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Förord 

Vi författare vill tacka vår handledare Filip Wollter på Ersta Sköndal Högskola för en harmonisk 

och oerhört stressbefriad handledning. Vidare vill vi tacka Susano AB för deras positiva 

inställning till studien och för chansen att få basera vår C-uppsats på deras tjänst, trots att det 

fanns risk att det skulle komma fram kritik gentemot tjänsten. Vi vill även tacka de medarbetare 

som medverkat i studien och gjort den möjlig samt har haft tålamod med alla enkäter och 

intervjuer. 

Ett tack även till våra klasskamrater, vars tentaångest ständigt gjort oss påminda om att vi inte 

varit ensamma i att må dåligt över uppsatsen. Ett stort tack till våra föräldrar som givit oss 

intresse för området och för deras kritiska ögon på uppsatsen som ständigt hjälpt oss se saker i ett 

nytt ljus. 

Till sist vill vi tacka oss själva som orkat med varandra under hela uppsatsskrivandet; det är 

inte lätt att bo ihop och skriva en C-uppsats tillsammans, men efter en del bråk, några 

oproduktiva mellandagar och utekvällar blev den till slut färdig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att problematisera Susano AB:s tjänst Rehablinjen med hjälp av 

KASAM-teorins livsfrågeformulär som verktyg för att nå insikt om tjänsten hade potential för att 

i framtiden användas vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid konflikter på arbetsplatsen. Syftet 

med tjänsten Rehablinjen ämnar identifiera bakomliggande faktorer till den upprepade 

korttidsfrånvaron eller konflikterna och på så sätt förebygga risk för långtidssjukskrivningar, 

vilket vi anser är en av dagens gedigna samhällsproblem.  

Studien hade två mätpunkter med fyra veckors mellanrum och genom dessa ämnade vi 

författare utläsa om Susano AB:s medarbetarenkät fångade upp de potentiella förändringarna 

som skett hos medarbetarna mellan mätpunkt ett och två, samt om minskningen eller ökningen 

av enkätens riskfaktorer låg i linje med den förändring som skett utifrån medarbetarens 

KASAM-värde. Vi ämnade även ta reda på medarbetarnas egen uppfattning om insatsens 

påverkan och om den upplevdes ha påverkat det fysiska och/eller psykiska välmåendet.  

Vi blev tilldelade en grupputredning av Susano AB som var för tiden av vår C-uppsats deras 

aktuella uppdragsgivare. Arbetsgruppen bestod av 15 anställda individer inom vård och omsorg i 

landstingsregi som alla var anställda på samma avdelning. Vi gjorde ett urval på tio av dessa 

varav vi senare fick ett bortfall på två medarbetare. Den slutliga undersökningsgruppen bestod av 

tre sjuksköterskor och fem skötare som haft en lång historia med konflikter och mobbing på sin 

arbetsplats.  

Forskningen består av en övergripande kvantitativ forskningsansats då studien har sin grund i 

två strukturerade enkäter – Susano AB:s medarbetarenkät och KASAM-enkäten – som vårt 

materialinsamlade inleddes med genom att medarbetarna fick besvara dem. Därefter följdes 

utfallet från Susano AB:s enkät upp med en kvalitativ och kompletterande intervju för att 

säkerställa att de riskfaktorer som enkäten visade på stämde väl överens med medarbetarens 

verklighet. Fyra veckor senare utfördes mätpunkt två som var upplagd på samma sätt för att 

uppmärksamma potentiella förändringar i medarbetarnas arbetssituation på avdelningen.  

Resultatet visade på att fem av studiens åtta medarbetare hade fått ett högre KASAM-värde 

vid mätpunkt två och att sju medarbetare hade fått ett minskat antal riskfaktorer fyra veckor efter 

tjänstens början och att en medarbetare hade samma antal riskfaktorer.  
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1. Förförståelse  
Vi författare hade en viss typ av förförståelse gällande de skadliga sidorna av 

långtidssjukskrivningar då vi båda har föräldrar som varit det under långa perioder av vår 

uppväxt; vilket på ett eller annat sätt har präglat oss och bidragit till ståndpunkten vi båda i 

dagsläget har. 

Vi har inte bara sett hur det har påverkat våra föräldrar negativt, utan även oss själva i viss 

mån. Att ha en förälder som inte kan eller orkar arbeta – vare sig det är pga psykiska eller fysiska 

besvär – påverkar ett barn väldigt kraftigt. Det blir till att ursäkta sig väldigt ofta och inta en 

väldigt defensiv position för att legitimera att någon varit hemma varje dag i flera år; både från 

barnets sida så väl som för den sjukskrivna föräldern. 

Under sent 90-tal och tidigt 00-tal började dessutom långtidssjukskrivningsproblematiken 

med de – enligt statistiken – stegrande sjukskrivningssiffrorna hamna i centrum för den politiska 

debatten (Björn Johnson, 2010). Detta resulterade i en stigmatisering av att vara sjukskriven, 

vilket vi båda författare märkte av när vi var yngre och ofta fick försvara oss emot; och då var 

det inte ens vi som var sjukskrivna, så hur jobbigt det var för våra föräldrar kan man bara 

spekulera om. 

Det är med vår bakgrund som vi långt innan C-uppsatsen varit intresserade av området och 

har – utöver en privat förförståelse – läst en del litteratur och studier på området; dels tack vare 

vår utbildning och dels pga vår bakgrund. Bland annat Hälsans mysterium (2005), Kampen om 

sjukfrånvaron (2010), Eva Wingård m.fl (2010) och Mona Backhans m.fl (2011) som på ett 

indirekt sätt skapat en grogrund för vår forskningsfråga. 

Vidare har en av oss tidigare arbetat på administrativ nivå med arbetsförmågebedömningar 

och sjukskrivningar. Det var tack vare tidigare kontakter i branschen som vi fick höra om Susano 

AB:s regeringsuppdrag och blev introducerade till det nya rehabiliteringskoncept vi ämnar 

problematisera i uppsatsen. 

 

2. Inledning 

I boken Kampen om sjukfrånvaron av Björn Johnson (2010) framgår det tydligt hur lagstiftning 

och policies blivit åtstramade sedan 90-talet och framåt vad gäller både sjukskrivningar och 

arbetstrygghet; det har dessutom blivit allt svårare att hitta arbete, även för helt friska personer, 

men främst för personer med funktionsnedsättningar och utlandsfödda (Arbetsförmedlingen, 
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2011). Utförsäkringarna kan tydas även ha blivit allt fler de senaste åren (Sveriges offentliga 

statistik, 2012) och successivt sedan 1997 har reglerna gällande villkoren och kriterier för 

sjukskrivningar hos Försäkringskassan blivit betydligt stramare (Johnson, 2010). 

Situationen innebär ett stort problem framför allt – men inte uteslutande – för 

långtidssjukskrivna, som fått sjukpenning på andra premisser än vad som idag gäller. De tvingas 

nu antingen ut i arbetslivet eller diverse socialpolitiska åtgärder som ämnar rehabilitera 

individen, vilka ofta sätts in i ett alldeles för sent skede. Långtidssjukskrivna kräver enormt 

mycket mer resurser för att återinföras på arbetsmarknaden i jämförelse med de som varit 

sjukskrivna en kortare period (Eva Wingård m.fl, 2010). 

Socialpolitiska åtgärder och företagshälsovård uppmärksammar i nuläget inte besvär hos 

individer i riskzonen för sjukskrivning i ett tillräckligt tidigt skede, utan när hälsoproblemen 

vuxit sig mycket större och betydligt mer resurser och insatser behövs för rehabilitering (Eva 

Wingård m.fl, 2010). Stat, kommun och landsting har enorma utgifter för långtidssjukskrivna 

och individen betalar ett högt pris själv genom att riskera sitt eget psykiska välmående då det 

finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och att vara sysslolös (Backhans m.fl, 2011 & SoU 

2011:15, s. 17). Vitaminmodellen av arbetspsykologen Peter Warr pekar på att både ett för litet 

mått av krav, kontroll och stress – precis som motsatsen – kan orsaka psykiska besvär 

(Thylefors, 2007, s.119-120). Vitaminmodellen går ut på att – precis som med vanliga vitaminer 

– kan man både ha ett underskott och ett överskott av psykologiska arbetsvitaminer som i båda 

riktningarna påverkar hälsan negativt. Sjukskrivningar kan alltså ske t.ex på grund av ett 

överskott av psykologiska arbetsvitaminer, för att sedan under en sjukskrivning orsaka andra 

psykiska besvär till följd av ett underskott. 

Det har införts en mängd socialpolitiska åtgärder genom åren, men det svåra är att säga om de 

faktiskt hjälper i tid. Socialförsäkringsrapport från 2010 visar emellertid på ett sjunkande antal 

sjukskrivningar (Socialförsäkringsrapport 2010:16), men Björn Johnson - docent i socialt arbete 

verksam på Malmö Högskola - skriver i sin bok Kampen om sjukfrånvaron (2010) om hur antalet 

sjuka individer inte har minskat, utan de har helt enkelt blivit utförsäkrade och fått vända sig till 

andra alternativ, t.ex socialbidrag. 

Trots de satsningar som gjorts är trösklarna kanske för höga, både för den sjukskrivne 

individen och även för arbetsgivare som kanske inte har råd att anställa någon med allt för 

extensiva fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.  
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2.1 Problemformulering 

I boken Kampen om sjukfrånvaron (2010, kap. 7 & 11) skriver Björn Johnson om hur 

rehabiliteringssystemet sedan 1990-talets mitt och framåt har urholkats och 

socialförsäkringssystemet i allmänhet blivit allt mer restriktivt; vidare har även precisionen på de 

insatser som sätts in försämrats enligt rehabiliteringsexperter (Björn Johnson, 2010, s. 180-181). 

Detta har resulterat i en allt större grupp långtidssjukskrivna, som förblir det under flera års tid 

(Björn Johnson, 2010, s. 252).  

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande i SoU 2011:15 betonade vikten av att utveckla och 

utvärdera kostnadseffektiva och evidensbaserade tidiga insatser samt att finna 

implementeringsstrategier för dessa inom primärvård och företagshälsovård (SoU 2011:15). En 

annan statlig offentlig utredning från 2006 (SoU 2006:107) som konstaterar att det är ett stort 

problem att kunskapen om vilka arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som faktiskt fungerar. 

Det finns vidare även tydliga kopplingar mellan psykisk ohälsa och att vara sysslolös 

(Backhans m.fl, 2011& SoU 2011:15, s.17) och ur Kampen om sjukfrånvaron (2010, s.117) 

framgår det att upprepade och långvariga sjukskrivningar ökar risken för arbetslöshet och 

arbetslöshet i sin tur ökar risken för sjukskrivningar. Denna onda cirkel i kombination med att 

Försäkringskassans regler blivit allt stramare och Rehabiliteringskedjan från 2008 - som är en 

följd på steg-för-steg-modellen från 1997 års rehabiliteringsreform - riskerar att göra det mer 

acceptabelt och lönsamt för arbetsgivare att avskeda sjukskrivna anställda (Björn Johnson, 2010, 

s.179-180). 

Vad som behövs är alltså tidiga insatser för att förhindra denna onda cirkel av 

sjukskrivningar, arbetslöshet samt psykisk och fysisk ohälsa som uppstår. Vidare även att 

förhindra att framtida liknande problem uppstår där långtidssjukskrivna personer får gå hemma 

längre perioder innan rehabiliteringsinsatser når dem. 

Det är med bakgrund till denna rådande brist på evidensbaserade, proaktiva och tidiga 

insatser för sjukskrivna och de som befinner sig i riskzonen för att bli sjukskrivna samt 

avsaknaden av precision och anpassning – vad gäller de socialpolitiska insatser som finns att 

tillgå – som vi valt att problematisera en tjänst inom företagshälsovården. Denna tjänst kan 

potentiellt fånga upp hälsoproblem hos individen innan det blir bestående men. 

Susano AB har länge arbetat med arbetsförmågebedömningar i samarbete med 

Försäkringskassan och har tagit fram tjänsten Rehablinjen. Tjänsten Rehablinjen har nyligen 
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blivit upptagen till ett pilotprojekt på uppdrag av Regeringen för att utveckla den; företaget 

Susano AB som står för tjänsten har erhållit statliga medel för att tjänsten ska kunna förbättras 

och användas i större skala i framtiden. Tjänsten går ut på att identifiera anställda i riskzonen för 

sjukskrivning och söka hjälpa dem i ett tidigare skede. 

 
3. Syfte & frågeställningar 

Vi ämnar problematisera Susano AB:s tjänst Rehablinjen med hjälp av KASAM-teorins verktyg 

för att se om tjänsten har potential till att i framtiden användas vid upprepad sjukfrånvaro eller 

konflikter på arbetsplatser; genom att identifiera bakomliggande faktorer och på så sätt 

förebygga risker för långtidssjukskrivningar och bestående men hos individen. Detta då det är ett 

angeläget samhällsproblem. 

 Fångar Susano AB:s medarbetarenkät upp de potentiella förändringar som sker hos 

deltagarna vid insatsens början och fyra veckor efter insatsens slut? 

 Ligger den potentiella minskningen, alternativt ökning av riskfaktorer i linje med 

förändringen som skett utifrån vad som kan utläsas av KASAM-teorins verktyg? 

 Har insatsen i stort uppfattats som positiv eller negativ; med andra ord ökat eller minskat 

fysiskt och/eller psykiskt välmående? 
 
3.1 Hypoteser 
Vi har valt att formulera ett antal hypoteser som vi ska utgå från i stora delar av vår analys 

gällande den mätning som vi ämnar utföra. Som nämnts ovan i vårt syfte och våra 

frågeställningar vill vi se efter vår andra mätpunkt om det finns någon korrelation mellan antalet 

riskfaktorer och poängen från KASAM-enkäten hos varje medarbetare. Våra hypoteser lyder 

följande: 

Hypotes 1. Ett minskat antal riskfaktorer genererar ett högre KASAM-värde och ett 

ökat KASAM-värde leder till ett minskat antal riskfaktorer. 

Hypotes 2. Ett oförändrat antal riskfaktorer, men ett ökat KASAM-värde tyder på 

ökad förståelse om sin situation hos medarbetaren, trots bestående besvär. 

Hypotes 3. Medarbetare med avsevärt högt KASAM-värde som minskar till en mer 

rimlig nivå tyder på ett mer realistisk förhållningssätt till sin livssituation. 
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3.2 Definitioner & begrepp  
Tjänsten Rehablinjen förklaras mer ingående i kommande kapitel och är alltså samlingsnamnet 

på alla de insatser och delmoment som Susano AB tillhandahåller och utför under en utredning 

av en individ eller grupp.  

Insats: Rehablinjen består av många olika insatser som skiftar beroende på hur den enskilda 

situationen ser ut. De statiska insatser som tjänsten består av beskrivs även i kommande kapitel 

fyra; enkät med uppföljande telefonintervju med socionom och därefter föreslås 

rekommendationer i samråd med företagets psykolog och företagsläkare som berör enskild 

individ eller grupp beroende på problematik. Vid grupputredningar hålls även ett inledande samt 

ett utvärderande möte med hela arbetsgruppen och arbetsgivare av en av företagets läkare, 

psykolog samt socionom. 

Medarbetare är ett begrepp som används i vår studie och syftar till de individer som anmäls 

till Rehablinjen via sin arbetsgivare eller ledningsgrupp. Medarbetaren kan komma att utredas på 

individnivå så väl som på gruppnivå. Medarbetaren är med andra ord i vår studie individen som 

tilldelas insatsen. 

Riskfaktorer: Dessa syftar till diverse problemområden som identifieras av företagets enkät (se 

kapitel fyra) och som behöver belysas ytterligare genom de kompletterande intervjuer som 

Susano AB utför. 

