj till privatliv för att fånga ett 

enligt oss bredare område. Definitionen blir som följer till vilken grad en individ är tillika 

engagerad och tillfredsställd med sin roll i arbetet och sin roll i privatlivet. När individen inte 

lyckas balansera sina roller i och utanför arbetet, drabbar det inte bara individen utan kan även 

påverka arbetsplatsen, familjemedlemmar, kollegor eller andra personer i omgivningen 

(Quick et al., 2004). Balans mellan arbete och privatliv kan vara en nyckel till ökad 

tillfredsställelse i arbetet och privatlivet och kan verka mot mental ohälsa på arbetsplatser i 

många olika kulturer (Haar et al., 2014). Balans mellan arbete och privatliv är således ett 

viktigt ämne för individerna själva men också för arbetsgivare och samhället som helhet. 

Följande studie ämnar studera om det finns ett samband mellan känsla av 

sammanhang och balans mellan arbete och privatliv. Den teori om känsla av sammanhang 

som ligger till grund för vår studie kommer att redogöras för längre fram.  
 

Generationsväxling på arbetsmarknaden 

Om ökade krav på arbetsmarknaden är en anledning till att balans mellan arbete och privatliv 

blivit allt mer relevant, är det inte den enda faktorn. En annan bidragande faktor skulle kunna 

vara den generationsväxling vi nu ser, där generation Y nästan helt klivit ut på 

arbetsmarknaden.  Generation Y, eller millenniegenerationen, kan benämnas och grupperas på 

lite olika vis men syftar oftast på de som är födda från 1980 fram till ca 1995 (Smith, 2010).  

Denna generation har präglats av att växa upp i ett informationssamhälle med en nära 

relation till informationsteknologi jämfört med tidigare generationer och värderar balans 

mellan arbete och privatliv högt (DeVaney, 2015). Enligt Smith (2010) prioriterar 

arbetstagare från generation Y gärna relationer och livsstil framför arbete på ett sätt som 

tidigare generationer inte gjort. I en studie från 2010 framgick det att många värderar 

semester och möjlighet till flexibla arbetsvillkor mer än högre lön och anser att balans mellan 

arbete och privatliv är viktigt i förhållande till tillfredsställelse, prestation och kvalitet i 

arbetet (Smith, 2010).   



 
	  

7 

Evangelista, Lim, Rocafor och Teh (2009) fann i en studie på ett it-företag på 

Filippinerna att de flesta i generation Y ser på balans mellan arbete och privatliv som en 

självklarhet snarare än ett mål, till skillnad från generationen innan (generation X).  I samma 

studie fann man dock att balans mellan arbete och privatliv inte nödvändigtvis är kopplat till 

hur engagerade de känner sig gentemot sin arbetsplats och inte ses som den avgörande faktorn 

för att stanna på arbetsplatsen. Ett samband mellan upplevd balans mellan arbete och privatliv 

och organisatoriskt engagemang återfanns emellertid hos generation X (Evangelista et al., 

2009).  

Förståelse för skillnader i olika generationers värderingar, prioriteringar och synsätt 

kan vara viktigt för arbetsgivare att ta hänsyn till för att få ett bättre arbetsresultat och mer 

tillfredsställda arbetstagare (Kilber, Barclay & Ohnmer, 2014). 
 

Kulturella och socioekonomiska skillnader   

Mycket av litteraturen gällande balans mellan arbete och privatliv (Work Life balance) 

kommer från USA och är således grundad i delvis andra kulturella värderingar än i Sverige. 

Socialpsykologen Geert Hofstede har utvecklat en teori med olika kulturdimensioner 

som syftar till att kartlägga och förstå hur olika kulturer visar sig i olika nationer samt kan 

variera inom olika organisationer.  Hofstede definierar kultur som “den kollektiva 

programmering av hjärnan som skiljer en grupp eller kategori människor från en annan” 

(Hofstede, 1984, s. 82). Dimensionerna existerar i form av jämförelser och varje dimension 

kan ses som en skala från en ytterlighet till en annan (Hofstede, 1984). På dimensionen 

maskulinitet/femininet skattar Sverige enligt Hofstede väldigt lågt på maskulinitet och är 

således att betrakta som ett feminint samhälle, medan USA skattar högt på maskulinitet 

(Hofstede, 2016). Feminina länder kännetecknas av omsorg för familj, involvering i 

beslutprocesser, överlappande genusroller och fokus på livskvalitet och balans mellan arbete 

och fritid. Hög skattning på maskulinitet innebär fokus på prestation, att tävla för att vinna 

samt mer distinkta traditionella genusroller (Hofstede, 2016). Vad som anses vara livskvalitet 

kan variera mycket från en feminin till en maskulin kultur. Hofstede (1984) väljer att använda 

just Nordamerika och Sverige som exempel på kontraster.  

Skandinaviska länder tog tidigt initiativ i frågor som rör kvalitet i livet och på arbetet 

samt balansen där emellan (Guest, 2001). Att sådana värderingar lever kvar blev tydligt vid 

Sveriges ordförandeskap i EU då frågor av just detta slag belystes utöver det vanliga (Guest, 

2001).  
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Det finns således en diskrepans mellan hur vi i Sverige ser på gränserna mellan arbete 

och privatliv och hur man gör det i andra västerländska kulturer, vilket bör tas i beräkning när 

man tar del av studier och litteratur inom ämnet. 

Enligt Barnett, Campo, Campo och Steiner (2003) är det problematiskt att så mycket 

av forskningen kring balans mellan arbete och familj utgår ifrån just den västerländska 

medelklassen som kanske inte är representativ för arbetarklass och minoriteter. Arbetstagare 

med lägre inkomst har större utmaningar vad gäller balans mellan arbete och familj (Barnett 

et al., 2003). Quick et al. (2004) menar att varje hem behöver en underbar fru men att denne 

absolut inte behöver vara en kvinna. Rollen behöver i vissa fall inte ens falla inom familjen 

utan kan delvis tas i form av någon som avlönas för sysslorna. Det innebär således en ännu 

större utmaning och eventuell belastning för de som inte har de ekonomiska förutsättningarna 

för detta, och har individerna dessutom barn tillkommer ytterligare en dimension (Quick et 

al., 2004).  

ten Brummelhuis och van der Lippe (2010) fann ett samband mellan en familjevänlig 

kultur på arbetsplatser och högre prestation och arbetsmotivation bland arbetande föräldrar. 

Dock kan samma kultur leda till att arbetstagare utan familj och barn känner sig åsidosatta.  
 

Sammanfattande modell 

David Guest (2001) har upprättat en sammanfattande modell för balans mellan arbete och 

privatliv, dess avgörande faktorer, kategorier och konsekvenser. Guest (2001) använder 

betäckningen hem som en sammanfattande förkortning på livet utanför arbetet. 

Avgörande faktorer på organisationsnivå anses vara krav och kultur på såväl arbetet 

som hemma. Faktorer på individnivå identifieras som personlighet, ålder, kön, 

arbetesinriktning, individens energi, kontroll och copingförmåga samt i vilket stadie i 

karriären/livet man befinner sig. Vidare delar Guest (2001) upp balans i två kategorier, 

objektiva och subjektiva indikatorer. Objektiva definieras som antal arbetstimmar, antal fria 

timmar som kan spenderas på valfria aktiviteter utanför hemmets krav, samt den ansvarsroll 

man har i hemmet.  

Subjektiva indikatorer syftar på individens upplevelse av balans eller obalans såväl på 

arbetet som hemma. Guest (2001) menar dock att de subjektiva och objektiva indikatorerna 

inte alltid samvarierar. Det är fullt möjligt att en person som arbetar 55 timmar i veckan ändå 

upplever sig vara balanserad och tillfredsställd, individens prioriteringar blir här styrande. Det 

finns en svag korrelation mellan upplevd balans och arbetade timmar men många andra 

faktorer inverkar. Det är därför viktigt att inte enbart beskriva förutsättningar för balans i 
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termer av arbetstid och arbetsbörda. I vissa fall kan obalans visa sig i form av bristande tid 

och engagemang för andra delar av livet, snarare än genom missnöje hos individen. Enligt 

Guest (2001) kan konsekvenserna av balans/obalans ha inverkan på hälsa, beteende, 

individens tillfredsställelse och prestation på arbetet och i privatlivet samt en direkt inverkan 

på personer i individens omgivning. Guest (2001) menar på att hårt arbetande föräldrar kan 

uppleva balans i tillvaron medan exempelvis lärare till deras barn ser situationen och dess 

konsekvenser i form av den inverkan det har på deras barn. 

 

Arbetsengagemang 

Schaufeli och Bakker (2004a) genomförde en studie med aspirationen att hitta ett samband 

mellan arbetsengagemang och utbrändhet, där arbetsengagemang mättes med skalan UWES: 

Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker, 2002).  

Forskning som dittills gjorts inom ämnet hade huvudsakligen fokuserat på negativa 

fenomen samt hur man kan hindra dem från att förvärras, medan Schaufeli och Bakkers 

forskning var nyskapande och istället fokuserade på hur man kan förbättra den situation man 

befinner sig i (Schaufeli & Bakker, 2004a). Arbetsengagemang, som är en positiv 

arbetsrelaterad sinnesstämning, kan kategoriseras av tre begrepp. Vigör, vilket kännetecknas 

av hög energinivå samt viljan och uthålligheten att satsa på sitt arbete, tillgivenhet, vilket 

innebär en känsla av betydelse, entusiasm och en stolthet för det man gör, och absorption, 

som kännetecknas av att man har svårt att slita sig från jobbet och man känner sig fullständigt 

koncentrerad och uppslukad av uppgiften (Schaufeli & Bakker, 2004a). De fann att 

arbetsengagemang och utbrändhet korrelerar negativt med varandra till den grad att 

arbetsengagemang verkar vara den positiva motpolen till utbrändhet. De menade på att om en 

person inte känner energi, deltagande och effektivitet, vilka är känslor tillhörande 

arbetsengagemang, känner de istället trötthet, cynism och overksamhet, som är den direkta 

motsatsen.  

Schaufeli och Bakker (2004a) fann också att andra variabler så som arbetskrav och 

resurser spelade roll då arbetskrav kan leda till stressorer som när de inte kan behandlas med 

rätt resurser leder till utbrändhet. Resurser och utbrändhet har en negativ korrelation. Det 

optimala stadiet är känslan av att man har ett flöde och är totalt uppslukad av arbetet. Detta 

har man när tiden flyger iväg, koncentrationen är ansträngningslös och man upplever 

fullständig kontroll (Schaufeli & Bakker, 2004a).  
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Gokhale (2015) fann ett visst samband mellan arbetsrelaterad livskvalitet och 

arbetsengagemang hos universitetslärare i Indien. En signifikant korrelation upptäcktes även 

till stöd för Schaufeli och Bakkers (2004a) upptäckt att vigör, tillgivenhet och absorption alla 

leder till arbetsengagemang. Gokhale (2015) fann också en signifikant positiv korrelation 

mellan arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse, samt med autonomi och varierande 

arbetsuppgifter. 
 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse definieras av Padma och Sudhir Reddy (2014) som individens 

upplevelse av vad arbetet ger tillbaka i utbyte mot arbetandet. Individen väger här in 

parametrar som exempelvis lön, möjlighet till växande inom karriären, och support från 

kollegor och överordnade på arbetsplatsen (Padma & Sudhir Reddy, 2014). Urvalet i studien 

bestod av lärare i staden Hyderabad i Indien. Det som upptäcktes var ett starkt samband 

mellan arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang, samt att en stor del av en individs 

tillfredställelse med arbetet kan förklaras av individens balans mellan arbete och privatliv. 

Författarna menar således att balansen mellan arbete och privatliv, vilken bestäms av hur 

mycket tillgång man har till resurser och självbestämmande, leder till arbetstillfredsställelse 

(Padma & Sudhir Reddy, 2014). 
 

Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (2005), professor i medicinsk sociologi, utarbetade en teori om individers 

känsla av sammanhang (KASAM) som är en del av det salutogena perspektiv som 

Antonovsky förespråkade. Enligt Antonovsky existerar stressorer omkring oss och fokus 

borde ligga på att hitta strategier att hantera dem snarare än att motverka dem till varje pris. 

Alla stressorer är heller inte negativa, en del kan till och med vara hälsofrämjande 

(Antonovsky, 2005). Han menade på att en hög känsla av sammanhang är grunden för god 

hälsa och självkänsla vilken har en direkt påverkan på hur väl individer hanterar stress. 

Antonovsky (2005) skriver: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, 

värda investering och engagemang. (s.46) 
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Teorin kan delas in i tre centrala begrepp som tillsammans bildar KASAM: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005) syftar begreppet begriplighet till 

att man uppfattar inre och yttre stimuli och inträffande händelser som strukturerade och 

tydliga, istället för att uppfatta dem som oförklarliga, oväntade och kaotiska. Man upplever en 

förutsägbarhet för vad som kan komma att inträffa i framtiden, och när det uppstår 

överraskningar går de att överskåda och förklara. En person med låg KASAM upplever att en 

negativ händelse bara är en i raden av många kommande negativa händelser, medan en person 

med hög KASAM har en förmåga att bedöma verkligheten och känna att saker och ting 

ordnar sig. De ser en negativ händelse som ännu en livserfarenhet som hjälper till att hantera 

kommande prövningar (Antonovsky, 2005). Hanterbarhet innebär att man upplever att man 

har gott om resurser till sitt förfogande, antingen direkt hos den egna personen eller hos andra 

nära nyckelpersoner i ens liv. Med resurserna känner man att man har förmågan att möta de 

krav som ställs vid de inre och yttre stimuli och händelser som inträffar. Med god 

hanterbarhet överväldigas man inte av känslan att livet behandlar en orättvist, utan hanterar 

negativa händelser lägger dem bakom sig och går vidare (Antonovsky, 2005). Det sista av de 

tre centrala begreppen är meningsfullhet, vilken kan kallas för KASAMs 

motivationskomponent. Personer med hög skattning av meningsfullhet anser sig ha 

meningsfulla saker i livet att kämpa för. De drar sig inte från att handskas med besvärliga 

situationer och har ofta ett stort känslomässigt engagemang. Personer med låg skattning av 

meningsfullhet känner å andra sidan ingen motivation för ansträngning då det inte verkar 

tjäna någonting till (Antonovsky, 2005). 
 