  
4. Beskrivning av tjänsten Rehablinjen 

Tjänstens början sker då en anställd individ – inom ett företag som använder sig av Susano AB:s 

tjänst – sjukanmäler sig tre eller fler gånger under ett halvår, alternativt varit sjukskriven över en 

längre tid. Medarbetaren talar i samband med anmälan om sjukfrånvaro med en sjuksköterska 

som dokumenterar orsak till frånvaro samt kan komma med råd om hur sjukdom kan hanteras. 

En tredje orsak till att insatsen blir aktuell är då en arbetsgivare eller företagsledning anser att 

en hel arbetsgrupp har allvarliga konflikter som hämmar verksamheten och anmäler då hela 

arbetsgruppen till Susano AB för utredning och utvärdering. 

Nästa steg är att de/den anställda får en länk via sin mail som går till Susano AB:s egna 

framtagna enkät med frågor om fysiskt och psykiskt välmående, arbetsförhållanden, tidigare 

sjukdomar och social situation med mera. Majoriteten av enkätsvaren utgörs av påståenden och 

frågeställningar som kan graderas på en skala från ett till sju; men det finns även öppna frågor 
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som fylls i med egen text. Baserat på de angivna svaren framkommer – genom företagets egen 

framtagna algoritm – olika så kallade riskfaktorer som korresponderar med graderingarna. För att 

nämna några riskfaktorer kan det handla om en chef som inte lyssnar/medarbetaren inte har 

något förtroende för, dåligt klimat mellan medarbetare, stresskänslighet, sömnbesvär, tendens att 

undvika problem/skylla ifrån sig, otillräcklig ekonomisk kompensation för utfört arbete, ej 

tillräckligt utmanande arbetsuppgifter eller för belastande/svåra arbetsuppgifter. 

När enkäten är besvarad och riskfaktorerna tagits fram utifrån algoritmen så sammanställs 

bland annat riskfaktorer med den text från de öppna frågorna – så som hur medarbetaren med 

egna ord ser på sin arbetssituation och arbetsuppgifter samt vad besvären och sjukfrånvaron kan 

bero på – i ett rapportblad (se bilaga 2). Detta används sedan som underlag för en kvalitativ 

semistrukturerad intervju med en socionom på ca.15-20 minuter som fokuserar på de specifika 

områden och problem som dykt upp utifrån enkäten; och även om det är något som medarbetaren 

missförstått i enkäten eller som denne känner att enkäten inte berört. 

När intervjun är genomförd sammanställer socionomen rapporten på ca. tre till fyra sidor som 

förklarar närmare hur just dessa riskfaktorer tar sig uttryck för medarbetaren. Sömnbesvär är t.ex 

något som gestaltar sig olika; det kan handla om upprepade uppvaknande under natten, 

insomningssvårigheter till följd av grubblerier samt oro och ångest. Vidare kan det finnas många 

bakomliggande faktorer till varför det finns ett sömnproblem; vitaminbrist, brist på fysisk träning 

eller fysisk smärta. I samband med att rapporten färdigställs tas ett antal rekommendationer och 

åtgärder fram i samråd med företagsläkare, socionom, sjukgymnast och arbetsterapeut; beroende 

på besvärens art och orsak. 

Rapporten skickas därefter till den närmsta chefen – med undantagsfall om det framkommer 

en konflikt med chef/ledning, varpå den då skickas till företagets HR-avdelning – som sedan 

använder underlaget till att initialt ha ett möte med den anställde för att diskutera situationen och 

nå fram till hållbara lösningar för båda parter. 

Vid utredningar för hela arbetsgrupper så används rapporterna för samtliga medarbetare som 

underlag till en insats i form av ett kvalitativ och utredande samtal med en av företagets 

psykologer för att fördjupa sig ytterligare i den beskrivna problematiken som bidrar till 

konflikter och/eller strukturella brister på arbetsplatsen. Psykologen och medarbetaren diskuterar 

även tillsammans möjliga rekommendationer och framtida insatser på ett individuellt plan om det 



7 
 

framkommer allvarliga problem i privatlivet, t.ex en familjemedlems bortgång, 

skilsmässa/separation eller annan psykisk påfrestning. 

I nästa steg av tjänsten används rapporterna som underlag till en insats i form av ett 

avstämningsmöte mellan Susano AB:s VD samt medicinskt ansvarig och den arbetsgrupp som 

utreds tillsammans med dess ledning och chef. Under detta avstämningsmöte tas främst 

riskfaktorer – och bakgrunden till dessa – upp som är arbetsrelaterade; allvarliga konflikter och 

strukturella brister. Det Susano AB bidrar med under mötet är konkreta förbättringsåtgärder för 

verksamheten som syftar till att förbättra och förhindra framtida liknande problem, t.ex 

rekommendationer om en omstrukturering i arbetsgruppkonstellationen eller erbjuda ledarkurser 

för chef – om det framkommer problem med ledningsfunktioner. 

 

4.1 Förklaring av arbetsgruppen och arbetsplatsen  
Till vår studie blev vi tilldelade en grupputredning av Susano AB som var deras, just då enda, 

aktuella uppdragsgivare. Detta innebar att vi i vår problematisering av tjänsten kom att följa upp 

tio anställda individer inom vård och omsorg i landstingets regi som alla var verksamma på 

samma avdelning. Undersökningsgruppen består av fyra sjuksköterskor och sex skötare. 

Avdelningen anmäldes till utredning av verksamhetschefen då den under lång tid hade haft en 

historia med konflikter, upplevd mobbing och brister i ledarskapet. 

 
4.2 Fallbeskrivning  
Man 43 år, anställd på heltid som sjuksköterska och har arbetat sex år på avdelningen.  

Utför sedvanliga arbetsuppgifter såsom medicinutdelning, dokumentation, provtagning samt nära 

patientarbete vid omsorgsbehov och deltagande vid stödsamtal. Blev sjukskriven under två 

veckors tid vid anställningens början då han bröt nyckelbenet efter en cykelolycka på privat tid, 

men har i skrivande stund ingen medicinering och genomgår ingen behandling. Medarbetaren 

har inte uppfattning om att olyckan och följande fraktur har haft någon negativ effekt på hans 

utförda arbete vid återgång till arbete. Beskriver istället sina arbetsrelaterade besvär utifrån de 

konflikter som under många år präglat avdelningen. Anger dålig lojalitet, nedvärdering och 

förlöjligande mellan kollegor samt oprovocerade skratt och hån vid avrapporteringar. Vidare 

upplever han att det sker förlöjligande av patienter under rapporteringar och ronder. Känner även 

att viss personal, inklusive han själv motarbetas av ledningen då det kommer upp förslag till 
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utveckling och förbättring. Det finns en grupp anställda som arbetat på avdelningen under en 

mycket lång tid tillsammans vilket gör att det är lätt att känna utanförskap då medarbetaren själv 

valt att stå utanför allt baktalande och mobbing som han upplever existerar mot ett antal 

anställda. Trots att detta problem tagits upp med avdelningschef och ledning ett antal gånger har 

ingen förbättring skett. Medarbetaren uppfattar situationen som oprofessionell och uppger att 

oron över arbetsplatsen ofta följer med honom hem vilket har resulterat i dåligt sömnmönster 

med uppvaknande och insomningssvårigheter. Medarbetaren söker för närvarande arbete på 

annat håll, men hoppas att situationen ska kunna gå att lösa. 

 
5. KASAM som teoretisk utgångspunkt 
Vad är det som gör att vissa människor som utsätts för påfrestningar – såväl fysiska eller 

psykiska som sociala – blir sjuka, medan andra människor som utsätts för samma påfrestningar 

fortsätter att vara friska? Vidare, vad är det som gör att människor i vissa fall även 

vidareutvecklas och växer som individer genom dessa påfrestningar? Dessa frågor är 

grundläggande i Aaron Antonovskys bok Hälsans mysterium (2005). Aaron Antonovsky var 

professor i medicinsk sociologi på Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel, dit 

han tillsammans med sin fru emigrerade från USA år 1960. 

Ur ett patologiskt perspektiv beskrivs förklaringar till varför människor blir sjuka, men 

Antonovsky fokuserar i sin bok på det salutogena synsättet. Fokus ligger då på frågor gällande 

varför en människa, oavsett vilken livssituation hon än befinner sig i, rör sig mot den positiva 

polen i dimensionen hälsa - ohälsa. Att befinna sig i en påfrestande situation resulterar i ett 

spänningstillstånd som i sin tur kräver en hanteringsstrategi hos den enskilda människan. 

Beroende av hur pass bra hon kan hantera denna spänning så hamnar resultatet någonstans i 

skalan på dimensionen hälsa - ohälsa. Genom dessa resonemang fann Antonovsky intresse att 

studera faktorerna bakom människans hantering av spänning och det var då begreppet känsla av 

sammanhang (fortsättningsvis förkortat KASAM) kom till. En arbetshypotes kom att formuleras 

genom begreppet generella motståndsresurser (fortsättningsvis förkortat GMR); vilka var 

resurser som uppfattades ge kraft till en människa då hon hamnade i en påfrestande situation. 

GMR kan exempelvis vara socialt stöd, pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet etc. Slutsatsen lydde 

som så att det gemensamma för alla GMR var att de hjälpte oss att hantera de påfrestningar som 
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vi ständigt möttes av, och gjorde dessa begripliga. Genom att möta påfrestningarna skapas också 

en större erfarenhet, vilken med tiden leder till ett starkt KASAM. 

Begreppet KASAM identifieras genom tre centrala delkomponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenten begripligheten avser att en människa upplever 

inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbart samt har en uppfattning om denna 

information som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig hellre än kaotisk, oordnad, 

slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Den andra komponenten hanterbarhet berör en människas 

egen uppfattning om hon besitter resurser som står till hennes förfogande. Sådana resurser kan 

exempelvis vara en partner, anhöriga, vänner, arbetskollegor eller en tro på något större än sig 

själv; t.ex ödet eller Gud. Med hjälp av dessa resurser upplevs den stimuli och de krav som hon 

möter lättare att hantera. Meningsfullhet är den tredje och sista komponenten vilken syftar till i 

vilken utsträckning en människa har upplevelsen om att livet har en känslomässig innebörd. 

Likaså att de krav och påfrestningar som livet kan föra med sig är värda att lägga energi på och 

investera i, dessa bör tas emot som välkomnande upplevelser som kan föra med sig utveckling, 

snarare än belastningar som människor helst är utan. Med kunskapen om KASAM:s tre 

delkomponenter kan det utläsas ett tydligt samband mellan dessa, och en övergripande definition 

av vad känsla av sammanhang är: 
[…] en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till att, (1) de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang 

(Antonovsky, 2005. s.46).  

 
5.1 KASAM-teorins verktyg 

Det föll sig naturligt att Antonovsky skulle komma att använda sig av en enkät i sin fortsatta 

forskning för att pröva sin hypotes; om KASAM står i ett kausalt samband med en individs 

hälsotillstånd (Antonovsky, 2005, s.98). Han beskriver en stor säkerhet och tillit till detta 

tillvägagångssätt då enkäter har varit vanligt förekommande i hans tidigare forskning. Han 

påpekar även otaliga gånger att detta sätt att mäta KASAM bara är ett av många andra, och att 

det inte finns något som är mer rätt än något annat tillvägagångssätt. Vid denna tidpunkt i 

Antonovskys forskning hade han kommit fram till en tydlig definition och analys av begreppet 
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KASAM, men att ta detta till nästa steg och finna en hållbar operationalisering blev en lång 

process. 

Innan han påbörjade arbetet med att utforma sin enkät bestämde han sig för att utföra en 

pilotstudie. Han vände sig till tidigare kända källor för att finna lämpliga personer till sitt urval 

och dessa personer skulle då leva upp till två kriterier: Personen i fråga skulle ha genomgått ett 

svårt trauma med oundvikliga och betydande följder för dennes liv. Det andra kriteriet var att 

personen hade en uppfattning om att han eller hon hade klarat sig uppseendeväckande bra genom 

dessa trauman. Intervjuerna med dessa valda 51 människor baserade sig på en omfattande fråga: 

Att berätta om sitt liv. Därefter placerade Antonovsky och hans tre kollegor dessa individer på en 

skala mellan ett och tio, från svag till stark KASAM. Därefter gick forskargruppen noga igenom 

protokollen för de individer med stark KASAM och jämförde med de individer som hade en 

svag KASAM. De sökte efter faktorer och upplevelser som var vanligt förekommande i de 

personers livsberättelser som hade starkt KASAM, men saknades i den motsatta gruppens 

livsberättelser. Forskargruppen stötte då på ett flertal olika fraser men även också vanligt 

förekommande ord som kunde märka ut olika typer av förhållningssätt som dessa individer hade 

till sin egen tillvaro och sina tidigare livsupplevelser. Dessa ord och fraser togs sedan i beaktning 

då Antonovsky skulle komma att formulera sina påståenden i den kommande enkäten på 29 

frågor (se bilaga 1).  

     Enkätens grundtanke vilade på att mätningen av KASAM var en global hållning, alltså ett 

förhållningssätt och inte skulle komma att syfta på en specifik situation eller händelse. För att nå 

en så pass omfattande enkät krävdes ett frågeformulär som behandlar en stor mängd olika 

stimuli. För att nå detta användes fasett-design, utvecklad av Guttman 1978. Där specificeras 

olika fasetter av det som skall mätas samt de viktigaste delkomponenterna i varje fasett. Fasetten 

som skulle mätas i enkäten var då först och främst KASAM och därför också även varje 

delkomponent för sig. Varje fråga kom därför att behandla en av dessa tre delkomponenter. Den 

slutgiltiga enkäten resulterade i elva frågor om begriplighet, åtta om meningsfullhet och tio om 

hanterbarhet. Enkäten fungerar så att utföraren kan i första hand läsa fram tre separata delpoäng 

av enkäten som representerar en delkomponents poäng vardera och studera förhållandet mellan 

dessa, för att sedan addera samman dem för att få fram personens slutgiltiga KASAM-värde. 
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5.2 Poängberäkning  

Börja med att vända siffrorna på frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16 ,20, 23 ,25, 27   

dvs. svarsalternativ 7 ger 1 poäng och 1 ger 7 poäng på de 13 frågorna.  

Övriga frågor poängsättes som de står 1 är 1 och 7 är 7.  

Vid M nedan skrivs summan av poängen på frågorna 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 28  

Vid B nedan skrivs summan av poängen på frågorna 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26  

Vid H nedan skrivs summan av poängen från frågorna 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 29  

  

M (meningsfullhet): ..... poäng B (begriplighet): …. poäng H (hanterbarhet) : … poäng  

Summera poängen för M + B + H och addera poängen från fråga 3 (som inte ingår i någon av  

grupperna) och skriv in totalsumman  

  

KASAM: ……………. totalpoäng  

 
5.3 Tolkning  
Ett antal normativa studier har utförts på många håll i världen vilka har resulterat i ett generellt 

genomsnitt för friska personer på ca. 140 KASAM-poäng. (Den teoretiska variationsvidden är 

29-203p). Ett värde över 160 p räknas som en stark KASAM-person, och under 120 p är en svag 

KASAM-person. Vid mer än 190 p respektive mindre än 70 p bör misstanke föranleda om 

feltolkande instruktioner eller bristande uppriktiget i svarandet. 

En verkligt KASAM-stark person med över 160 poäng kan utsätta sig för svårare utmaningar 

och tål mer påfrestningar i tillvaron än en KASAM-svag. Det är inget fel att vara KASAM-svag 

men man bör då tänka på att sänka sin ambitionsnivå, inte ta på sig alltför stora ansvar och 

försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar man antar. 

Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt försöka dra 

ner på ambitionerna att leva efter andras normer och istället söka sig till sådana aspekter av livet 

som man själv känner starkt för och behärskar. Viss vägledning kan man få av att titta på vilken 

av de tre grupperna som drar ner poängen mest. 