Utveckling av KASAM 

En individs KASAM utvecklas under hela livet och beror på de livserfarenheter man har 

(Antonovsky, 2005). Parametrar som autonomi, gott om valmöjligheter, stöd från 

omgivningen och hög grad av självstyrning på arbetet spelar in för att skapa en hög KASAM. 

Brist på kontinuitet, förutsägbarhet, för hög arbetsbelastning och för lite hjälp och stöd bidrar 

istället till låg KASAM. Redan under spädbarnsåren och barndomen spelar det roll huruvida 

man har en trygg uppväxt eller ej för att skapa en hög KASAM. Den grad av KASAM som 

utvecklas under spädbarnsåren och barndomen är emellertid inte konstant. Under 

adolescensen kan mycket rivas upp då man tvärt ställs inför nya krav bland vännerna som 

kanske krockar med kraven från familjen (Antonovsky, 2005). Även den grad av KASAM 

som utvecklas under adolescensen är provisorisk. Det är först när man når vuxenlivet och 

engagerar sig långsiktigt i personer, arbete och sina sociala roller som en individs KASAM 
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stabiliseras något genom att förstärka eller försvaga de livserfarenheter man har. Den blir 

dock aldrig helt fixerad. Graden av KASAM kan förändras av övergripande livserfarenheter. 

För en person som under vuxenlivet lyckats utveckla en hög KASAM är det osannolikt att 

graden ändras radikalt. Däremot kan personer med låg KASAM i vuxenlivet bygga på sin 

grad genom att få nya allomfattande livserfarenheter, exempelvis byte av arbetsplats. Hög 

grad av KASAM innebär att man har förmågan att kunna välja den lämpligaste 

copingstrategin för stresshantering samt bättre anpassa sig efter sin situation och omgivning 

(Antonovsky, 2005). 

 

Att påverka KASAM 

Enligt en studie av Kinman (2008) finns ett starkt negativt samband mellan arbetsrelaterade 

stressorer och låg KASAM.  Individer med hög KASAM hanterar såväl arbetsrelaterade 

stressorer som stress kopplat till konflikten mellan arbete och hem bättre än individer med låg 

KASAM. Kinman (2008) fann även stöd för Antonyskys påstående att det går att stärka 

individers KASAM genom rätt interventioner, ökad autonomi, öppenhet, stöd från 

arbetsgivaren och möjligheten att delta beslutsprocesser är exempel på sådana.  

Randler, Luffer och Müller fann i en studie från 2015 att morgonpigga lärare 

rapporterade högre KASAM medan kvällspigga lärare skattade högre på emotionell 

utmattning och utbrändhet. De diskuterade huruvida kvällspigga lärare egentligen kämpar 

emot sin inre biologiska tid och menade att förändringar i arbetstid kunde vara ett sätt att 

stärka deras KASAM (Randler et al., 2015). Larsson och Kallenberg (1996) fann att män 

generellt skattade högre KASAM än kvinnor medan KASAM i relation till hälsa var starkare 

bland kvinnor. Ett visst stigande samband mellan KASAM och ålder återfanns. KASAM 

visade sig vara en större indikator på hälsa än inkomst, utbildning, antal boende i hushåll, 

ålder eller antal vänner (Larsson & Kallenberg, 1996).   

Mäta en individs KASAM kan man göra med hjälp av ett frågeformulär utvecklat av 

Antonovsky (2005) som finns i en kort version med 13 frågor och en längre version med 29 

frågor. Tishelman (1998) varnar dock för att betrakta KASAM-instrumentet som ett fristående 

psykologiskt mått snarare än en hållning beroende av sociala, kulturella och individuella 

sammanhang. Vidare för Tishelman (1998) ett resonemang kring om KASAM verkligen kan 

ses som ett universellt instrument oavsett variationer i språk och kultur. Hon menar även på 

att KASAM som fenomen inte existerar i isolation utan är relaterat till andra mått på hälsa och 

vidare granskning i ämnet är att föredra, då det finns en viss risk att KASAM diffust kan 

uppfattas som en form av mått på karaktärstyrka (Tishelman, 1998).  
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Syfte och hypoteser 

Syftet med följande studie är att undersöka om det finns ett samband mellan känsla av  

sammanhang och upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv hos mellanstadielärare?  

Samt om detta eventuella samband påverkas av arbetsengagemang och individens 

tillfredsställelse med balans mellan arbete och privatliv? 

Den grupp vi ämnar undersöka är lärare, som vi menar är en mycket viktig grupp 

eftersom de har en stor inverkan på framtida generationers utveckling och lärande. Vi har valt 

att begränsa oss till mellanstadielärare för att få en mer homogen urvalsgrupp med snarlika 

arbetsuppgifter.  

Huvudhypotes.  Känsla av sammanhang som mäts med KASAM livsfrågeformulär, 

Soc-13 korrelerar positivt med upplevd balans mellan arbete och privatliv. 

Underhypotes 1. Tillfredsställelse med balansen mellan arbete och privatliv enligt 

skalan “Satisfaction with Work-Family Blance Scale”, medierar mellan känslan av 

sammanhang och den upplevda balansen mellan arbete och privatliv. 

Underhypotes 2. Arbetsengagemang enligt UWES-9-skalan medierar mellan känslan 

av sammanhang och den upplevda balansen mellan arbete och privatliv. 

 

Det kan finnas en diskrepans mellan hur tillfredsställd en individ är med balansen mellan 

arbete och privatliv och den balans de faktiskt upplever att de har (Greenhaus et al., 2002) Vi 

vill därför mäta både individernas upplevda balans och deras tillfredsställelse med balansen 

mellan arbete och privatlivet för att undersöka om en sådan skillnad visar sig. Vi är dock väl 

medvetna om att det är sannolikt att svaren på de båda faktorerna överlappar. 

 Om känsla av sammanhang korrelerar med upplevelsen av balans mellan arbete och 

privatliv skulle interventioner för att stärka individers KASAM kunna vara en åtgärd för 

stresshantering samt kunna medverka till mer hälsosamma och balanserade arbetstagare.   

Identifiering av ett lågt KASAM skulle även kunna vara ett sätt att finna individer som 

har svårt att hantera sin arbetssituation innan det har gått för långt och de tar skada av det. 

Eftersom individers balans påverkar såväl livskvalitet som arbetsprestation, bör det ligga i 

flera gruppers intresse att belysa och arbeta med frågan, och eftersom hög KASAM är en 

indikation på god hälsa är det något att sträva efter för såväl arbetstagare som arbetsgivare. 

 

 

 

 



 
	  

14 

Metod 

Urval  

Deltagarna i studien bestod av lärare i sydvästra Skåne som vid tillfället för 

undersökningen arbetade som mellanstadielärare, det vill säga lärare för årskurs 4-6. Oavsett 

vilken skola man arbetar på följer alla lärare i Sverige samma läroplan (Skolverket, 2011) och 

har därför samma mål, kriterier och krav på sig samt liknande ramar för sitt arbete. 