Om det är M som är svag (under 30) tyder det på bristande engagemang i de vardagliga 

situationer man oftast befinner sig i. Då bör man satsa på att utveckla sin perspektivförmåga,  
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fundera över livets mening och försöka utgå mer från egna värderingar, göra det man är bra på 

och oftare försätta i situationer man tycker om. Det kan också stå för depressivitet och emotionell 

utmattning. Ibland kan det bero på att man kopplat sitt liv till en annan människa eller grupp vars 

livsstil/kultur inte passar en själv. 

Om B är lägre än 35 tyder det på att den vardagliga livssituationen är mera komplex än man 

för tillfället har intellektuell ork att klara av, eller att man har språkliga eller sociala svårigheter i 

sin nuvarande miljö. Ibland orsakas ett svagt B av intellektuella problem, förekomst av alltför 

många negativa och oroande tankar, oförmåga att själv försöka styra sina reaktioner och dåligt 

självförtroende. 

Låga H-poäng (under 35) brukar betyda tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande till  

vardagens krav, det kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi, bristande 

samhörighet el. dyl. Det kan också bero på at man blivit överrumplad av livets komplexitet  

när arbete, familj, ekonomi och annat ställer större krav än man för närvarande mäktar med och 

man ännu inte har lyckats utveckla nya handlingsmönster för. I ett lågt H ingår också en nedsatt 

förmåga att tro sig om att kunna påverka och vara stark. 

Har man under 100 KASAM-poäng finns en uppenbar risk att man kört fast i sin nuvarande 

belägenhet och att man bör söka professionell hjälp. Detta för att få hjälp att på ett strukturerat 

sätt upprätta och påbörja genomförandet av en personlig handlingsplan.  

 
5.4 Teoritillämpning  
KASAM som teori kommer att användas på tre övergripande sätt i vår studie. Vi kommer i vår 

resultatredovisning att presentera alla medarbetares utfall från KASAM-enkäten. Genom enkäten 

får varje medarbetare ett KASAM-värde, vilket kommer presenteras i löpande text som beskriver 

eventuell tolkning av resultatet. Ett lågt respektive högt KASAM-värde kan peka på olika 

förhållningssätt enligt KASAM-teorin. Samma enkät kommer att besvaras av medarbetarna fyra 

veckor efter enkäterna besvarades initialt och det nya KASAM-värdet kommer då redovisas 

tillsammans med tolkningstext. 

I resultatredovisningens följande kapitel kommer KASAM-teorin att användas vid 

tematisering av Susano AB:s riskfaktorer, i relation till KASAM:s olika delkomponenter. 
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För att kunna göra en problematisering och utvärdera Susano AB:s tjänst Rehablinjen och dess 

olika insatser har vi valt att se till om den potentiella ökningen/minskningen av riskfaktorer 

ligger i linje med den förändringen som skett utifrån KASAM-värdet. 

 
6. Tidigare forskning 
6.1 KASAM 
I C-uppsatsen KASAM – en förutsättning för långtidsfriskhet (2005) skriver Peter Jönsson och 

Jeanette Nilsson om hur känsla av sammanhang kan gestalta sig hos olika individer samt om det 

kan vara en förutsättning för långtidsfriskhet. Fem långtidsfriska individer från olika typer av 

företag har intervjuats av studiens författare samt besvarat Antonovskys livsfrågeformulär – 

KASAM-teorins verktyg. Begreppet Långstidsfrisk definieras i studien som en individ som under 

minst tre års tid haft en fast anställning utan en enda sjukdag under de två senaste åren.  

I kapitlet om bakgrund beskrivs Antonovskys förhållningsätt till arbetets betydelse för ett högt 

KASAM, och betonar just vikten av detta. När en individs förmåga ligger i linje med de 

arbetsuppgifter och de förväntningarna som denne har stärks känslan av hanterbarhet. Känsla av 

meningsfullhet kan även den stärkas genom arbete då individen upplever delaktighet i en social 

värdesatt verksamhet. Meningsfullhet kan skapas genom en känsla av självbestämmande över sin 

egen situation, men även genom upplevelsen av att den belöning som erhålls av utfört arbete 

bidrar till ökad känsla av rättvisa och återkoppling. En ökad begriplighet kan skapas av arbete 

genom en god trygghet på arbetsplatsen, tryggheten formas av gruppens sociala relationer, 

gemensamma värderingar, tydliga normativa förväntningar samt en känsla av igenkännande 

inom arbetsgruppen.   

Studien har en kvalitativ ansats med materialinsamlande i form av såväl intervjuer som 

enkäter. Urvalet bestod av fem individer med anställning inom olika branscher, representerade 

båda könen samt befann sig i ett åldersspann mellan 22-60 år. Studiens resultat presenterar fyra 

av dess fem intervjupersoner som benämns enligt person A, B, C och D.  

Vad som kan utläsas av studiens resultat är att person A själv nämner som anledning till sin 

långtidsfriskhet är trivseln inom privatliv, arbetsliv samt med sig själv. Han upplever en stor 

motivation att gå till arbetet dagligen då han upplever stor känsla av medbestämmande, socialt 

stöd och flexibla arbetstider. Enligt författarna är känsla av sammanhang en förutsättning för 
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person A:s långtidsfriskhet och detta styrks även av den kompletterande enkäten där person A 

har ett KASAM-värde på 159.  

Person B urskilde sig mest från resten av urvalsgruppen i sina svar under intervjun. Han 

beskrev sin arbetssituation väldigt påfrestande med stor daglig press. Upplevde även andra 

stressorer såsom kunskapsstress, avsaknad av stöd inför arbetsuppgifter, och att en stor del av 

ansvaret låg på honom själv vilket även skapade stor oro.  Däremot upplevde författarna en stor 

känsla av sammanhang hos person B då han trots det kravfyllda arbetet ändå uppfattade det som 

meningsfullt och hade en mycket positiv inställning och var optimistisk inför framtiden. 

Författarnas egen slutsats var att person B såg utmaningarna på arbetet värda att investera i och 

därför hade ett relativt högt KASAM-värde på 127 poäng med tanke på hans påfrestande 

arbetssituation och hade därför hållit sig frisk.  

Person C uppfattades av författarna under intervjun ha en anmärkningsvärd stark känsla av 

hanterbarhet och meningsfullhet av sin egen livssituation vilket kan förklara hennes 

långtidsfriskhet. Person C beskriver en stor tillfredställelse inom privatlivet men även arbetslivet 

vilket är enligt henne själv orsaken till hennes motivation till att ta sig till arbetet och utföra sina 

arbetsuppgifter även under dagar då hon känner sig krasslig. Person C har ett KASAM-värde på 

170 poäng.  

Person D beskriver goda förutsättningar på sin arbetsplats med flexibla arbetstider samt 

arbetstidsförkortning vid behov. Han anger kunskap om att på egen hand kunna avgöra hur stor 

mängd av mental energi han själv är villig att lägga på sitt arbete för att orka arbeta vidare under 

dagarna med goda resultat. Person D har ett KASAM-värde på 163 poäng, vilket visar att tre av 

fyra personer i studien hade ett högt KASAM-värde och att det finns en möjlig korrelation 

mellan högt KASAM och långtidsfriskhet.  

Studiens författare diskuterar i resultatdiskussionen huruvida ett högt KASAM kan vara en 

förutsättning för långtidsfriskhet eller om det är långtidsfriskheten som är en förutsättning för ett 

högt KASAM. En genomgående faktor i alla de fyra intervjuerna var en optimistisk och positiv 

inställning till livet och arbetet samt att man som individ alltid bör göra sitt bästa. Vidare drar de 

slutsatsen om att det är det är en persons inställning till sin omvärld som gestaltar dennes 

KASAM. Intervjupersonerna upplevdes ha en förmåga att själva kunna hantera livets motgångar, 

och om så inte skulle vara fallet har de resurser som finns tillhands. En annan faktor som även 

den följde med under alla fyra intervjuer var personernas fokus på flexibla arbetstider och ett 
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stort medbestämmande gällande sin arbetssituation, vilket författarna har tolkat som en 

förutsättning för långtidsfriskhet.  

Efter utförd studie resonerar författarna om det skulle finnas framtida möjlighet att använda 

sig av KASAM-teorins verktyg samt tillvägagångssätt för att på ett pedagogiskt plan få färre 

människor att bli sjukskrivna. Att teorin kan komma att användas som ett verktyg för att lyfta 

och synliggöra potentiella problem för individer på dess arbetsplats i god tid. 

I kandidatuppsatsen KASAM och self-efficacy i relation till mental ohälsa bland arbetslösa 

(2010) strävar Caroline Klintner och Jennie Larsson efter att söka förståelse för faktorer som är 

relaterade till mental ohälsa bland arbetslösa, och använder sig i sin studie av KASAM-teorin då 

denna i tidigare forskning visat överensstämmelse till minskad mental ohälsa. Författarna söker 

samband mellan ett högt KASAM-värde och en låg grad av mental ohälsa.  

I studiens inledning och problemformulering motiverar författarna vikten av deras val av 

forskningsfält. Enligt Graetz (1993) är anställningsstatus starkt kopplat till välmående och hävdar 

även att individer med anställning visar på ett högre välmående än arbetslösa individer oavsett 

deras tidigare hälsotillstånd. Samt att arbetslöshet är förenat med en ökad risk för 

långtidssjukskrivning.  

Författarna skickade ut en samordnad internetbaserad enkät med tre individuella redan 

befintliga skalor som tillsammans berörde frågor gällande KASAM, self-efficacy samt mental 

ohälsa. Enkäten skickades ut till ett urval på 417 personer i södra Sverige varav 217 personer 

valde att delta i studien, dessa hade en jämn könsfördelning och var i åldrarna 23-65 år.  

För att nå full validitet i resultatet utfördes en korrelationsanalys för att undersöka de olika 

samband studien var ämnad att undersöka och att se till de olika variabler som enkäten innehöll, 

varpå de fann att individer bosatta i mindre samhällen samt individer i en parrelation har ett högt 

KASAM-värde. Vidare visar studiens resultat på ett starkt negativt samband mellan KASAM 

och mental ohälsa vilket visar på att de individer med ett högt KASAM har mindre mental ohälsa 

då denne befinner sig i sin arbetssökande fas i livet. Författarna resonerar kring att dessa 

individer med högt KASAM kan tänkas besitta förmågan att på ett effektivt sätt konstruera sin 

vardag trots motgångarna. Samt att dessa individer lättare kan finna en förståelse för varför de 

befinner sig i en arbetssökande fas av livet och att det är värt att investera sin energi i att fortsätta 

söka arbeten. En person med lågt KASAM känner istället ingen förståelse kring sin arbetslöshet 
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och har inte samma förmåga att hantera arbetslösheten vilket resulterat i en känsla av 

meningslöshet och känner då även ingen mening i sin vardag.  

Slutligen pekar författarna på vikten av att inom framtida forskning se över möjligheten att 

med hjälp av KASAM som verktyg och praktisk tillämpning av teorin främja individers hälsa i 

en arbetssökande fas.  
 

6.2 Rehabilitering 
Agneta Larsson och Gunvor Gard inleder sin forskningsartikel How can the rehabilitation 

planning process at the workplace be improved? A qualitative study from employers´ perspective 

(2003) genom att redogöra för hur regelverket ser ut kring frågor gällande arbetsgivare och dess 

ansvar över rehabiliteringsinsatser på sin arbetsplats.  

Arbetsgivare är sedan 1991 enligt svensk lag ansvariga för att planera, uppehålla och 

kontrollera en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Lagen är kompletterad med detaljerade regler 

kring hur detta skall utföras av Svenska Arbetsmiljöverket. Däribland kan utläsas att 

arbetsgivaren även har ansvaret att se över eventuella behov hos personalen gällande 

rehabilitering och att insatser skall ske i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetsgivaren måste se 

till de anställdas individuella förutsättningar anpassa arbetet därefter, och enligt 

socialförsäkringslagen måste denne även kunna försäkra om att alla behov för rehabilitering 

uppmärksammas i ett tidigt skede och att åtgärd tas och har möjlighet att finansieras. I 

ansvarsbeskrivningen ingår även att utveckla en individuell rehabiliteringsplan för varje enskild 

anställd som har dessa behov. Processen ser ut som så att då en anställd har en långtidsfrånvaro 

på fyra veckor ska arbetsgivare inleda en rehabiliteringsutredning som baseras på en bedömning 

gällande den anställdas somatiska, psykologiska, kulturella, sociala och ekonomiska tillstånd. 

Bedömningen utförs i hopp om en potentiell medicinsk eller symptomdiagnos som sedan skall 

läggas till grund för den individuella rehabiliteringsplanen. Denna plan skapas i samråd med 

Försäkringskassan.  

Forskarna vill genom sin studie visa på hur arbetsgivarna själva upplever processen kring 

arbetsrelaterad rehabilitering och hur denna kan förbättras med fokus på kvalitet och 

kostnadseffektivitet. (I studien genomfördes tio kvalitativa intervjuer med arbetsgivare vars 

anställda varit deltagare på ett rehabiliteringscenter för arbetsrelaterande besvär i Norra Sverige.) 

Studiens resultat är uppdelad i tre olika delkategorier som alla redovisas nedan;  
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Rehabiliteringsplanens process på arbetsplatsen 

Samtliga intervjuade pekade på vikten i att arbetsgivaren har en individuell kontakt med var och 

en av sina anställda för att ha möjlighet att upptäcka besvär i god tid. Vidare att det är av stor 

vikt att den anställda får känna sig sedd och får bekräftelse. De attityder som präglar 

arbetsplatsen har stor påverkan på de anställdas välmående och just därför har det stor betydelse 

att kollegor och arbetsgivare har en gemensam syn på vad en god arbetsmiljö innebär. Att all 

personal på arbetsplatsen har en förståelse och en respekt för att det kan krävas individuella 

lösningar och anpassningar för att uppnå ett ultimat arbetsklimat. Majoriteten av de intervjuade 

arbetsgivarna uppfattade att de tog sitt ansvar för att skapa en god rehabiliterande miljö på sina 

arbetsplatser, men att de fortfarande finns områden där det krävs viss förbättring som exempelvis 

bättre ingripande då den psykosociala arbetssituationen inte är optimal samt den individuella 

ergonomiska anpassningen. För att nå ett bättre resultat angav en av arbetsgivarna att då varje 

enskild anställd är i behov av en tydlig introduktion där en lämplig och ergonomisk arbetsteknik 

visas up bör det satsas och finansieras i en introduktionskurs vid anställningens början.  

 För att uppnå en bra och fungerande rehabiliteringsplan som är anpassad efter varje enskild 

individs behov krävs en stadig finansiering. Arbetsgivarna pekar på problemet då anställda är i 

behov av arbetsträning vid återgång till arbete efter sjukskrivning eller då en anställd har besvär 

som orsakar att denne måste byta arbetsuppgifter. Det är vid dessa tillfällen företagen kan ha 

svårt att anpassa arbetet då de uppgifter den anställda har möjlighet att utföra redan utförs av en 

annan anställd. Arbetsgivarna menar på att företagen bör ha en omfattande ”buffert” för dessa 

tillfällen. Rehabiliterande åtgärder är kostsamma och under de senaste åren har företagens budget 

för dessa åtgärder stramats upp.  