Ett bekvämlighetsurval har använts dels i form av kontakter och dels genom 

geografisk närhet. Detta gjordes med anledning av den tidsram som förelåg för studien, ett 

större och mer randomiserat urval hade varit att föredra för att kunna dra mer generella 

slutsatser om resultat.  
 

Instrument 

För att kunna genomföra denna studie valdes en kvantitativ ansats och ett frågeformulär 

bestående av fyra standardiserade psykometriska tester samt demografiska bakgrundsfrågor 

sammanställdes (Appendix 1). 

Frågeformuläret bestod av totalt 50 frågor fördelat på fem olika sektioner. Den första 

delen bestod av åtta stycken generella bakgrundsfrågor som kön, ålder, civilstatus, om man 

har barn i åldern 0-12 år och om man då bor med barnen hela tiden eller delar av tiden. 

Anledningen att vi valt att begränsa oss till barn upp till 12 år var för att det är just där 

gränsen går för hur länge föräldrar enligt försäkringskassan kan få ersättning för att vara 

hemma med barnen om de är sjuka (Försäkringskassan, n.d.). 

Den andra delen bestod av KASAM livsfrågeformulär, kort version, förkortad Soc-13. 

(Antonovsky, 2005). Efter kontakt med centrum för Högskolan i väst (resurscentrum för 

salutogenes) fick vi genom dem rättigheter till formuläret Soc-13 av Avishai Antonovsky som 

har copyright. Testet består av 13 frågor som mäter individers känsla av sammanhang 

(KASAM) och dess tre delkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Svaren ges genom att ringa in ett svar på varje fråga på en Likertskala från ett till sju. Fem av 

frågorna var omvända och ett lågt värde på dem innebar högre KASAM. Enkäten finns i en 

längre version med 29 frågor, men den kortare valdes då vi befarade att för många frågor på 

enkäten kunde påverka svarsfrekvensen negativt. Soc-13 formuläret uppmätte ett chronbach’s 

alpha värde på mellan 0.70 och 0.92 och kan anses som ett reliabelt och valitt instrument som 

är applicerat i många olika kulturer (Eriksson & Lindström, 2005). På Soc-13 kan en individ 

få mellan 13 och 91 poäng, enligt Antonovsky (2005) är höga poäng att betrakta som hög 

KASAM.  
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Den tredje delen bestod av fem frågor enligt Likertskalan Satisfaction with Work-

Family Balance Scale (Valcour, 2007) från alternativ ett (väldigt otillfredsställd) till alternativ 

fem (väldigt tillfredsställd), för att mäta hur tillfredsställd deltagaren är med sin balans mellan 

arbete och privatliv. Skalan var ursprungligen på engelska men översattes till svenska, en 

extern person som arbetar som översättare konsulterades för att säkerställa att översättningen 

skulle överensstämma med originalfrågorna.  

Den fjärde delen bestod av 15 frågor som återfinns i artikeln “Psychometric 

Assesment of an Intrument Designed to Measure Work Life Balance”. Formuläret har 

konstruerats av Fisher-McAuley, Stanton, Jolton och Gavin och finns refererad i samma 

artikel, men har omarbetades av Hayman (2005) .  Svaren anges på en Likertskala från ett 

(inte alls) till sju (hela tiden) som avser mäta individens balans mellan arbete och privatliv.  

Skalan delas i sin tur in i tre delkomponenter, WIPL (Work Interference with Personal 

Life), hur arbetet inverkar på privatlivet, PLIW (Personal Life Interference with Work), hur 

privatlivet inverkar på arbetet, samt WPLE (Work/Personal Life Enhancement), hur arbete 

och privatliv berikar varandra. Även detta formulär har översatts från engelska till svenska 

efter konsultation med extern översättare. Skalan har validerats och samtliga tre 

delkomponenter i skalan anses ha acceptabel reliabilitet (Hayman, 2005). PLIW uppmätte ett 

chronbach’s alpha på 0.85, WIPL uppmätte 0.93 och WPLE uppmätte ett nästintill 

acceptabelt chronbach’s alpha-värde på 0.69.  

Även då en av delkomponenterna inte når upp till den accepterade gränsen på 0.70, 

har formuläret som helhet en korrelation på över 0.35 och är att anse som ett gångbart 

instrument för att mäta balans mellan arbete och privatliv (Hayman, 2005). Av de 15 frågorna 

på skalan var 10 av dem omvända, det vill säga att ett lågt värde innebar högre balans mellan 

arbete och privatliv.  

Den femte och avslutande delen bestod av nio frågor för att mäta arbetsengagemang 

enligt UWES-9-skalan, The Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli et al., 2002). Svaren 

gavs på en skala från noll (aldrig) till sex (varje dag) och representerade de tre 

delkomponenterna vigör, tillgivenhet och absorption med tre frågor var.  Formuläret fanns 

tillgängligt på svenska på upphovsmannens hemsida. Skalan har validerats och är en stabil 

indikator på tillfredsställelse med arbetet (Seppälä et al., 2009). Skalans chronbach’s alpha-

värde på alla nio frågorna varierar från 0.85 till 0.94 (Schaufeli & Bakker, 2004b). 

Seppälä et al. (2009) studerade korrelationen mellan de två UWES-skalorna, med 17 

respektive nio frågor. De kom fram till att de två formulären har en mycket hög korrelation på 

0.99 och menar att man därför lika väl kan använda sig av den kortare versionen. Seppälä et 
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al. (2009) understryker vikten av att använda skalan likadant varje gång den används för att 

skalan ska mäta exakt samma sak varje gång och över tid, och vara valid.  

Utöver de översättningar som genomförts och redogjorts för ovan har samtliga frågor i 

de fem testen som utgör vår enkät använts i originalskick, inga anvisningar har tagits bort och 

frågorna har behållit sin ursprungliga ordning.  
 

Etik 

Deltagande i studien var frivilligt, anonymitet garanterades och inga stötande frågor 

ställdes.  Ingen specifik skola, arbetsgrupp eller individ kommer att kunna pekas ut i 

rapporten eftersom resultatet delas som en helhet, och information om detta gick tydligt ut till 

varje deltagare. På enkätens försättsblad försäkrades deltagarna som valde att medverka om 

att alla uppgifter i enkäten behandlas konfidentiellt. Möjlighet till frågor, feedback och 

återkoppling såväl innan som efter rapporten var färdigställd erbjöds. På varje enkät fanns 

kontaktuppgifter både till författarna till studien samt handledare. 

 

Procedur  

Den färdiga enkäten skrevs ut och stoppades i var sitt kuvert. Vi åkte därefter personligen runt 

till ett flertal skolor i sydvästra Skåne. Då det är svårt att lyckas samla alla lärare på en gång 

för att ge samlad information, fick vi nöja oss med att informera enstaka individer på skolan 

och genom dem få möjlighet att lämna enkäter, med information och instruktioner på 

framsidan, i reception eller personalrum. Intresse för deltagande existerade och ett antal 

enkäter anpassat efter antalet mellanstadielärare på arbetsplatsen delades ut på skolorna 

tillsammans med karameller eller en chokladask med texten Tack på som ett incitament för att 

ta sig tid att svara. På en del av skolorna fanns det enligt överenskommelse en person som 

ansvarade för att samla in och förvalta enkäterna, men på övriga skolor delades även en låst 

brevlåda ut som deltagarna kunde placera kuverten i för att förhöja säkerheten på att enkäten 

skulle förbli helt anonym. På tre av skolorna använde författarna till studien sig av kontakter 

som distribuerade samt samlade in enkäterna, ingen av dessa tre personer medverkade i 

studien.  