En annan brist inom området rehabiliterande arbetsmiljö som tas upp är att det ofta saknas 

kontinuitet på arbetsplatser gällande den personalgrupp som är ansvariga för 

rehabiliteringsfrågor. Ett flertal av de intervjuade upplevde att dessa positioner ofta byttes ut 

mellan olika anställda och att ansvaret inte hade en fast punkt och därför även att 

kommunikationen mellan anställda på olika nivåer inom företaget upplevdes otillräcklig och 

stoppade utvecklingen och möjlighet till förbättring.  
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Kvalitén av rehabiliteringsplanens process  

Samtliga intervjuade var ense om en aspekt som har stor påverkan för god kvalité och detta var 

att fånga upp den anställdes besvär i ett tidigt skede. Om besvären uppmärksammas i tid har 

rehabiliteringen bättre möjlighet att nå ett gott resultat innan besvären når en nivå där det kan 

komma att handla om långtidssjukskrivning. De intervjuade upplever att processen har brister 

gällande vad som bör göras vid den tidpunkt då den anställda anmäler sin första sjukfrånvaro. En 

intervjuperson anser att arbetsgivaren bör ta en första kontakt redan efter en veckas sjukfrånvaro 

för att visa på ett intresse i den anställdas hälsa och situation och därefter ha kontakt veckovis.   

För att en rehabiliteringsprocess ska kunna nå bra kvalitet och goda förbättringsmöjligheter 

krävs att den enskilda individen ses ur ett holistiskt perspektiv. Det är hela livssituationen och 

alla dess inkluderade parter som spelar in och påverkar processens riktning. Det är av stor vikt att 

arbetsgivare, läkare, psykolog, familj och vänner alla är involverade och motiverade genom 

processens gång. En av de intervjuade arbetsgivarna berättar om specifika fall då exempelvis en 

psykolog har gjort en bedömning om att besvären inte går att rehabilitera. En bedömning som 

senare ledde till att denna person i fråga gav upp sin rehabilitering. Av samma skäl är det därför 

mycket viktigt att rehabiliteringsprocessen inleds med en utredning som undersöker alla aspekter 

av den enskilda individens livssituation, inte bara den somatiska.  

Vidare, att arbetsgivarens roll bör vara att ge motivation och stöd till den anställde för att visa 

på att denne är uppskattad och fortfarande har en viktig plats att fylla på arbetsplatsen. Detta för 

att även ge energi att orka ta emot den behandling eller vägledning som den anställde erhåller 

från de andra professionerna. 

 

Kostnadseffektiva möjligheter inom rehabiliteringsplanens process  

Den mest kostnadseffektiva typen av ingripande är att skapa förebyggande system som hindrar 

de arbetsrelaterade besvären från att uppstå, eller att lyckas fånga upp de i ett tidigt stadium. Då 

besvär - oavsett om de är fysiska eller psykiska – upptäcks i god tid och åtgärder sätts in finns 

större möjligheter att göra processen mer kostnadseffektiv och nå en kortare 

rehabiliteringsperiod. Den bästa lösningen är enligt de intervjuade att hjälpa den anställda 

tillbaka till sin ursprungliga arbetsposition där denne känner sig mer familjär och trygg. Och för 

att nå ett sådant resultat är det oftast av större vikt att den anställdes besvär upptäcks i god tid 

och att åtgärder sätts in för att besvären inte skall hinna växa och utvecklas till ett tillstånd som 
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behöver längre rehabiliteringsperiod och då även möjligtvis anpassning inför andra 

arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan innebära höjda kostnader för företaget.  

De intervjuade arbetsgivarna anmärkte på att de själva kan behöva bli mer kvalificerade och 

lära in fler redskap för att vara mer uppmärksam på olika signaler som kan utläsas ifrån de olika 

anställda på en arbetsplats. Att skapa en större förståelse hos arbetsgivare och genom dessa 

signaler öppna upp för dialog, och då även ge de anställda en känsla av att det är okej att 

kommunicera fram önskemål och åsikter gällande organisationsförändringar eller olika 

ergonomiska dysfunktioner på arbetsplatsen. För att ta till vara på de forum som redan är 

obligatoriska på en arbetsplats bör ett stort fokus ligga på interna möten och utvecklingssamtal.  
Renée´-Louise Franche och Niklas Krause, två forskare från Canada respektive U.S.A har i 

sin studie Readiness for return to work following injury or illness: Conceptualizing the 

interpersonal impact of health care, workplace and insurance factors (2002) försökt kombinera 

två olika, sedan tidigare existerande teorier från två olika fält. Readiness for Change-modellen 

och Phase Model of Disability (nedan i texten förkortat RCM respektive PMD) kombineras 

genom att använda sig av de olika stadier av en förändringsprocess – och är ursprungligen 

framtagen för arbete med beroendeproblematik – som äger rum hos en individ enligt RCM samt 

PMD som ursprungligen varit utvecklad för att förstå sjukdomsförlopps demografi för 

arbetsrelaterade sjukdomar och besvär. Genom att kombinera dessa får författarna med både en 

tidsaspekt på sjukdomsförlopp så väl som på individers motivation och menar på att det är viktigt 

att finna den tidpunkt för varje människa där PMD:s och RCM:s tidslinje överlappar varandra för 

att ge en sjukskriven anställd de bästa möjliga förutsättningar för återgång i arbete. De kallar 

modellen för The Readiness for Return-to-Work model. 

Författarna anser att kunskapsluckan för området företagshälsovård och arbetslivsinriktad 

rehabilitering är att de många olika tillvägagångssätt och modeller som existerar inte på ett 

adekvat sätt tar upp  individens samlade inställning och motivation genom att se till så väl fysiskt 

och psykiskt välmående som sociala som situation hos individen. Författarna menar att det är 

individen själv som dikterar om återgång till arbete är möjlig. De lägger alltså ett stort ansvar på 

individens psykologiska faktorer i samband med återgång till arbete, vilket i många sammanhang 

ses som väldigt kontroversiellt då det kan ses som anklagande för individen om en 

rehabiliteringsinsats misslyckas. Författarna motiverar dock sitt val av hållning genom att 

referera till att det finns mycket forskning på området fysiska arbetsrelaterade besvär och skador; 
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där psykologiska faktorer starkt kopplas och utgör majoriteten av orsak till att en individ inte 

återgått i arbete efter ett halvår.  

The Readiness for change är en modell vars ursprungliga användningsområde var vid arbete 

med missbruk och överkonsumtion som sedan kommit att tillämpas på andra områden som t.ex 

munhygien. Modellen presenterar fem olika steg i utvecklingen hos individen för att bli mer 

motiverad och nå insikt om vad som behöver göras för att förändring ska ske. En individ går 

alltid från ett steg till ett annat, men kan även få s.k återfall tillbaka till ett tidigare steg. För att ta 

sig genom alla steg på ett framgångsrikt sätt är tre dimensioner viktiga att utveckla hos 

individen: (1) Decisional balance – Beslutsbalans som syftar till individens kognitiva förmåga 

att överväga för- och nackdelar med att återgå i arbete, (2) self-efficacy – förtroende i sin egen 

förmåga som syftar till självförtroendet att återgå i arbete och upprätthålla det utan vidare 

sjukskrivning samt (3) change processes – förändringsprocesser som kan syfta till antingen 

experentiell eller beteendemässig. Experentiell förändringsprocess syftar till förändring i 

tankemönster, känslor gentemot något och attityder. Beteendemässig förändringsprocess syftar 

till en faktiskt förändring i beteendemönstret, t.ex att börja träna, kontakta sin arbetsgivare mer 

osv. En individ är mer benägen till beteendemässig förändringsprocess i de sista stadierna av 

RCM. Författarna har beskrivit stegen utifrån en individs process att återgå i arbete. 

Precontemplation – Innan begrundand: Den sjukskrivna individen har inga tankar på att 

påbörja beteendeförändring som är relaterat till återgången, utan fokuserar endast på sin 

tillfrisknadsprocess. Contemplation – Begrundande: Individen väger fördelar och nackdelar med 

att återgå i arbete mot varandra, men är inte engagerad i den utsträckning att konkreta planer 

skapas om hur det skall gå till. Om en person fastnar i detta stadie är det ofta för att nackdelarna 

väger över mot fördelarna. Det som främst präglar detta stadie av utvecklingen är ambivalens. 

Preparation for action – Förberedelse att handla: Individen börjar planera för hur återgången till 

arbetet skall gå till samt har öppnat upp sig mer för externt stöd och hjälp av skapa möjligt 

schema för arbetsträning. Action – Handling: I detta steg återgår individen till arbetet till en viss 

utsträckning genom exempelvis arbetsträning, deltid eller anpassade arbetsuppgifter och risken 

för återfall är som störts i detta steg då viljan att ta på sig lika mycket som innan för tidigt ofta är 

stor. I de fall anpassningen går enligt plan och individen känner sig trygg och tillfreds med 

återgången utvecklas positionen ofta till individens ursprungliga schema och arbetsuppgifter. 

Maintenance – Upprätthållande: I detta steg använder den anställde nyförvärvade färdigheter 
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som kan bestå av allt från en insikt om att inte ta på sig för mycket arbete till att utföra tunga lyft 

på ett korrekt sätt och undvika beteende som kan utlösa nya sjukskrivningsperioder. I det 

slutgiltiga steget finns även här en viss risk för återfall då individen är i behov av att i större 

utsträckning möta de hinder som möjligt kan haft en viss påverkan till sjukskrivningen.  

The Phase Model of Occupational Disability är en modell utvecklad för att förstå 

sjukdomsförlopps demografi gällande arbetsrelaterade sjukdomar och hur en arbetsrelaterad 

funktionsnedsättnings utveckling och tidsram ser ut inom invaliditetsprocessen och dess omslag 

mot förbättring och återgång till arbete. 

Författarna använder två modeller där en består av åtta faser och den andra tre. De använder 

dessa modeller på ett mindre strikt sätt än stegen i RCM och fokuserar väldigt lite på deras 

specifika faser och mer övergripande på att faser i en sjukdom är viktigt att ha en förförståelse 

om i samband med arbetsrehabilitering och återgång till arbete. 

Med dessa två teorier som analysverktyg fördjupar sig forskarna i den sjukskrivna individens 

samspel mellan arbetsplatsen, sjukvården och försäkringssystemen som alla har inflytande på de 

tre olika förändringsdimensionerna utifrån RCM. 

Återgång till arbete efter skada eller sjukdom har bevisats vara påverkat av många olika 

faktorer såsom sociala, fysiska, psykiska och ekonomiska faktorer. Litteratur inom sjukdomslära 

och ekonomi har båda visat på att vissa kännetecken inom arbetsplatsen, sjukvård och 

försäkringssystemen har en stor påverkan vad gäller återgång till arbete oavsett hur det 

underliggande medicinska tillståndet ser ut. Samma forskning har även visat på att arbetsgivare, 

kollegor, sjukvården samt försäkringssystemen kan vara stora stöttepelare för den sjukskrivna 

under processens gång och skapa en tryggare återgång till arbetet. 

 

Sjukvården 

Författarna till studien pekar på genom tidigare forskning att sjukvården, t.ex sjukskrivande 

läkare, har ett enormt ansvar när det kommer till att motivera individen att återgå till arbete; men 

även att övertyga dem om att sjukskriva sig tillräckligt länge. Om den sjukskrivande läkaren 

trivialiserar problematiken individen har kommer de sannolikt att eskalera när denne återgår för 

tidigt till arbete. Andra sidan av det är att om läkaren förstorar upp besvärsbilden för individen 

kan detta leda till en rädsla för att återvända till sitt arbete. 
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Då individen inte känner sig trygg eller inte har tillit till sitt tillfrisknande kan det skapas en 

oro hos individen för negativ påverkan på dennes symtom. Då detta sker skapas en så kallad 

undvikandestrategi som oftast har stark negativ påverkan vad gäller återgång till arbete i de fall 

individen har ett fysiskt påfrestande arbete. 

Vidare, menar Franche och Krause att det finns starka kopplingar till utvecklandet av 

psykiska sjukdomar och besvär när en individ är sjukskriven för något annat. 35-70% av 

sjukvårdens patienter som har en underliggande depression utöver sin huvuddiagnos erbjuds inte 

lämplig behandling för detta. Vilket skapar sämre möjligheter vid återgång till arbete för denna 

grupp då undersökningar har visat på att individer med depression har större svårigheter vid 

återgång till arbete. 

Franche och Krause pekar även på vikten av att sjukvården har ett gott samarbete med 

arbetsgivaren. Detta för att se till att den sjukskrivna individen blir erbjuden rätt typ av 

arbetsuppgifter vid återgång till arbetet. 

I Sheerbrooke, Canada, gjordes en studie på 130 anställda på 31 olika arbetsplatser som alla 

hade en sjukfrånvaro på fyra månader eller mer p.g.a. ryggproblem. Studien hade som mål att 

visa på vikten i att sjukvården har god kontakt med arbetsgivaren under en sjukskrivning för att 

se till att individen får bästa möjliga vård och vägledning på vägen tillbaka till arbetet. Alla 

insatser inleddes mellan 6-13 veckor efter sjukskrivning. Samtliga individer delades upp i fyra 

grupper; usual care intervention, clinical intervention, ergonomic intervention och full 

intervention, vilket var en kombination av de sista två nämna. Full intervention gruppen återgick 

till arbete 2.41 gånger snabbare än usual care intervention gruppen, Clinical intervention 

gruppen visade ingen märkbar statistisk förändring i jämförelse med de andra grupperna. 

Ergonomic intervention visade på 1.91 gånger snabbare återgång till arbetet än de grupperna utan 

ergonomiska inslag. 

 

Arbetsplatsen  

Om individen uppfattar arbetsplatsen som ett hot mot sin egen hälsa kommer uppfattningen att 

väga tungt då individen i steget Preparation for action väger för mot nackdelar om att återgå till 

arbetet. 

Kvalitativa studier har visat att det är av extrem vikt att arbetsplatser har en öppen och icke-

dömande inställning gällande att alla individer lever med risk för sjukdom och skada. Vidare, att 
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ingen skall behöva känna sig dömd eller konfronterad gällande sin situation av varken 

arbetsgivare eller kollegor.  

I en holländsk studie på 120 individer som alla varit sjukanmälda under 10 dagar eller fler 

p.g.a. arbetsrelaterad ryggsmärta framkom att samtliga av dem upplevde problematiska relationer 

på arbetsplatsen som en av fyra avgörande faktorer till att inte redan vara tillbaka på arbetet. 

Vidare pekar Franche och Krause (2002) på en studie som visar på att anställda som var 

sjukskrivna för en arbetsrelaterad skada och inte kände att de fick något stöd hade mer 

aggressioner mot sina arbetsgivare än individer som erhöll stöd eller inte hade varit borta från 

arbetet till följd av sin skada/besvär eller som inte varit sjukanmälda alls. 

I de situationer som en individ upplever en högre grad av kontroll i sin position och sina 

arbetsuppgifter är det 30% större chans att komma tillbaka till arbetet i ett tidigare skede än för 

de individer som inte upplever att de har full kontroll över sin arbetssituation. 

Högt kvalificerade studier har visat på att sjukskriva individer som erbjuds anpassade 

arbetsuppgifter under återgången till arbetet är tillbaka på sin arbetsplats två gånger så snabbt än 

de sjukskrivna individer som vet att det inte finns möjlighet till detta arrangemang.  

 

Försäkringssystemen och juridiska/ekonomiska överväganden  

Författarna talar om för- och nackdelar med ett väl utvecklat socialt skyddsnät i form av 

försäkringssystem då det finns forskning som pekar åt båda hållen. Å ena sidan finns det två 

kanadensiska studier som pekar på att ju högre förmåner, desto längre sjukskrivningsperiod. 

Samtidigt pekar annan forskning från bl.a U.S.A och länder i Europa på att ju högre 

kompensation och ju stabilare arbete med anställningsskydd, desto snabbare är individen tillbaka 

i arbete igen. 

Författarna menar vidare att ifrågasättandet i sig gällande individens funktionsnedsättning 

ökar stress och belastning; vilket i sig tar mycket värdefull energi. Detta då individen i många 

fall det inte är en iögonfallande synlig sjukdom känner ett behov av att bevisa för omgivningen 

att den är riktig. Vidare, genom att konstant ifrågasättas om sin sjukdom blir sjukdomsbilden mer 

och mer en association till individens jag. 
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7. Metod  
7.1 Ansvarsfördelning 
Under uppsatsarbetet har vi författare strävat efter att arbeta tillsammans i så stor utsträckning 

som möjligt. Vad gäller val av forskningsansats och val av metoder har vi gemensamt diskuterat 

och reflekterat fram vårt val. Problemformulering och syfte med tillhörande frågeställningar och 

hypoteser har vi arbetat fram tillsammans. Kring arbetet med intervjuerna och tillhörande 

rapporter som framställts har vi delat upp antal medarbetare jämt mellan oss och ansvarat för fem 

medarbetare var. Vi har mestadels gjort skrivandet av uppsatsen tillsammans men delat upp 

övergripande ansvarsområden mellan oss; Jessica har ansvarat för beskrivning av tjänsten samt 

teorikapitlet och Jack har haft ansvar för inledning och metodkapitlet. Resultatredovisning, 

analys samt diskussion har vi båda haft lika stort ansvar för då vi ansåg att båda två hade lika 

mycket tankar och reflektioner kring dem, och därför upplevde vi att det skulle tillföra mest till 

uppsatsen att skriva dessa delar tillsammans.  

 

7.2 Forskningsansats  
Vår forskning består övergripande av en kvantitativ forskningsansats med kvalitativa inslag då vi 

känner att läsaren behöver få ta del av så väl statistik som medarbetarnas egna upplevelser. 

Studien har sin grund i två strukturerande enkäter som inte lämnar något rum för tolkning, vilket 

vi författare upplever som positivt då resultatet ej är påverkningsbart genom författarnas 

interpretationer (Bryman, 2009, s. 146). Vi har även valt att ha vissa kvalitativa element i vår 

uppsats då vi följer upp dessa enkäter under två olika tillfällen i form av telefonbaserade 

intervjuer för att undvika missförstånd av enkätsvaren och samla in tilläggsinformation (Bryman, 

2009, s.147-148). Dessa intervjuer är semistrukturerade och inkluderar många öppna frågor för 

att nå medarbetarens egen upplevelse av sin livssituation. Det är i det skedet som vi författare får 

stort utrymme för tolkning och teorigenerering (Bryman, 2009, s. 34-35). 

Studien har en deduktiv ansats med induktiva inslag. Vi går in i studien med en förutbestämd 

teoretisk ansats som styr vår datainsamlingsprocess, enligt deduktiv metod (Bryman, 2009, s. 21) 

samt utgår från ett antal hypoteser som står för tre potentiella utfall av korrelationen mellan 

KASAM-enkäten och Susano AB:s enkät. Detta hoppas vi på skall kunna ge stöd och vara ett 

verktyg åt oss författare i vår problematisering av Susano AB:s tjänst Rehablinjen och dess 

insatser samt dess tillhörande enkät. Vi fördjupar oss även utan tidigare uppfattning eller 
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förkunskap i medarbetarnas egen uppfattning av sin livssituation, vilket ger oss rum för analys 

och tolkning. Vi har alltså även en ingång i arbetet då vi ser till empirin, enligt induktiv metod 

(Thurén, 2009, s.22). 

Då Susano AB:s för tillfället enda aktuella uppdragsgivare hade ansökt om en utvärdering 

genom Rehablinjen av en hel avdelning resulterade detta i att vår population enbart bestod av 

avdelningens 15 anställda, varav vi valde att göra urval om tio medarbetare. Detta då vår 

ursprungstanke var att genomföra studien på tio medarbetare från olika arbetsplatser, men då 

tjänstens aktualisering även flyttades fram och vår studie därför inleddes senare än planerat, 

ansåg vi oss inte ha tillräckligt med tid för att genomföra studien på alla 15 medarbetare. I vårt 

urval utgick vi från att ha så jämnt fördelat med sjuksköterskor och skötare som möjligt samt en 

så jämn fördelning som möjligt mellan arbetspassen, då somliga arbetade morgon, natt eller 

kväll. Detta för att få ett så representativt urval som på ett adekvat sätt uttryckte populationens 

förhållningssätt (Bryman, 2009, s.101). 

 

7.3 Avgränsning 

Att tjänsten Rehablinjen kom att problematiseras under en tidsperiod då Susano AB fick ett 

uppdrag gällande en grupputredning är viktigt att reflektera kring. Ursprungstanken bakom 

studien var att göra en uppföljning på tio medarbetare med enskilda individuella besvär och att få 

variation på utfallet och om möjligt se skillnader vid vår uppföljning. Nu föll det sig så att vi 

istället gjorde uppföljningen på en hel arbetsgrupp – med individuella telefonintervjuer med 

medarbetarna – som alla har en gemensam problematik i form av allvarliga konflikter på 

arbetsplatsen med mobbing och bristande ledningsfunktioner. Vi fann denna problematik som 

oerhört intressant att följa upp under vår problematisering av tjänsten, men vi måste dock ändå 

peka på denna avgränsning. Med ovanstående realiteter som bakgrund kan man dra slutsatsen att 

problematiseringen av tjänsten Rehablinjen är avgränsad till utredning på gruppnivå och de 

insatser som då blir relevanta. 

Till följd av att utredningen berör medarbetare som är anställda på samma avdelning betyder 

även detta att problematiseringen är begränsad till individer som arbetar inom samma arbetsfält. 
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7.4 Litteratursökning  
Vår litteratursökning har sett ut som så att vi kontaktat diverse myndigheter och organisationer 

som har kopplingar till sjukskrivning, arbetslöshet och rehabilitering för att få tillgång till 

statistik och relevanta studier. Bland dessa fick vi svar initialt svar från Försäkringskassan och 

Region Skåne, vilka refererade oss antingen vidare till något universitet eller högskola, 

alternativt tillhandahöll statistik. Vidare har vi även valt att fördjupa oss i Arbetsgruppens 

psykologi skriven av Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors (2005) samt Ledarskap i 

human service-organisationer av Ingela Thylefors (2007) som vi blivit introducerade för under 

utbildningens gång. Dessa valdes med bakgrund till att vi fått reda på att uppdraget vi fått 

tillåtelse att problematisera riktade sig till en hel arbetsgrupp med väldigt starka 

gruppkonstellationer och ett bristfälligt ledarskap. Vi har även använt oss av en 

socialförsäkringsrapport från 2010, vilken vi fann genom Björn Johnsons bok Kampen om 

sjukfrånvaron (2010). 

Försäkringskassans statistikenhet gav oss ett excellark från Sveriges offentliga statistik (2012) 

som varje år gör en mätning den 31:a december gällande antal registrerade försäkrade per år. 

Vidare refererade de oss vidare till Lunds universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola 

samt Gävle högskola där de trodde att någon av skolorna hade en avhandling från några år 

tidigare om just KASAM-verktyget, men de var osäkra på vilken. 

Vi började med att ringa Stockholms universitets institution för humanistiska-

samhällsvetenskapliga områden där vi tyvärr inte fick tag på något då de sa att de just då inte 

kunde hjälpa oss men att de skulle återkomma. Då vi redan låg under ett pressat tidsschema med 

tanke på att uppstartstiden på det uppdrag vi skulle utvärdera och problematisera förskjutits 

kände vi båda att vi inte hade tid att vänta och se om det löste sig med Stockholms universitet. 

När vi kontaktade Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet fick vi namnet på en 

uppsats skriven av Caroline Klintner och Jennie Larsson (2010), varpå vi gjorde en sökning på 

Google med de bådas namn och lade till Lunds universitet i slutet av sökningen. Vi fick 454 

resultat, varav det andra i listan var en länk till Lunds universitets avhandlingsdatabas där vi 

kunde ladda hem avhandlingen i PDF-format. 

Vidare kontaktade vi även forskningssekreteraren på Gävles högskola för att se om det fanns 

någon likartad forskning gjord på området där som vi kunde ha användning av. 

Forskningssekreteraren gav oss två C-uppsatser inom pedagogik skrivna av Alexandra Isberg 
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och Susanna Lidén (2009) samt Peter Jönsson och Jeanette Nilsson (2005). Vi började med att 

göra en sökning på Google med namnen Alexandra Isberg och Susanna Lidén samt lade till 

Gävle högskola i sökningen, vilket gav 2560 träffar och vi hittade deras uppsats som direktlänk 

till PDF-fil på nätet överst på andra sidan. Vi valde dock i slutändan att inte använda den 

uppsatsen då studien gjord av Caroline Klintner och Jennie Larsson (2010) var väldigt lik deras. 

Vidare sökte vi även på Peter Jönsson och Jeanette Nilsson samt lade till Gävle högskola i 

sökningen vilket gav oss 15100 resultat och där vi fann en direktlänk till en PDF-fil uppladdad 

via Gävle högskolas hemsida överst på första söksidan. 

Mailkontakt etablerades även med Region Skånes enhet för forskning och utveckling som 

tipsade oss om att söka efter SoU 2011:15 på regeringens hemsida, www.regeringen.se. Väl inne 

på hemsidan klickade vi på länken publikationer och sökte på SoU 2011:15 i sökfältet vilket gav 

ett sökresultat som vi klickade på och laddade ner dokumentet i PDF-format. 

Vi sökte även på Google Scholar med sökorden ”rehabilitation”, ”workplace” och ”cost-

effective” där vi fick 20420 träffar, varpå den sjunde i listan på första sidan var den vi valde att 

fördjupa oss i, vilken var Larsson och Gard (2003). Vi sökte även på ”rehabilitation”, 

”workplace” och ”return to work” varpå vi fick 69100 träffar och valde att ta den andra på första 

sidan av Franche och Krause (2002). Vi var tvungna att köpa dem från www.link.springer.com 

för att få tillgång till de fullständiga versionerna.  

 
7.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Bryman (2009, s.86) talar om reliabilitet utifrån tre kriterier: stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet, vilka vi utgått från när vi försökt uppnå så hög reliabilitet som möjligt i 

vår studie. Vi författare har sökt se till hög reliabilitet genom att tillsammans grundligt diskutera 

tolkningen av de olika riskfaktorerna och dess innebörd. Detta för att nå konsensus och undvika 

skilda bedömningar då medarbetarnas upplevelser skall tolkas och sättas i relation till 

riskfaktorerna. Likaså är de strukturerade enkäterna en bra grund för god reliabilitet i vår studie 

då de är webbaserade med en spärr som garanterar att det inte blir några obesvarade frågor. Detta 

styrker tillförlitligheten om annan forskare skulle ta sig an samma undersökning med hjälp av 

samma verktyg. 

Studien riskerar att brista i reliabilitet då vi i en del av uppsatsen tematiserat och kopplat 

Susano AB:s riskfaktorer till KASAM:s tre delkomponenter och det därför blir en subjektiv 

http://www.link.springer.com/
http://www.regeringen.se/
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tolkning från författarnas sida, varför vi tydligt i kapitel 7.7 redovisar våra tankegångar och 

resonemang kring hur vi tematiserat och varför. Detta minskar risken för möjlig brist på 

reliabilitet samt skapar möjlighet för intersubjektiv testbarhet (Thurén, 2009, s. 33). Vidare 

säkras reliabiliteten ytterligare då urvalet består av tio personer från en population på 15 vilket 

minskar risk för att tillfälligheter påverkar resultatet.  

Vidare talar Thurén (2009, s. 26-27) om kriterier för validitet, vilka vi utgått från i vår studie.  

Då Susano AB:s enkät berör alla aspekter av en persons tillvaro och fångar upp potentiella 

besvär som vem som helst, oavsett yrke, kan uppleva är vår uppfattning att enkäten på ett 

adekvat sätt kartlägger en individs nuvarande livssituation. Tidsspannet på fyra veckor i vår 

studie mellan mätpunkt ett och två resulterar slutligen i två skilda kartläggningar av samma 

individs livssituation och skapar därför förutsättningar för att kunna utläsa potentiella 

förändringar i individens livssituation från insatsens början till mätpunkt nummer två. För att 

skapa hög validitet för vår första frågeställning krävs – utöver tidigare nämnda kvantitativa 

mätpunker – en kvalitativ uppföljningsintervju för att kunna säkerställa att det inte skett några 

förändringar utöver de som enkäten lyckats fånga upp. Vidare, tar vi hjälp av KASAM-enkäten – 

vilket är en redan befintligt och sedan länge legitimerat verktyg till teorin – för att söka svar på 

vår andra frågeställning.   

Frågeställning tre besvaras genom vår uppföljande intervju fyra veckor efter tjänstens början. 

Intervjun är en semistrukturerad telefonintervju som ämnar fokusera på de problemområden som 

kartlagts under mätpunkt nummer ett, men även på medarbetarens egen uppfattning om tjänstens 

påverkan på dennes arbetssituation och välmående. Intervjun har sin grund i ett frågeschema där 

frågeställning tre ligger i fokus med stort utrymme för följdfrågor och en fördjupning i samtalet 

(Bryman, 2009, s. 127). Här anser vi forskare att det är av vikt att uppföljningen skall göras av 

densamma som den initiala intervjun för att exakt samma tillvägagångssätt ska tillämpas av 

forskaren i fråga och undvika olika tolkningar och avhängigt även ett opålitligt resultat. 

Då studien består av ett urval på tio personer, med ett bortfall på två medarbetare från en 

population på 15 personer uppfattas detta som ett representativt urval och att resultatet inte är 

unikt för studiens åtta medarbetare.  Då även hänsyn tagits till att få såväl en jämn fördelning 

som möjligt mellan skötare och sjuksköterskor som en jämn fördelning mellan arbetspassen – 

morgon, dag eller kvällsarbetande - vill vi hävda att studien har god generaliserbarhet. 
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7.6 Etiska forskningsprinciper  
Vi valt att se till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (God forskningssed, 2011) som 

vägledning under hela vår forskningsprocess. Dessa forskningsetiska principer består av fyra 

huvudkrav; informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet, 

vilka vi utgått ifrån i vår kontakt med medarbetarna och i utformandet av vårt 

materialinsamlande.  

Vår kontakt med medarbetarna inleddes via ett mail (se bilaga 3) som skapades tillsammans 

med Susano AB och visar på hur vi förhållit oss till informationskravet samt nyttjandekravet. 

Mailet innehöll en tydlig förklaring om vilka vi huvudforskare var samt syftet med vår studie och 

de metoder som skulle användas. Det förklarades vidare även att medarbetarna skulle komma att 

avidentifieras och då endast delta under ett fyrasiffrigt nummer i vår studie. 

Under vår telefonintervju vid mätpunkt ett upprepades viss information som meddelats i det 

inledande mailet till medarbetaren, men kompletterades med vissa nya punkter, detta för att nå 

ett fullständigt informerat samtycke (samtyckeskravet) och se till att vi följt informationskravet 

och nyttjandekravet full ut. Följande togs upp i intervjun: 

·        En beskrivning av vår plan för studien 

·        Studiens syfte  

·        En utförlig beskrivning av de metoder som kommer att användas 

·        Vilka vi är som står som forskningshuvudmän 

·        Ett tydliggörande om att deltagandet är frivilligt 

·        Att man som deltagare har rätt att avbryta medverkan när som helst önskas   

·        Att vi kan intyga anonymitet 

Medarbetarna fick alltså möjlighet att själva bestämma sig för att delta i vår studie genom att, 

dels skriftligen acceptera då de valde att besvara enkäterna och läst det tillhörande förklarande 

mailet; dels muntligen vid intervjutillfället när mätpunkt ett inleddes. För att tillgodose 

konfidentialitetskravet avidentifierades samtliga medarbetare i vår forskning redan vid mätpunkt 

ett då enkäterna skickades ut och förblev endast ett nummer i vår fortsatta forskning. Vi anger 

därmed inga namn i vår forskning och inte heller full beskrivning om på vilken avdelning och 

klinik medarbetarna är verksamma på. Vad gäller fallbeskrivningen (4.2) är det endast ett fiktivt 

exempel på hur en möjlig problematik för en medarbetare kan se ut inom ramen för tjänsten 

Rehablinjen. 
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7.7 Genomförande 

Vi påbörjade arbetet med vår uppsats genom att – tillsammans med Susano AB:s VD och 

medicinskt ansvarig – gå genom deras tjänst noggrant för att se till att vi uppfattat upplägget av 

tjänsten korrekt. Därefter framförde vi vårt syfte med studien samt hur vi ville gå tillväga i vår 

problematisering av deras tjänst. Samarbetet har upplevts fungera mycket bra och företaget 

ansågs från författarnas perspektiv vara positivt inställda till studien. Vi fick därefter gå genom 

deras enkät grundligt samt bli presenterade för hur rapporterna såg ut och den administrativa 

processen bakom. Tillsammans skapade vi en mall för det mail som skulle skickas ut till alla 

berörda medarbetare i arbetet med vår uppsats (var god se bilaga 3) och kort därefter skickades 

Susano AB:s egen enkät ut till de berörda tio anställda. 