Enkäter delades ut i omgångar under en period på 17 dagar, där varje skola fick den 

tid på sig som kontaktpersonen på skolan bedömde att de behövde. I vissa fall behövdes 

endast en arbetsdag och i andra fall upp till åtta dagar. Till en skola skickades ett antal enkäter 

per post tillsammans med en chokladask och färdiga kuvert att skicka tillbaka dem i, detta 

resulterade dock inte i några svar. Totalt delades 70 enkäter ut och 46 svar erhölls.  
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Vid några tillfällen fick vi dock tillbaka icke ifyllda formulär som kunde delas ut på nytt. 

Detta betyder att även om 70 enkäter deltas ut, har fler än 70 respondenter nåtts, och därför 

har ingen exakt svarsfrekvens redovisats. 

 För att undersöka huvudhypotesen utfördes en korrelationsanalys. Underhypoteserna 

undersöktes genom en multipel regression.  
 

Resultat 

Av de 46 deltagarna var 13 stycken (28%)  män och 33 stycken  (72%) kvinnor. Åldern 

sträckte sig från 26 till 65 år med ett medelvärde på 47.18 (SD = 10.34) år. Två personer hade 

dock missat att svara på frågan och fick medelvärdet för ålder tilldelat sig för att vi skulle 

kunna behålla personernas svar i övrigt.  Antal år deltagarna arbetat som mellanstadielärare 

sträckte sig från 1 år till 41 år med ett medelvärde på 14.70 (SD = 12.23) år.  En 

bakgrundsfråga som ställdes var om deltagarna hade barn i åldern 0-12 år samt om de då 

bodde med dem hela tiden eller delar av tiden. Då endast 21 stycken av deltagarna hade barn i 

den efterfrågade åldern och 16 stycken svarat att de bor med dem hela tiden och fem stycken 

att de bor med dem delar av tiden, anser vi att det är svårt att utläsa trovärdiga tendenser i 

frågan. Även frågan om civilstatus har allt för få respondenter på respektive alternativ för att 

vi ska våga oss på en jämförelse.  

På frågan om möjlighet till flexibelt arbete sträckte sig svaren från 0 till 12.5 timmar i 

veckan med ett medelvärde på 6.98 timmar och median på 10.00 (SD = 3.78) timmar. Tre 

personer hade dock inte svarat på frågan, och är därför inte inräknade i det totala medelvärdet.  

På frågan om skolans huvudman svarade 36 stycken av respondenterna att de arbetar 

på en kommunal skola och nio stycken att de arbetar på en privat skola, en person hade inte 

svarat på frågan.  

De frågor som var omvända, det vill säga där ett lågt svarsalternativ innebar höga 

poäng justerades för att kunna utläsa medelvärden och poäng som en helhet.  

KASAM som helhet uppmätte ett medelvärde av poängen på 70.80  (SD = 10.78) på 

skala från 13 till 91 poäng.  Delkomponenten meningsfullhet hade ett medelvärde på 23.41 

(SD = 3.12) av 4 till 28 möjliga poäng, en person hade dock missat att svarat på en fråga inom 

delskalan och svarat ersattes med medelvärdet för övriga respondenters svar på samma fråga. 

Begriplighet uppmätte ett medelvärde på 25.70 (SD = 4.94) av 5 till 35 möjliga poäng. Den 

tredje delkomponenten hanterbarhet uppmätte ett medelvärde på 21.70 (SD = 4.04) av 4 till 

28 möjliga poäng, även på denna delskala fattades ett svar på en fråga som ersattes med 

medelvärdet.  
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Tillfredsställelse med balans mellan arbete och privatliv uppmätte ett medelvärde på 

3.27 (SD = 0.87) på en skala från ett till fem. Korrelationen mellan tillfredsställelse med 

balansen mellan arbete och privatliv och den upplevda balansen mellan arbete och privatliv 

uppgick till r (45) = 0.71, p<.01.  

Deltagarnas arbetsengagemang uppmätte ett medelvärde på 4.60 (SD = 0.84) på en 

skala från noll till sex. Korrelationen mellan arbetsengagemang och upplevd balans mellan 

arbete och privatliv uppmättes till r (45) = 0.62, p<.01. Värdena för de tre delkomponenterna 

har inte redovisats inte då vi främst intresserat oss av helheten av arbetsengagemang samt 

dess inverkan på korrelationen mellan variablerna i vår huvudhypotes.  

Balans mellan arbete och privatliv uppmätte totalt ett medelvärde på 5.05 (SD = 0.86) 

på en skala med sju svarsalternativ från ett till sju. Delskalan WIPL uppmätte ett medelvärde 

på 4.26 (SD = 1.21). PLIW uppmätte ett medelvärde på 6.32 (SD = 0.86). Delskalan WPLE 

uppmätte ett medelvärde på 4.56 (SD = 1.18). 
 

Hypoteser 

Korrelationskoefficienten mellan KASAM och balans mellan arbete och privatliv uppmätte 

0.68, vilket är att betrakta som en hög korrelation (Pallant, 2010). 

För att utläsa huruvida variabeln arbetsengagemang samt variabeln tillfredsställelse 

med balans mellan arbete och privatliv medierar sambandet mellan känsla av sammanhang 

och upplevd balans mellan arbete och privatliv gjordes en standardiserad multipel 

regressionsanalys där upplevd balans mellan arbete och privatliv tilläts vara den beroende 

variabeln. Detta för att se hur mycket av var och en av de oberoende variablerna, 

tillfredsställelse med balans, arbetsengagemang och KASAM som inverkar unikt på den 

beroende variabeln. För att göra detta började vi med att undersöka om gränsen för eventuell 

multikollinearitet överstegs. Ett av gränsvärdena (Tolerance) för multikollinearitet, där 

gränsen går vid ett understigande av 0.10, uppgick till 0.69 för tillfredsställelse med balans, 

0.76 för arbetsengagemang och 0.61 för KASAM. Ett annat gränsvärde (VIF), där gränsen går 

vid ett överstigande av 10, mätte 1.46 för tillfredsställelse, 1.32 för arbetsengagemang och 

1.63 för KASAM. Dessa värden indikerar att den multipla korrelationen med andra oberoende 

variabler är låg och ingen risk för multikollinearitet finns (Pallant, 2010). Effektstorleken som 

visar hur mycket, inklusive de oberoende variablerna, som kan förklaras av modellen (Pallant 

2010) uppgick till 0.70. Detta innebär att 70% av variansen kan förklaras av modellen. Den 

justerade effektstorleken, som tar hänsyn till verkligheten och justerar för eventuella misstag 
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vid ett litet urval (Pallant, 2010), uppgick till 0.68 (68%). Båda värdena är statistiskt 

signifikanta, p<.0005. 