Vi använde oss sedan av en utskriven version av Antonovskys KASAM-verktyg på 29 frågor 

för att skapa en digital version av denna med hjälp av Google Docs enkätfunktion. För att sedan 

lätt räkna ut poängsummorna på respektive KASAM-enkät skapade vi ett kalkylark i Microsoft 

Excell där vi enkelt kunde föra in medarbetarnas svar och få uträkningen automatiskt på de tre 

delkomponenterna samt totalpoängen. 

Vi författare hade gott om tid att sätta oss in i Susano AB:s arbetssätt samt resonemang och 

tolkningar gällande riskfaktorerna då det uppdrag vi blivit tilldelade att utvärdera blev 

framskjutet ca. två veckor, varför empiriinsamlandet även det fick skjutas upp två veckor från 

ursprungsdatumet. Under denna tid formulerade vi hypoteser gällande korrelationen mellan 

KASAM-enkäten och Susano AB:s medarbetarenkät gällande tre olika potentiella utfall och dess 

betydelse. Detta gjorde vi för att det i ett tidigt skede av uppsatsen skulle bli tydligt för läsaren 

och oss själva hur sambanden mellan enkäternas olika utfall mellan mätpunkt ett och två skulle 

tolkas. 

Detta frågeformulär mailades ut till de tio medarbetarna i samband med Susano AB:s egen 

enkät. Samtliga enkäter kom in inom loppet av tre dagar från utskickningstillfället och i samband 

med att båda enkäterna kom in fick vi av Susano AB medarbetarnas respektive mailadresser för 

att boka in den kompletterande telefonintervjun som vi utförde efter att Susano AB:s enkätsvar 

hade blivit processade. Detta för att se om något hade missuppfattats samt ge bakgrund till de 

riskfaktorer som var relevanta för varje medarbetare samt för att se hur riskfaktorerna kunde 

gestalta sig utifrån olika upplevelser. Vi författare hade i ett tidigare skede innan intervjuerna 

genomförts diskuterat hur vi såg på de olika riskfaktorerna och nått konsensus kring hur vi skulle 
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avgränsa varje riskfaktor. Vi säkerställde även att tolkningen samt antalet riskfaktorer som vi 

författare nått fram till låg i linje med Susano AB:s uppfattning. 

Väl vid intervjutillfället poängterade vi ännu en gång – utöver försättsbladet till mailet – att 

medverkan var frivillig och att medarbetaren fick avbryta när helst som önskades. I slutet av den 

första intervjun informerade vi även åter om den uppföljning som skulle ske ca. fyra veckor 

senare i form av två enkäter identiska till de som besvarades i första skedet samt om den 

kompletterande intervjun som inleds med samma upplägg som intervjun de nyss hade medverkat 

i; alltså att granska om antalet riskfaktorer stämmer väl överens med medarbetarens egna 

upplevelser av sin situation. Detta gjorde vi för att som ett första steg säkerställa att Susano AB:s 

medarbetarenkät faktiskt visade på rätt antal riskfaktorer samt att dessa stämde överens med 

medarbetarens egen förklaring av situationen. Ovanstående är anledningen till att vi valt att ha 

frågeställning ett, så att vi på så sätt vet att Susano AB:s enkät visar på rätt antal riskfaktorer och 

speglar medarbetarens verkliga situation på ett adekvat sätt; för att det ska bli en korrekt mätning 

i jämförelse med KASAM-enkäten.  

De tio genomförda intervjuerna planerades in och fullföljdes under en tre dagars period, ca. en 

vecka efter enkätsvaren från både KASAM-enkäten så väl som Susano AB:s egen enkät 

inkommit. Vi kunde då starta vårt arbete med resultatredovisningen där varje medarbetares 

resultat valdes att presenteras var för sig för att det skulle bli lättare för läsaren att ta till sig samt 

formulerade ytterligare en hypotes. I resultatet presenteras det sammanlagda KASAM-värdet, 

med dess olika delkomponenters individuella poäng tillsammans med en tolkning av 

delkomponenternas och det fulla värdets betydelse utifrån KASAM-teorin. Därefter följer under 

varje medarbetares kolumn en omfattande presentation av antalet riskfaktorer och förklaringen 

av hur dessa gestaltar sig för var enskild individ.  

Väl klara med den första mätpunktens empiriinsamling påbörjade vi arbetet med de delar av 

uppsatsen vi kunde samt påbörjade vår litteratursökning (för närmare genomgång av 

litteratursökning, var god se kapitel 7.4) genom att bl.a se till referenser i litteratur och studier 

samt kontakta diverse myndigheter och organisationer. 

När vi efter mätpunkt ett hade en samlad grupp riskfaktorer så inledde vi vår tematisering av 

riskfaktorerna i relation till KASAM:s tre delkomponenter (för närmare genomgång av 

tematiseringens utförande, var god se 7.8). Detta för att vi i vår uppföljning och avhängigt även 
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det samlade slutresultatet tydligt ska kunna urskilja en potentiell förändring hos varje 

medarbetare och få en så detaljerad bild som möjligt av vad för typ av förändring som har skett.  

När fyra veckor passerat skickades vår KASAM-enkät ut på nytt i samband med Susano AB:s 

egen enkät till de samtliga tio medarbetarna. Efter att ha inväntat svar under fem dagar och 

endast erhållit enkätsvar från åtta medarbetare skickades en påminnelse ut via mail till de två 

kvarvarande medarbetarna. Efter att ha väntat ytterligare två dagar utan svar gjordes ett val från 

oss författarna då vi tog bort dessa två medarbetare från vår studie. Vi fick alltså ett bortfall på 

två av tio medarbetare. Resultatet från mätpunkt ett gällande dessa två medarbetare var inte 

längre relevant då det inte skulle komma en mätpunkt två och därför inte kunna ske någon 

utvärdering av deras resultat. Vi kontaktade sedan de övriga åtta medarbetarna på nytt för att 

boka telefonintervju som skedde inom de tre kommande dagarna då vi fick anpassa oss efter de 

olika medarbetarnas arbetsscheman. Intervjun utfördes som tidigare beskrivet, men användes 

även för att ta reda på hur medarbetarna upplevde – dels tjänsten i stort – men även specifikt hur 

Susano AB:s enkät hade upplevts. Det vill säga om det fanns något som var förvirrande i enkäten 

eller några brister samt även huruvida de insatser som föreslagits hade - för det första - tillämpats 

och för det andra om de hade upplevts varit positiva alternativt negativa. 

Med både mätpunkt ett och två resultat fastställt inleddes analys och diskussion av materialet. 

För att läsaren lättare skulle kunna ta till sig resultaten gjorde vi även ett antal diagram med 

samlad statistik och genom det tydligare kunna se den eventuella förändring som skett hos 

medarbetarna. 

 

7.8 Tematisering  
Som vi nämnt i förklaringen av KASAM-verktyget (kapitel 5.1) är delkomponenterna kopplade 

till olika aspekter av individens liv och i vilken utsträckning denne hanterar inre och yttre 

stimuli; t.ex känsla av överväldigande inför livets komplexitet, ekonomiska svårigheter och 

bristande engagemang till sin omgivning. Detta är viktigt att ha i åtanke för legitimiteten av vår 

tematisering; vi har gjort denna tematisering för att vi så tydligt som möjligt ska kunna se om 

någon typ av förändring har skett, så väl som för att se om Susano AB:s enkät når samma eller en 

snarlik slutsats som KASAM-enkäten. Genom att koppla riskfaktorerna till KASAM:s olika 

delkomponenter tydliggör vi vilken aspekt av livet just den riskfaktorn berör; om det t.ex sker en 
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ökning i en KASAM-komponents delvärde borde även en eller flera av dessa riskfaktorer 

kopplade till delkomponenten potentiellt försvinna. 

Vi inledde tematiseringen genom att på varsitt håll skriva ner KASAM:s tre delkomponenter 

på tre olika papper och gjorde en så kallad tankekarta med begrepp och påståenden som vi ansåg 

kunde representera respektive delkomponent. Därefter jämförde vi våra tankekartor samt 

diskuterade och motiverade till varför det begreppet eller påståendet hörde samman med en viss 

delkomponent. Efter det genomfördes samma process med riskfaktorerna och vi började därefter 

koppla samman KASAM:s delkomponenter med riskfaktorer som innehöll samma typer av 

begrepp och påståenden. 

Ett exempel på ett begrepp som kunde höra till delkomponenten Meningsfullhet kan vara 

hopp. Till den delkomponenten valde vi att koppla riskfaktorn Nedsatt känslomässigt 

engagemang som vi delvis definierade utifrån påståendet Inget hopp inför framtiden.  

 
7.9 Metoddiskussion 

Vi författare kände av ett starkt motstånd från en del medarbetare när telefonintervjuer skulle 

genomföras och enkäter besvaras. Denna restriktivitet och skepsis tillskriver vi författare att 

avdelningen som Susano AB:s uppdrag gällde under många år har varit präglad av ett icke 

fungerande arbetsklimat och därför varit föremål för tidigare utredningar och utvärderingar. Vi 

författare frågar oss därför om det kan tänkas finnas en viss förförståelse hos somliga eller 

många medarbetare kring hur ett enkätsvar helst ska se ut för att resultaten ska bli så bra för dem 

som möjligt. Med det i åtanke ansåg vi att majoriteten – förutom möjligtvis två medarbetare – 

hade gett oss sanningsenliga svar i enkäterna så väl som intervjuerna. 

Två respondenter antas av författarna ha missuppfattat KASAM-enkäten, då poängen låg 

relativt högt (171 resp. 177 poäng), vilket utifrån Antonovskys (1989) tolkning kan ett värde runt 

190 poäng tyda på att respondenten missuppfattat frågorna. Även om 170-177 poäng inte 

nödvändigtvis behöver tolkas som särskilt nära 190 poäng ansåg vi författare att det – efter 

intervjuernas genomförande – från oss båda uppstod ett ifrågasättande gällande trovärdigheten i 

poängen då vi intervjuade en var av dessa två medarbetare. Detta då vi författare upplevde båda 

medarbetarna som tämligen beräknande och avvaktande i sina intervjusvar och att det därför 

förelåg en risk för att de då inte hade svarat sanningsenligt på enkäterna. Det är därför av vikt för 

oss författare i vår studie att se om KASAM-värdet har minskat till en mer rimlig nivå samt hur 



34 
 

de uppfattas vid intervjutillfället i mätpunkt två, vilket möjligtvis kan antyda en attitydförändring 

hos medarbetaren i positiv bemärkelse; detta kommer vi att gå in mer djupgående på i uppsatsens 

diskussionsavsnitt. Vidare var det även väldigt få – två av tio – som uppgav ett nummer som de 

kunde nås på, vilket resulterade i en viss försening för vissa intervjuer. 

Beställaren av tjänsten och den avdelning tjänsten gällde som vi hade fått möjlighet att utgå 

från i vår problematisering av Rehablinjen hade ganska unika problem om det ska ses utifrån hur 

tjänsten tidigare använts under den tiden regeringsuppdraget hade varit aktuellt så väl som innan 

den antogs som regeringsuppdrag. Problemen bestod främst av samarbetssvårigheter och interna 

konflikter på gruppnivå och inte utifrån en enskild individ, som tjänsten tidigare inriktat sig mot. 

Detta ledde till att insatserna kom att bli rekommenderade i mer generell grad när de togs upp 

med verksamhetschefen, även om medarbetarna fick rekommendationer av de psykologer, läkare 

och socionomer som intervjuade dem på ett mer individuellt plan. 

I och med problematiken som rådde på avdelningen – med konflikter och 

samarbetssvårigheter med närmaste chefen inräknat – så var det somliga som var väldigt oroliga 

för att bli uthängda i uppsatsen, så väl som av tjänsten. Under våra samtal fick vi många frågor 

om själva tjänsten – och insatserna som skulle följa – som vi inte kunde besvara och fick därför 

referera medarbetarna vidare till Susano AB. Denna oro bidrog tyvärr till att somliga inte ville 

utveckla sina svar kring de riskfaktorer Susano AB:s enkät visade på. 

 

8. Resultat  
8.1 Resultatredovisning av mätpunkt ett 
Medarbetare 1 har ett KASAM-värde på 171 poäng där meningsfullhet är 54, begriplighet 47 

och hanterbarhet 64 poäng. Poängen står för en stark KASAM-person då de är över 160-poäng 

och medarbetaren kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än 

en svag KASAM-person. Däremot finns osäkerhet hos författarna då poängen står nära värdet för 

en orimlig hög KASAM-poäng som är över 190 poäng, då oftast resultatet visar på oärlighet eller 

missuppfattning vid utförande av enkäten.  

 

Antal riskfaktorer hos medarbetaren är fem.  

● Ingen tillit till avdelningschef och/eller ledning - Har uppfattning om att det skulle leda 

till en positiv utveckling med en omstrukturering av personal då dessa konflikter på 



35 
 

avdelningen funnits under en längre tid och enligt medarbetaren mestadels orsakas utifrån 

en person. Enligt medarbetaren delas denna uppfattning av många i personalgruppen. 

Avdelningchefen har varit delaktig i konflikterna men har inte tagit tag i problemet. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren anger ekonomisk otillfredställese som syftar 

till att den ekonomiska ersättningen inte uppfattas som adekvat i jämförelse med tidigare 

erfarenheter inom arbetsfältet eller utbildningsnivå. 

● Upplevelse av orättvisa på arbetsplatsen - Medarbetaren beskriver en viss premiering till 

de anställda som har lättare att uttrycka sig och stå på sig gentemot ledningen när det 

gäller löner och liknande. 

● Nyligen inträffad livshändelse med risk för förhöjd stress - Har en systerdotter som sedan 

fyra år tillbaka drabbats av flera olika sorters cancer och i dagsläget ser framtiden osäker 

ut. 

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Medarbetaren påpekar viss irritation då personal i andra 

team, som exempelvis har hand om motsatt tur (innetur/utetur) börjar sitt arbetspass och 

behöver hjälp med sin turs arbetsuppgifter. Detta leder till minskat fokus på de egna 

arbetsuppgifterna enligt medarbetaren, vilket kan leda till en sämre arbetsprestation då 

det orsakar mer stress på avdelningen. 

 

Medarbetare 2 har ett KASAM-värde på 177 poäng där meningsfullhet är 54, begriplighet 54 

och hanterbarhet 64 poäng. Poängen står för en stark KASAM-person då de är över 160-poäng 

och medarbetaren kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än 

en svag KASAM-person. Däremot finns osäkerhet hos författarna då poängen står nära värdet för 

en orimlig hög KASAM-poäng som är över 190 poäng, då oftast resultatet visar på oärlighet eller 

missuppfattning vid utförande av enkäten.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är fyra. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren bor tillsammans med sin sambo, har en 

dotter, en yngre samt en äldre son som ofta sover över. Är ensamförsörjare och när det är 

dags att betala räkningar känner hon att det känns lite svårt. Ekonomin går inte alltid 

ihop, men “det brukar lösa sig”. 
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● Nedsatt förmåga till återhämtning - Har mycket åtaganden utanför arbetet i form av 

hushållssysslor som måste göras. Medarbetaren utför de flesta själv, men barnen kan 

ibland hjälpa till. 