 I nästa steg undersöktes den standardiserade koefficienten Beta för att jämföra varje 

oberoende variabels inverkan på den oberoende variabeln. Den oberoende variabel med högst 

värde utgör den starkaste unika förklarad inverkan, när alla andra variabler är konstanta 

(Pallant, 2010). Beta-värdet för tillfredsställelse var 0.44, p<.01, arbetsengagemang mätte 

0.32, p<.01 och KASAM uppgick till 0.29, p<.05. Alla värden är statistiskt signifikanta, och 

därför antas varje oberoende variabel ha en unik inverkan på den beroende variabeln. 

 Slutligen kvadrerades värdet för korrelationskoefficienten Part för att få fram en 

indikation på hur mycket av den totala inverkan på den beroende variabeln som förklaras av 

var och en av de oberoende variablerna (Pallant, 2010). Det kvadrerade värdet för 

korrelationskoefficienten Part uppgick till 0.13 för tillfredsställelse med balans, 0.08 för 

arbetsengagemang och 0.05 för KASAM. Detta indikerar att tillfredsställelse med balans 

unikt inverkar 13% på den beroende variabeln, att arbetsengagemang unikt inverkar 8% på 

den beroende variabeln, och att KASAM unikt inverkar 5% på den beroende variabeln. Detta 

innebär att varken arbetsengagemang eller tillfredsställelsen med balans mellan arbete och 

privatliv medierar mellan KASAM och upplevd balans mellan arbete och privatliv.  
 

Diskussion 

Individers upplevelse av balans mellan arbete och privatliv och dess förutsättningar kan 

påverkas av prioriteringar och värderingar (Kossek et al., 2014) och variera mellan olika 

kulturer (Hofstede, 2016), det är därför svårt att finna en universell sanning gällande vilka 

faktorer som är direkt avgörande i frågan.   

Eftersom konsekvenserna av obalans/balans mellan arbete och privatliv påverkar 

individen såväl privat som på arbetet samt inverkar på personer i dess omgivning är ämnet 

viktigt att förstå men också att studera med olika utgångspunkter för att finna vilka olika 

faktorer som påverkar och hur man kan arbeta förebyggande.  

Vår definition av balans mellan arbete och privatliv är till vilken grad en individ är 

tillika engagerad och tillfredsställd med sin roll i arbetet och sin roll i privatlivet.  

Definitionen har valts för att försöka fånga ett komplext begrepp och fokusera på mer 

än objektiva indikatorer som arbetstid och arbetsbörda. Vi anser att det är intressant att 

försöka förstå varför vissa arbetstagare hanterar stress bättre och upplever sin arbetssituation 

positivare än andra. Individer är olika, men vad är det som gör att vissa klarar mer påfrestning 
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och stress än andra med en god hälsa i behåll? Detta är en fråga som teorin om känsla av 

sammanhang devis försökt att ge svar på.  

Syftet med denna studie var därför att undersöka om det finns ett positivt samband 

mellan känsla av sammanhang och balans mellan arbete och privatliv hos mellanstadielärare 

samt att ta reda på om detta samband påverkas av arbetsengagemang och tillfredsställelse med 

balans mellan arbete och privatliv. Detta samband har studerats och vissa resultat har 

framkommit, men på grund av det låga antalet deltagare är resultaten inte att räkna med till 

den grad att de kan generaliseras och användas i sin nuvarande form.  

 

Hypoteser  

Resultatet av studien visar på ett starkt samband mellan KASAM och balans mellan arbete 

och privatliv, vilket bekräftar vår huvudhypotes. Vi argumenterar för att en individs KASAM 

har en direkt effekt på hur positivt man upplever sin tillvaro och hur mycket man tillåter 

negativa sekvenser i vardagen att påverka ens sinnesstämning.  En hög skattad KASAM 

underlättar hanterandet av stressorer och vi förmodar att det innebär att man också i större 

utsträckning kan hantera konflikten mellan arbete och privatliv samt finna balans dem 

emellan. Likväl tror vi att en lågt skattad KASAM innebär en större utmaning för upplevelsen 

av balans mellan arbete och privatliv.  

Enligt den uppfattning vi fått baserat på Antonovskys teori är individens KASAM 

något man till viss grad kan påverka, men är ändå ett mer konstant tillstånd än en individs 

upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Därför tror vi att en individs KASAM 

inverkar på balansen mellan arbete och privatliv snarare än det omvända, då balans mellan 

arbete och privatliv enligt vår mening är en faktor som i större utsträckning kan förändras 

drastiskt.  Upplevelsen av balans kan troligtvis påverkas av enstaka händelser och kanske till 

och med variera från dag till dag.  

Det är dock svårt att baserat på denna studie dra vidare definitiva slutsatser kring 

sambandet mellan dessa variabler. Det kan råda kulturella skillnader i synen på livskvalitet, 

familjeroller och tillfredsställande faktorer på arbetet mellan deltagarna i denna studie och en 

del av de studier vi tagit del av. En större studie i Sverige vore därför intressant att ta del av.  

KASAM har studerats i relation till sjukdom och patientvård, men någon svensk studie 

kopplat till balans mellan arbete och privatliv har vi änne inte påträffat.  

Underhypotes 1 visade sig inte resultera i någon mediering eftersom andelen unik 

inverkan på den upplevda balansen mellan arbete och privatliv var låg, och underhypotes 1 

kan förkastas. Balans mellan arbete och privatliv och tillfredsställelsen med balans mellan 
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arbete och privatliv uppmätte en hög korrelation. Därmed ingår troligtvis tillfredsställelse med 

balans mellan arbete och privatliv i den upplevda balansen mellan arbete och privatliv snarare 

än att påverka den genom mediering. Eftersom en individs upplevelse av balans mellan arbete 

och privatliv troligtvis är starkt relaterad till tillfredsställelsen med balans mellan arbete och 

privatliv, var vi väl medvetna om risken att de båda skulle överlappa. Vi valde att mäta de 

båda faktorerna trots sin likhet eftersom obalanserade arbetstagare kan vara tillfredsställda 

och vice versa, och ett sådant resultat hade kunnat beskriva individernas upplevelse på ett mer 

verklighetstroget vis.   

Deltagarnas arbetsengagemang uppvisade ett medelvärde på 4.60 och en 

standardavvikelse på 0.84, på en skala från noll till sex, vilket är ett medelstarkt värde då 

gränsen för ett högt värde går vid 4.66 (Schaufeli & Bakker, 2004b). Detta tolkar vi som en 

indikation på engagerade arbetstagare som är absorberade i sitt arbete, stolta och tillgivna sina 

arbetsuppgifter samt har hög energinivå och vigör för att utföra uppgifterna. 

Arbetsengagemang korrelerar också starkt med den upplevda balansen mellan arbete och 

privatliv. Trots det kan även underhypotes 2 förkastas eftersom dess unika inverkan på 

upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv är låg, och ingen mediering påträffades. 

Likt tillfredsställelse med balansen mellan arbete och privatliv ingår arbetsengagemang 

troligtvis i upplevd balans mellan arbete och privatliv snarare än att bidra med något unikt 

betydande.  