● Nedsatt balans mellan arbete och fritid - Har inte direkt tid för några egna fritidsintressen 

då det är mycket i hemmet som måste göras och barnen har sina aktiviteter som de måste 

bli skjutsade till. Barnen är enligt egen utsago medarbetarens fritidsintresse. 

● Tendens till att skjuta upp problem - Om ett problem dyker upp som är akut och måste tas 

itu med direkt så finner medarbetaren tid att titta på det, sucka lite och sedan gå och lägga 

sig. Brukar dock ha en lösning till dagen därpå och anser att det är nyttigt att “sova på 

saken”. 

 

Medarbetare 3 har ett KASAM-värde på 147 där meningsfullhet är 43, begriplighet 45 och 

hanterbarhet 54 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer som 

tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittvärdet på 140 KASAM-poäng.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är fyra. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Uppger att det inte endast har med det nuvarande arbetet 

att göra utan anser att nivån är låg över hela landet. Under medarbetarens praktik år 2012 

hade han fått höra att de fått individuella löneförhöjningar på arbetsplatsen vilket han 

kände osäkerhet inför då han hade för sig att löneökningen skulle baseras på längd på 

anställningen.  

● Nyligen inträffad livshändelse med risk för förhöjd stress - Sambons far har haft några 

strokes och blivit halvsidesförlamad, vilket gjorde att sambon och avhängigt 

medarbetaren själv blivit deprimerad och nere. Vidare har det även skett ett dödsfall i 

släkten där en yngre kusin gått bort i cancer. Medarbetaren mådde dåligt under en period 

men har inte upplevt behov av samtalsstöd. Har en barndomsvän han står väldigt nära 

som han kunde prata med. 

● Sömnbesvär - I samband med byte av arbetspass från kväll - till dagspass får 

medarbetaren väldigt lite sömn och känner sig inte utvilad. Vaknar upprepade gånger 

under natten. 
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● Nedsatt balans mellan arbete & fritid - Intresserar sig för simning då medarbetaren har 

dålig rygg, men har tyvärr inte kommit iväg på ett tag. Har en mamma som blivit äldre 

och behöver hjälp med bl.a städning och att tvätta, vilket han gör minst en gång i veckan. 

 

Medarbetare 4 har ett KASAM-värde på 100 poäng där meningsfullhet är 32, begriplighet 28 

och hanterbarhet 35 poäng. I KASAM-verktygets tolkning kan utläsas att en person som har 

under 120 KASAM-poäng bör förenkla sin tillvaro. Personen bör dra ner på sina ambitioner och 

försöka att inte leva utefter andra människors normer. Istället bör det ses till de aspekter av livet 

som personen känner starkt för och har uppfattningen om att denne behärskar.  

Medarbetaren har ett B-värde, begriplighets-värde som ligger under 35 poäng vilket också pekar 

på ett antal aspekter. Den vardagliga livssituationen är mer komplex är vad personen för tillfället 

har intellektuell ork att klara av, eller kan också bero på språkliga eller sociala svårigheter i sin 

nuvarande livsmiljö. Ett lågt B-värde kan syfta till en oförmåga att själv styra sina reaktioner och 

ett dåligt självförtroende.  

Medarbetaren ligger också nära gränsen att resultera under 100-poängstrecket vilket kan 

tolkas utifrån KASAM som att personen har kört fast i sin nuvarande belägenhet och att denne 

kan behöva söka professionell hjälp.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är sex. 

● Pågående arbetsorganisationsförändringar - Anger stor oro gällande 

organisationsförändringar då det på avdelningen pratas mycket om framtida planer och 

förändringar, men ändå är det inte mycket som händer just nu. Är även orolig över sin 

tjänst som inte än är fast och är beroende av annan personals frånvaro. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren anger ekonomisk otillfredställelse som 

syftar till att den ekonomiska ersättningen inte känns adekvat i jämförelse med tidigare 

erfarenheter inom området eller utbildningsnivå. Är däremot inte orolig över sin privata 

ekonomiska situation. 

● Tecken på nedstämdhet - Beskriver en traumatisk uppväxt i ett land med krig samt att 

medarbetaren för fyra år sedan genomgick en påfrestande skilsmässa och i samband med 

det startade sin medicinering. Samt oron över att få stanna kvar på sitt arbete. 
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● Känsla av frustration - Upplever att avdelningschef och verksamhetschef inte talar och 

delar med sig av sina beslut som även berör personalen. Medarbetaren påpekar ett visst 

missnöje med att cheferna tog hjälp av Susano AB för att lösa de konflikter som finns på 

avdelningen och inte har lyckats sköta det på en mer organisatorisk och gruppnivå.  

● Nedsatt arbetstillfredsställelse - Medarbetaren beskriver ett minskat förtroende för sin 

avdelningschef, vilket också resulterat i att hon nu söker andra arbeten vilket hon själv 

tycker känns tråkigt då hon älskar sitt arbete med patienterna. 

● Nedsatt återkoppling från omgivningen - Upplever brist i återkoppling och uppmuntran 

från avdelningschefen. Har aldrig under sina år på avdelningen fått beröm för sitt utförda 

arbete endast känt sig motarbetad.  

 

Medarbetare 5 har ett KASAM-värde på 141 poäng där meningsfullhet är 40, begriplighet 45 

och hanterbarhet 52 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittvärdet på 140 KASAM-poäng.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är fem. 

● Upplevelse av orättvisa på arbetsplatsen - Medarbetaren uppger att enhetschefen 

behandlar personal olika och det är väldigt tydligt vilka av personalen som hon tycker om 

och inte. Dock har det enligt medarbetarens utsagor skett en viss förbättring nu vad gäller 

detta, då avdelningschefen fått mycket kritik. Däremot kan hon enligt medarbetaren 

fortfarande snäsa till mot de hon inte gillar, men har dock blivit lite mer försiktig. 

● Känsla av frustration - Den anspända situationen på arbetet gör att många på avdelningen 

tappar arbetslusten och inte riktigt orkar ta det ansvar som de måste göra enligt 

medarbetaren. 

● Nedsatt balans mellan fritid och arbete - Medarbetaren har i nuläget inget fast 

motionsschema. Har tidigare tränat mycket, men är i dagsläget inte igång; har inte orkat 

riktigt ännu. Har börjat lite smått med att springa igen, men har ingen rutin på det. Har 

mycket åtaganden i hemmet med sina tre barn vilket periodvis kan upplevas som 

stressfyllt, men inget som går ut över medarbetarens arbete eller välmående i allmänhet.  
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● Nedsatt känslomässigt engagemang - Har mer eller mindre gett upp hoppet om en lösning 

på avdelningens problem. Arbetar på som normalt och försöker glömma bort. 

● Ingen tillit till avdelningschef och/eller ledning - Medarbetaren litar inte på det 

enhetschefen säger och tror att alla förbättringar som utlovas aldrig kommer att ske. 

 

Medarbetare 6 har ett KASAM-värde på 156 poäng där meningsfullhet är 45, begriplighet 47 

och hanterbarhet 58 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittsvärdet på 140 KASAM-poäng.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är sju. 

● Nedsatt arbetstillfredsställelse - På grund av oroligheter kring organisationsförändringar, 

bråk med kollega och den bristande tilliten till sin avdelningschef påverkar detta 

medarbetarens arbetsglädje- och prestation. 

● Upplevelse av ohälsa - Medarbetaren kan stundvis känna sig väldigt stressad och har 

enligt egen utsago väldigt mycket inre stress. Har tidigare prövat mindfullness vilket hon 

upplevde inte var något för henne. Har en del koncentrationssvårigheter och blir lätt 

stressad. Tillskriver själv mycket av stressen i nuläget till arbetsförhållandena. 

● Nedsatt balans mellan fritid och arbete - Har inte mycket fritid, arbetar heltid och tar 

sedan hand om två små barn på fem och sex år. När medarbetaren väl har ledigt brukar 

hon titta på TV eller läsa bloggar på datorn. 

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Belastningen uppges av medarbetaren inte bero på ett 

ohälsosamt arbetstempo eller för mycket arbetsuppgifter, utan tillskrivs snarare den 

stämning som finns på avdelningen. Uppger att det fungerar väl med det team hon alltid 

arbetar med, men att stämningen överlag är ansträngd. Konflikterna har tagits upp vid ett 

flertal tillfällen uppger medarbetaren, men ingen förändring sker vilket gör henne stressad 

och orolig. 

● Nedsatt förmåga till återhämtning - Medarbetaren har inga strategier för återhämtning 

och hon känner sig väldigt stressad eller överarbetad. Uppger en förhöjd inre stressnivå 

och kan aldrig riktigt slappna av. Medarbetaren uppger att hon ibland inte orkar mer för 

det är stundvis för mycket på en gång. 
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● Tendens till att lägga ansvaret på problemen hos sin omgivning - Medarbetaren uppger 

ofta under intervjun hur allt kan lösas om chefen tar tag i problemet och den andra 

“bråkiga” kollegan skärper sig. Svarar undvikande vid frågor om hennes roll och skuld i 

det hela. 

● Ingen tillit till avdelningschef och/eller ledning - Medarbetaren känner inte att hon kan 

säga saker i förtroende till chefen utan att hon då säger det vidare till någon annan 

anställd. Det finns heller ingen tilltro till att avdelningschefen kan få till stånd beslut som 

håller eller hålla löften som lovas. 

 

Medarbetare 7 har ett KASAM-värde på 121 poäng där meningsfullhet är 45, begriplighet 31 

och hanterbarhet 43 poäng. I KASAM-verktygets tolkning kan utläsas att en person som har 

under 120 KASAM-poäng bör förenkla sin tillvaro. Personen bör dra ner på sina ambitioner och 

försöka att inte leva utefter andra människors normer. Istället bör det ses till de aspekter av livet 

som personen känner starkt för och har uppfattningen om att denne behärskar.  

Medarbetaren har ett B-värde, begriplighetsvärde som ligger under 35 poäng vilket också pekar 

på ett antal aspekter. Den vardagliga livssituationen är mer komplex är vad personen för tillfället 

har intellektuell ork att klara av, eller kan också bero på språkliga eller sociala svårigheter i sin 

nuvarande livsmiljö. Ett lågt B-värde kan syfta till en oförmåga att själv styra sina reaktioner och 

ett dåligt självförtroende.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är tio.  

● Nedsatt återkoppling från omgivningen - Upplever inget stöd från varken avdelningschef 

eller kollegor på arbetsplatsen. Medarbetaren berättar även att personalen fortfarande har 

många privata fester, samt utlandsresor, då alla är inbjudna förutom hon själv, och att 

dem gärna talar högt om dessa på arbetsplatsen för att få henne att känna utanförskap.  

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren berättar även att denna orättvisa ger sig 

uttryck i löneförhöjningar. Avdelningschefen har för ca ett år tillbaka gett en person (med 

kortare anställning än medarbetaren) en löneförhöjning på 2000 kr, en höjning som inte 

hon fick, med motiveringen om att denna person kunde hjälpa avdelningschefen att byta 

lite glödlampor och sådant praktiskt.  
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● Tecken på nedstämdhet - Medarbetaren erkänner att hon har gjort mycket fel på 

avdelningen mot sina arbetskollegor men att de senaste två åren tagit en gemensam 

ståndpunkt mot henne där hon upplever att hon inte har en chans att visa på förbättring. 

Hon känner sig mobbad och är mycket nedstämd p.g.a. detta.  

● Nedsatt känslomässigt engagemang - Anger att hon förlorat sitt engagemang och sin 

motivation som resultat av alla dessa konflikter och att hon nu endast går till arbetet och 

utför det som måste göras, men inget extra. 

● Upplevelse av orättvisa på arbetsplatsen - Medarbetaren uppfattar att då 

avdelningschefen får veta något i förtroende så använder hon denna information för att 

komma närmare annan personal som hon tycker bättre om. För att skapa en känsla av 

delaktighet mellan henne och den andra anställa. 

● Känsla av frustration - Medarbetaren har även grubblerier då hon kommande dag skall 

arbeta med det team som hon själv upplever fryser ut henne. Hon anger även att hon varje 

dag tar med arbetet och stressen kring detta med sig hem och att tankarna inte släpper 

under hennes fritid.  

● Upplevelse av ohälsa - Upplever sin hälsa sämre än hon tidigare gjort då hon idag känner 

sig ständigt trött och utmattad. Känner inte heller samma glädje i liver längre som förr.  

● Sömnproblem - Beskriver sömnproblem med stundvis uppvakande under natten samt 

grubblerier. Medarbetaren upplever en stor oro gällande arbetssituationen och känner 

också en stress om vad som skulle hända om hon sa upp sig. Känner stor oro för att inte 

hitta nytt arbete då hon känner sig “för gammal” för att hitta ett nytt arbete.  

● Begränsat stödjande nätverk - Har uppfattningen att hennes man redan har tillräckligt 

med egna problem på sin arbetsplats och att hon därför inte vill besvära honom med 

hennes egna problem.   

● Bristande problemlösningsförmåga - Beskriver att hon idag saknar energi för 

problemlösning och kreativitet. Gör endast det som hon måste göra för att patienterna 

skall må bra.  

 

Medarbetare 8 har ett KASAM-värde på 122 poäng där meningsfullhet är 51, begriplighet 30 

och hanterbarhet 36 poäng. I KASAM-verktygets tolkning kan utläsas att en person som har 

under 120 KASAM-poäng bör förenkla sin tillvaro. Personen bör dra ner på sina ambitioner och 
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försöka att inte leva utefter andra människors normer. Istället bör det ses till de aspekter av livet 

som personen känner starkt för och har uppfattningen om att denne behärskar.  

Medarbetaren har ett B-värde, begriplighetsvärde som ligger under 35 poäng vilket också pekar 

på ett antal aspekter. Den vardagliga livssituationen är mer komplex är vad personen för tillfället 

har intellektuell ork att klara av, eller kan också bero på språkliga eller sociala svårigheter i sin 

nuvarande livsmiljö. Ett lågt B-värde kan syfta till en oförmåga att själv styra sina reaktioner och 

ett dåligt självförtroende.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är fyra. 

● Nyligen inträffad livshändelse med risk för förhöjd stress – Medarbetaren har haft 

personliga relationsproblem samt ett dödsfall i släkten. Försöker skjuta undan det för att 

inte bli så påverkad. 

● Nedsatt balans mellan fritid och arbete - Har en del problem med att säga ifrån och säga 

nej om någon ber om hjälp, men arbetar i dagsläget på att bli bättre på detta. 

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Medarbetaren uppger att det i perioder är väldigt pressat 

personalen emellan och att många blandar privat- och arbetsliv, vilket hon själv anser är 

oprofessionellt då det går ut över det utförda arbetet. Försöker enligt egen utsago hålla sig 

till sitt för att inte bli inblandad i allt “skitsnack”. 

● Sömnproblem – Medarbetaren sover i perioder endast 2,5-4 timmar per natt och ibland 

upp emot 11 timmar. Detta beror på att hon har svårt att ställa om från att en arbetsdag 

haft kvällspass till att nästa dag ha morgonpass. 

 
8.2 Resultatredovisning av mätpunkt två 

Medarbetare 1 har ett KASAM-värde på 168 poäng där meningsfullhet är 54, begriplighet 50 

och hanterbarhet 58 poäng. Poängen står för en stark KASAM-person då de är över 160-poäng 

och medarbetaren kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än 

en svag KASAM-person.  
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Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är tre. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren anger ekonomisk otillfredsställelse som 

syftar till att den ekonomiska ersättningen inte uppfattas som adekvat i jämförelse med 

tidigare erfarenheter inom arbetsfältet eller utbildningsnivå. 