Vi tolkar medelvärdet på deltagarnas skattade poäng på KASAM som högt och som 

att respondenterna genomgående har en hög känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky 

(2005) innebär höga poäng en hög känsla av sammanhang, några exakta gränser anger han 

dock inte. Även resultatet på samtliga av de tre delskalorna som tillsammans utgör KASAM 

uppvisar höga poäng, framförallt komponenten meningsfullhet, vilket vi tolkar som 

motiverade och engagerade arbetstagare som finner mening i sin tillvaro och har en vilja att 

kämpa i sitt arbete. 

Även deltagarnas balans mellan arbete och privatliv har genomgående höga 

skattningar. Medelvärdet höjs något av delskalan PLIW som uppmätte ett värde nära det 

högsta möjliga, vilket vi utläser som att nästan ingen anser att privatlivet inverkar på arbetet. 

En kritisk invändning till detta resultat kan dock vara att respondenterna kanske inte är helt 

objektiva i frågan. Arbetets inverkan på privatlivet fick däremot ett något lägre värde, det vill 

säga att arbetet inverkar något mer på respondenternas upplevda balans mellan arbete och 

privatliv.  
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Vi misstänker att individens prioriteringar kan påverka hur man svarar och att det 

därför ligger närmare till hands att beakta den inverkan arbetet har på privatlivet snarare än 

privatlivets inverkan på arbetet. Vi ställer oss frågande till detta extrema resultat och huruvida 

samma resultat hade uppstått vid en ny mättning. Däremot vill vi understryka att det är ett 

positivt resultat om det återspeglar verkligheten.  

 

Bakgrundsfrågor i relation till tidigare forskning 

Såväl White et al. (2003) som Hayman (2009) menar att möjligheten till flexibla arbetstimmar 

är en viktig faktor som kan bidra till upplevd balans mellan arbete och privatliv. Just denna 

frihet kan emellertid också medverka till otydligare gränser mellan arbete och privatliv och 

försvåra upplevelsen av balans mellan de olika domänerna. Därför var möjligheten till 

flexibel arbetstid en av de frågor vi valde att ställa inledningsvis som en bakgrundsfråga. Vi 

kan dessvärre inte göra några vidare uttalanden eller jämförelser gällande frågan om flexibel 

arbetstid baserat på vårt resultat då vi misstänker att respondenterna kan ha tolkat frågan olika 

och resultatet kan därför vara missvisande. Detta eftersom svaren sträcker sig från 0 till 12.5 

timmar för en grupp som inte borde ha så pass varierande villkor. I efterhand kan vi 

konstatera att vi borde varit mer specifika i frågan och inte lämnat utrymme för olika 

tolkningar, lärarnas planeringstid skulle troligtvis behövts beröras.  

Frågan om flexibel arbetstid förblir dock intressant i sammanhanget och vi tror att om 

urvalet hade varit större och frågan formulerats tydligare, hade ett samband mellan flexibel 

arbetstid och balans mellan arbete och privatliv återfunnits. Vi tror också att detta samband 

hade varit tydligare hos de personer som har barn under 12 år eftersom det gör det möjligt att 

utföra visst arbete med hänsyn till familjens rutiner och därmed minskar risken för negativ 

stress. Vi tror att om individen upplever sig ha mer autonomi ökar chanserna för 

tillfredställelse med balans mellan arbete och privatliv då individen själv varit med och 

påverkat sin situation.  

Vi förmodar att huruvida man är nöjd eller missnöjd med sin balans mellan arbete och 

privatliv är starkt kopplat till vilka förväntningar man har. Om det finns belägg för det som 

Evangelista et al. (2009)  kommit fram till, att den yngre generationen på arbetsmarknaden ser 

balans mellan arbete och privatliv som en självklarhet till skillnad från kollegor från tidigare 

generationer kan det påverka deras förväntningar och därmed hur tillfredsställda de är.  

Skulle denna tendens visa sig skulle man kunna tänka sig att den yngre generation i mindre 

utsträckning upplever balans mellan arbete och privatliv då deras förväntningar är högre.  
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Baserat på vårt urval kan dock inga specifika och tydliga tendenser gällande ålder och 

balans mellan arbete och privatliv utläsas. Återigen vill vi påtala att vårt urval var för litet och 

inte heller representativt för mellanstadielärare i Sverige generellt. Vi kan inte heller göra 

någon jämförelse mellan de som arbetade på en kommunal respektive privat skola då antalet 

respondenter som arbetade på en privat skola var för få.  

 

Det finns många faktorer som inverkar på individens upplevelse av tillvaron och som är att 

betrakta som eventuella stressorer. Allt ifrån ekonomi till familj, karriär och hälsa etc. Mycket 

fokus har riktats mot relationen mellan arbete och familj och den konflikt som uppstår när 

domänerna inte passar ihop. Fler och fler arbetsgivare gör också anpassningar för att 

underlätta just detta livspussel för sina arbetstagare. Detta är givetvis en positiv utveckling 

och underlättar troligtvis för arbetande föräldrar att uppleva balans mellan arbete och 

privatliv. Att ha barn medför ytterligare en dimension i vardagspusslet (Quick et al., 2004), 

och innebär fler krav samt ett stort och varaktigt ansvar. Därför valde vi att ställa just frågan 

om antal barn som en av bakgrundsfrågorna i vår enkät. Eftersom för få av deltagarna hade 

barn, blev resultatet inte trovärdigt att föra vidare spekulationer kring.  

Just begreppet familj kan dock betraktas som otillräckligt i sammanhanget eftersom 

det tenderar att föra tankar till de med partner och barn. En organisation som fokuserar på att 

främja en familjevänlig kultur och göra anpassningar efter de med barn kan riskera att 

exkludera övriga arbetstagare. Idag blir familjer som inte är traditionella kärnfamiljer mer och 

mer vanliga och vi tror att Rothausen (1999) hade rätt i att begreppet bör vidgas så att även de 

icke konventionella varianterna av en familj tas med i beaktning.  

Fisher, Bulger och Smith (2009) använde en snarlik version av den skala vi använt för 

att mäta balans mellan arbete och privatliv och gjorde detta med arbete/icke-arbete som fokus 

snarare än arbete och familj som utgångspunkt då de menar att det finns aspekter av icke-

arbete som inte kan kategoriseras under familj. Även Waumsley, Houston och Marks (2010) 

fann att en del av de existerande mätinstrumenten för konflikt mellan arbete och familj inte på 

ett adekvat vis representerar de utan barn och viss anpassning eller utveckling av instrument 

kan behöva göras för att kunna representera fler och arbeta för balans mellan arbete och 

privatliv för alla.  

Vi anser att de olika domänerna som utgör arbetsliv och privatliv givetvis inte bör 

inverka negativt på varandra men måste kanske inte vara helt separerade heller. En situation 

där de inte bara samverkar utan också berikar och förstärker varandra vore det ultimata enligt 

vår mening.   
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Styrkor och svagheter med studien 

Att de fyra olika faktorerna vi valde att studera i vår enkät liknar varandra var vi väl medvetna 

om från början, men som vi tidigare redogjort för intresserade vi oss för att undersöka 

huruvida skillnader ändå kunde urskiljas. Bland annat kan en individ uppleva balans mellan 

arbete och privatliv utan att känna ett brinnande engagemang för sina arbetsuppgifter eller 

känna sig tillfredsställd med den balans de har. Tyvärr var antalet deltagare för lågt för att 

sådana resultat skulle synas. Dessutom är urvalsgruppen inte fullständigt representativ för den 

svenska populationen av mellanstadielärare och kan därför inte generaliseras. 

Individers sätt att svara på en enkät har stor betydelse för det slutliga resultatet. 

Personer med stort eller lågt intresse för det aktuella ämnet kan svara enligt svarsalternativens 

extremer, extremt högt eller extremt lågt. Andra personer som anser frågorna för många och 

för lika kan istället välja svarsalternativ som är i mitten på en skala. Detta är en svaghet med 

enkät som instrument överlag och så också i denna studie. Vi undersökte om outliers påverkat 

resultatet, men inga sådana upptäcktes. Detta betyder dock inte att det inte är flera personer 

som svarat enligt extremerna eller att ovan nämnda problematik med enkätsvar inte är 

oroande även i detta fall.  

En annan kritisk invändning mot utförandet av denna studie skulle kunna vara att det 

varierande sätt som lärarna mottog enkäterna på, eftersom det inte fanns möjlighet för oss att 

samla dem vid ett och samma tillfälle. Vi fick förlita oss på de personer som fick i uppgift att 

informera lärarna i vår specifika grupp. Därav kan såväl information som tidstillfälle varierat 

och påverkat reliabiliteten Att vi valt en intressant grupp av stor betydelse för ämnet fick vi 

bekräftat av flera rektorer som intygade att många lärare upplever besvär med just balans 

mellan arbete och privatliv samt att få sin tid att räcka till. Detta kan vara en anledning till att 

en del respondenter missat att svara på vissa frågor, vilket skapat ett mindre internt bortfall. 

Det faktum att vi valt att ersätta de frågorna med medelvärden från resterande deltagare kan 

också anses påverka reliabiliteten i resultatet något. Trots lärarnas pressade arbetssituation 

upplevde vi att de genomgående var positiva till att delta i studien och ansträngde sig för att 

finna tiden att svara på vår enkät.  

En kvantitativ studie var för oss en självklarhet eftersom vi intresserade oss för 

korrelationen mellan två faktorer. En kvalitativ kan dock vara intressant i en eventuell 

framtida studie. Det skulle möjliggöra en djupare förståelse och undersöka individernas 

upplevelse närmare. Exempelvis skulle man kunna granska om svaren på delskalan PLIW 

vars resultat var nära det maximala svarsalternativet, speglar den verkliga situationen. 
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Fler förslag till framtida forskning och användning  

Det är såväl de stimuli som en individ utsätts för samt dess respons på dessa stimuli som leder 

till stress, och vad som upplevs stressande kan variera. Detta bidrar till svårigheter i att 

förutspå var gränsen för motiverande och positivt utmanande stress går. Med en hög skattad 

KASAM ökar dock möjligheten att hantera stressorer i omgivningen på ett adekvat vis. En 

stark känsla av sammanhang kan dessutom vara en direkt indikation på medarbetare med god 

hälsa som upplever balans mellan arbete och privatliv. Om individers KASAM går att stärka 

borde detta därför vara önskvärt för alla parter. Mer konkreta tips och strategier för att göra 

detta skulle kunna ses som en form av friskvård och skulle enligt oss kunna vara en satsning 

värd att göra för fler arbetsgivare. Mer forskning kring hur detta kan genomföras i praktiken 

så att arbetsgivare lättare kan implementera det vore spännande att ta del av.  

Vidare kan det spekuleras i om instrumentet för KASAM skulle kunna användas av 

arbetsgivare i rekryteringsprocesser, som stöd vid omorganisationer på arbetsplatser eller som 

en av grunderna inför medarbetarsamtal. Det sistnämnda för att kunna identifiera arbetstagare 

som kanske upplever en obalans mellan arbete och privatliv och kan behöva extra stöd eller 

en förändrad arbetssituation.  Eftersom vi går mot allt mer individuellt anpassade arbeten med 

större flexibilitet och eget ansvar men också större risker för ohälsa, kan det också hävdas att 

rätt man på rätt plats är viktigare än någonsin. KASAM skulle kunna vara ett sätt att försöka 

predicera hur väl en person kommer kunna hantera en ny arbetssituation, tillsammans med 

eller istället för personlighetstester. Detta kräver dock fortsatt undersökning för att kunna 

användas på ett adekvat vis.  

Det moderna arbetslivet innebär en ny verklighet vad gäller stress, ständig utveckling, 

höga krav och skiftande sammanhang. De villkor som råder på arbetsmarknaden kommer 

troligtvis inte att drastiskt förändras eller plötsligt att återgå till tidigare förutsättningar. Att 

utveckla strategier för arbetstagare att hantera sin situation borde därför vara en prioritet. Det 

kan handla om allt från utveckling av copingstrategier, riktlinjer för att hantera ständiga 

notifikationer eller införandet av mindfullness på arbetsplatser men också för elever i skolan 

för att arbeta för en holistisk syn och en bättre miljö för alla parter.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att även om våra två underhypoteser förkastades, 

resultatet av flera bakgrundsfrågor inte gick att spekulera kring och en del frågor gällande 

betydelsen av vårt huvudsakliga resultat kvarstår, var deltagarnas skattningar överlag starkt 

positiva och indikerar balanserade, tillfredsställda arbetstagare. Såväl KASAM som 

arbetsengagemang och balans mellan arbete och privatliv är viktiga komponenter för ett bra 

arbetsklimat och kan föra med sig många goda ringar på vattnet. 
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Appendix 1.   
 

 
 

 

Vi heter Emelie och Magdalena och vi studerar till personalvetare vid Lunds universitet. Vi 

håller på med en studie inom ramen för vår kandidatuppsats i psykologi. I studien vill vi mäta 

mellanstadielärares upplevda balans mellan arbete och privatliv och se om den påverkas av 

deras känsla av sammanhang, arbetsengagemang och tillfredställelsen med balansen i sitt liv.   

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om så många som möjligt av mellanstadielärarna på er 

arbetsplats kunde ta sig tiden att besvara denna enkät. Den tar ca 15 min att besvara och är 

helt anonym. 

 

Enkäten behandlas helt konfidentiellt. Det som intresserar oss av resultatet är medelvärden. 

Svaren kommer med andra ord rapporteras som helhet och inte kunna härledas tillbaka till 

enskilda individer eller specifika arbetsplatser. Vänligen diskutera inte frågorna kollegor 

emellan under tiden som enkäterna vistas på skolan. Den färdiga enkäten stoppas i ett kuvert 

och läses endast av oss. 

 

Har ni frågor eller önskar ta del av den färdiga studien är ni hjärtligt välkomna att höra av er 

till oss på mail (ace10eja@student.lu.se) eller till vår handledare Simon Granér, 

Universitetslektor på institutionen för psykologi på mail (simon.graner@psy.lu.se) eller 

telefon 046-222 87 76. 

 

 

Tacksam för ditt svar! 

Vänligen, 

Emelie och Magdalena 