● Nyligen inträffad livshändelse med risk för förhöjd stress - Har en systerdotter som sedan 

fyra år tillbaka drabbats av flera olika sorters cancer och i dagsläget ser framtiden osäker 

ut. 

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Medarbetaren påpekar viss irritation då personal i andra 

team, som exempelvis har hand om motsatt tur (innetur/utetur) börjar sitt arbetspass och 

behöver hjälp med sin turs arbetsuppgifter. Detta leder till minskat fokus på de egna 

arbetsuppgifterna enligt medarbetaren, vilket kan leda till en sämre arbetsprestation då 

det orsakar mer stress på avdelningen. 

 

Medarbetaren hade vid mätpunkt ett fem riskfaktorer varav två försvunnit vid mätpunkt två. De 

riskfaktorer som försvunnit är: ingen tillit till chef och/eller ledning samt upplevelse av orättvisa 

på arbetsplatsen. Vidare hade medarbetaren ett väldigt högt KASAM-värde på 171 vid mätpunkt 

ett och som vid mätpunkt två landade på 168 vilket fortfarande enligt Antonovsky räknas till ett 

starkt KASAM-värde då de är över 160-poäng och medarbetaren kan utsätta sig för svårare 

utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än en svag KASAM-person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna uppfattats uppger medarbetaren att det blivit en 

trevligare ton på avdelningen mellan kollegor. Medarbetaren påpekar att problemen finns kvar, 

men att hon kan märka av en viss skillnad i attityden på avdelningen och att problemen 

åtminstone minskat. 

 

Medarbetare 2 har ett KASAM-värde på 156 poäng där meningsfullhet är 48, begriplighet 44 

och hanterbarhet 59 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittvärdet på 140 KASAM-poäng. 
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Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är en. 

 Nedsatt förmåga till återhämtning - Har mycket åtaganden utanför arbetet i form av 

hushållssysslor som måste göras. Medarbetaren utför de flesta själv, men barnen kan 

ibland hjälpa till. 

 

Medarbetaren hade vid mätpunkt ett fyra riskfaktorer varav tre försvunnit vid mätpunkt två. De 

riskfaktorer som försvunnit är: ekonomisk otillfredsställelse, tendens till att skjuta upp problem 

samt nedsatt balans mellan fritid och arbete. Vidare hade medarbetaren ett väldigt högt KASAM-

värde på 177 vid mätpunkt ett och som vid mätpunkt två landade på 156 vilket enligt 

Antonovsky räknas till det generella genomsnittet för en frisk person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna upplevts så har medarbetaren inte märkt någon 

direkt skillnad gällande problematiken på avdelningen då hon arbetar natt med samma person 

alltid, vilken hon tycker om. Medarbetaren anser inte att frågorna i enkäterna är så relevanta för 

henne då hon ej är inblandad i den problematik hon uppfattat är aktuell på avdelningen.  

 

Medarbetare 3 har ett KASAM-värde på 155 där meningsfullhet är 44, begriplighet 51 och 

hanterbarhet 55 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer som 

tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittvärdet på 140 KASAM-poäng.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är två. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Uppger att det inte endast har med det nuvarande arbetet 

att göra utan anser att nivån är låg över hela landet. Under medarbetarens praktik år 2012 

hade han fått höra att de fått individuella löneförhöjningar på arbetsplatsen vilket han 

kände osäkerhet inför då han hade för sig att löneökningen skulle baseras på längd på 

anställningen.  

● Nyligen inträffad livshändelse med risk för förhöjd stress - Sambons far har haft några 

strokes och blivit halvsidesförlamad, vilket gjorde att sambon och avhängigt 

medarbetaren själv blivit deprimerad och nere. Vidare har det även skett ett dödsfall i 

släkten där en yngre kusin gått bort i cancer. Medarbetaren mådde dåligt under en period 
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men har inte upplevt behov av samtalsstöd. Har en barndomsvän han står väldigt nära 

som han kunde prata med. 

 

Medarbetaren hade vid mätpunkt ett fyra riskfaktorer varav två försvunnit vid mätpunkt två. De 

riskfaktorer som försvunnit är: sporadiska sömnbesvär samt nedsatt balans mellan fritid och 

arbete. Vidare hade medarbetaren ett KASAM-värde på 147 vid mätpunkt ett och som vid 

mätpunkt två landade på 155 vilket enligt Antonovsky räknas till det generella genomsnittet för 

en frisk person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna uppfattats uppger medarbetaren att många på 

avdelningen verkar mer medvetna om problematiken och att det ibland kan kännas lite mer 

anspänt än vad det gjort tidigare, men att kollegor även försöker samarbeta mer än tidigare. 

Uppger själv att det inte gav honom så mycket då han hade påbörjat sin anställning inom 

verksamheten bara några få dagar innan tjänstens påbörjan. 

 

Medarbetare 4 har ett KASAM-värde på 115 poäng där meningsfullhet är 35, begriplighet 35 

och hanterbarhet 39 poäng. I KASAM-verktygets tolkning kan utläsas att en person som har 

under 120 KASAM-poäng bör förenkla sin tillvaro. Personen bör dra ner på sina ambitioner och 

försöka att inte leva utefter andra människors normer. Istället bör det ses till de aspekter av livet 

som personen känner starkt för och har uppfattningen om att denne behärskar.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är sex. 

● Pågående arbetsorganisationsförändringar - Anger stor oro gällande 

organisationsförändringar då det på avdelningen pratas mycket om framtida planer och 

förändringar, men ändå är det inte mycket som händer just nu. Är även orolig över sin 

tjänst som inte än är fast och är beroende av annan personals frånvaro. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren anger ekonomisk otillfredställese som syftar 

till att den ekonomiska ersättningen inte känns adekvat i jämförelse med tidigare 

erfarenheter inom området eller utbildningsnivå. Är däremot inte orolig över sin privara 

ekonomiska situation. 
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● Tecken på nedstämdhet - Beskriver en traumatisk uppväxt i ett land med krig samt att 

medarbetaren för fyra år sedan genomgick en påfrestande skilsmässa och i samband med 

det startade sin medicinering. Samt oron över att få stanna kvar på sitt arbete. 

● Känsla av frustration - Upplever att avdelningschef och verksamhetschef inte talar och 

delar med sig av sina beslut som äver berör personalen. Medarbetaren påpekar ett visst 

missnöje med att cheferna tog hjälp av Susano AB för att lösa de konflikter som finns på 

avdelningen och inte har lyckats sköta det på en mer organisatorisk och gruppnivå.  

● Nedsatt arbetstillfredsställelse - Medarbetaren beskriver ett minskat förtroende för sin 

avdelningschef, vilket också resulterat i att hon nu söker andra arbeten vilket hon själv 

tycker känns tråkigt då hon älskar sitt arbete med patienterna. 

● Nedsatt återkoppling från omgivningen - Upplever brist i återkoppling och uppmuntran 

från avdelningschefen. Har aldrig under sina år på avdelningen fått beröm för sitt utförda 

arbete endast känt sig motarbetad. 

 

Medarbetaren hade vid mätpunkt ett sex riskfaktorer varav inga har försvunnit vid mätpunkt två. 

Vidare hade medarbetaren ett KASAM-värde på 100 vid mätpunkt ett och som vid mätpunkt två 

landade på 115 vilket ses enligt Antonovsky som ett svagt KASAM-värde och att individen bör 

förenkla sin tillvaro. Medarbetaren har gått från ett negativt B-värde som var under 35 poäng, till 

ett B-värde på 35 poäng. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna upplevts anger medarbetaren ingen större 

skillnad vad gäller problematiken på avdelningen och tycker inte insatserna haft någon inverkan. 

Med andra ord varken positiv eller negativ inverkan. 

 

Medarbetare 5 har ett KASAM-värde på 142 poäng där meningsfullhet är 37, begriplighet 49 

och hanterbarhet 52 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittvärdet på 140 KASAM-poäng.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är tre. 

● Nedsatt balans mellan fritid och arbete - Medarbetaren har i nuläget inget fast 

motionsschema. Har tidigare tränat mycket, men är i dagsläget inte igång; har inte orkat 
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riktigt ännu. Har börjat lite smått med att springa igen, men har ingen rutin på det. Har 

mycket åtaganden i hemmet med sina tre barn vilket periodvis kan upplevas som 

stressfyllt, men inget som går ut över medarbetarens arbete eller välmående i allmänhet.  

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Spänningarna på arbetsplatsen har ökat sedan insatsen 

startade och medarbetaren själv och kollegor upplevs mer oroliga. 

● Ingen tillit till avdelningschef och/eller ledning - Medarbetaren litar inte på det 

enhetschefen säger och tror att alla förbättringar som utlovas aldrig kommer att ske. 

 

Medarbetaren hade vid mätpunkt ett fem riskfaktorer varav tre försvunnit och en tillkommit, vid 

mätpunkt två. De riskfaktorer som försvunnit är: Ingen tillit till närmsta chef och/eller ledning, 

upplevelse av orättvisa på arbetsplatsen, känsla av frustration samt nedsatt känslomässigt 

engagemang. De riskfaktorer som tillkommit är: Tecken på belastad arbetsmiljö. Vidare hade 

medarbetaren ett KASAM-värde på 141 vid mätpunkt ett och som vid mätpunkt två landade på 

142 vilket enligt Antonovsky räknas till det generella genomsnittet för en frisk person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna har upplevts så anser medarbetaren att 

konflikterna accelererat, men att chefen numera håller relativt låg profil och försöker inte skapa 

intriger och bråk runtomkring sig, vilket var fallet tidigare. Medarbetaren upplever att personalen 

verkar känna sig väldigt otrygg i nuläget och osäkra på vad som kommer att hända efter Susano 

AB genomfört sin utvärdering. Medarbetaren själv anser insatserna varit bra, men upplever att de 

tillfört en del stress och oro på sina kollegor. 

 

Medarbetare 6 har ett KASAM-värde på 144 poäng där meningsfullhet är 40, begriplighet 44 

och hanterbarhet 54 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittsvärdet på 140 KASAM-poäng.  

 

Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är fyra. 

● Nedsatt arbetstillfredsställelse - På grund av oroligheter kring organisationsförändringar, 

bråk med kollega och den bristande tilliten till sin avdelningschef påverkar detta 

medarbetarens arbetsglädje- och prestation. 
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● Upplevelse av ohälsa - Medarbetaren kan stundvis känna sig väldigt stressad och har 

enligt egen utsago väldigt mycket inre stress. Har tidigare prövat mindfullness vilket hon 

upplevde inte var något för henne. Har en del koncentrationssvårigheter och blir lätt 

stressad. Tillskriver själv mycket av stressen i nuläget till arbetsförhållandena. 

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Belastningen uppges av medarbetaren inte bero på ett 

ohälsosamt arbetstempo eller för mycket arbetsuppgifter, utan tillskrivs snarare den 

stämning som finns på avdelningen. Uppger att det fungerar väl med det team hon alltid 

arbetar med, men att stämningen överlag är ansträngd. Konflikterna har tagits upp vid ett 

flertal tillfällen uppger medarbetaren, men ingen förändring sker vilket gör henne stressad 

och orolig. 

● Nedsatt förmåga till återhämtning - Medarbetaren har inga strategier för återhämtning 

och hon känner sig väldigt stressad eller överarbetad. Uppger en förhöjd inre stressnivå 

och kan aldrig riktigt slappna av. Medarbetaren uppger att hon ibland inte orkar mer för 

det är stundvis för mycket på en gång. 

 

Medarbetaren hade vid mätpunkt ett sju riskfaktorer varav tre försvunnit vid mätpunkt två. De 

riskfaktorer som försvunnit är: ingen tillit till avdelningschef och/eller ledning, tendens till att 

lägga ansvaret på problemen hos sin omgivning samt nedsatt balans mellan fritid och arbete. 

Vidare hade medarbetaren ett KASAM-värde på 156 vid mätpunkt ett som vid mätpunkt två 

landade på 144 vilket enligt Antonovsky räknas till det generella genomsnittet för en frisk 

person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna upplevts anger medarbetaren inga märkbara 

förändringar då hon dels arbetat så kallade ”kortveckor” samt varit på konferens under en hel 

arbetsvecka. Hon har vidare inte träffat avdelningschefen under dessa veckor och har därför inga 

synpunkter på chefens professionalitet eller utförande av sin tjänst vid uppföljningsintervjuns 

tillfälle. 

 

Medarbetare 7 har ett KASAM-värde på 144 poäng där meningsfullhet är 50, begriplighet 41 

och hanterbarhet 48 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittsvärdet på 140 KASAM-poäng. 
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Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är åtta. 

● Ekonomisk otillfredsställelse - Medarbetaren berättar även att denna orättvisa ger sig 

uttryck i löneförhöjningar. Avdelningschefen har för ca ett år tillbaka gett en person (med 

kortare anställning än medarbetaren) en löneförhöjning på 2000 kr, en höjning som inte 

hon fick, med motiveringen om att denna person kunde hjälpa avdelningschefen att byta 

lite glödlampor och sådant praktiskt.  

● Tecken på nedstämdhet - Medarbetaren erkänner att hon har gjort mycket fel på 

avdelningen mot sina arbetskollegor men att de senaste 1-2 åren tagit en 

gemensamståndpunkt mot henne där hon upplever att hon inte har en chans att visa på 

förbättring. Hon känner sig mobbad och är mycket nedstämd p.g.a. detta.  

● Nedsatt känslomässigt engagemang - Anger att hon förlorat sitt engagemang och sin 

motivation som resultat av alla dessa konflikter och att hon nu endast går till arbetet och 

utför det som måste göras, men inget extra. 

● Upplevelse av orättvisa på arbetsplatsen - Medarbetaren uppfattar att då 

avdelningschefen får veta något i förtroende så använder hon denna information för att 

komma närmare annan personal som hon tycker bättre om. För att skapa en känsla av 

delaktighet mellan henne och den andra anställa. 

● Känsla av frustration - Medarbetaren har även grubblerier då hon kommande dag skall 

arbeta med det team som hon själv upplever fryser ut henne. Hon anger även att hon varje 

dag tar med arbetet och stressen kring detta med sig hem och att tankarna inte släpper 

under hennes fritid.  

● Upplevelse av ohälsa - Upplever sin hälsa sämre än hon tidigare gjort då hon idag känner 

sig ständigt trött och utmattad. Känner inte heller samma glädje i liver längre som förr.  

● Sömnproblem - Beskriver sömnproblem med stundvis uppvakande under natten samt 

grubblerier. Medarbetaren upplever en stor oro gällande arbetssituationen och känner 

också en stress om vad som skulle hända om hon sa upp sig. Känner stor oro för att inte 

hitta nytt arbete då hon känner sig “för gammal” för att hitta ett nytt arbete.  

● Passiva problemlösningsstrategier - Beskriver att hon idag saknar energi för 

problemlösning och kreativitet. Gör endast det som hon måste göra för att patienterna 

skall må bra. 
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Medarbetaren hade vid mätpunkt ett tio riskfaktorer varav två försvunnit vid mätpunkt två. De 

riskfaktorer som försvunnit är: Begränsat stödjande nätverk samt brist på återkoppling från 

omgivning. Vidare hade medarbetaren ett KASAM-värde på 121 vid mätpunkt ett som enligt 

Antonovsky ses som ett svagt KASAM-värde. Medarbetaren har gått från ett negativt B-värde 

som var under 35 poäng, till ett B-värde på 41 poäng. Vid mätpunkt två landade KASAM-värdet 

på 144 vilket enligt Antonovsky räknas till det generella genomsnittet för en frisk person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna upplevts anger medarbetaren att större delen av 

arbetsgruppen har ett ”mjukare” förhållningssätt gentemot varandra, förutom två av kollegorna 

som medarbetaren tidigare haft stora konflikter med. Vad gäller hennes relation till 

avdelningschefen upplevs den inte ha förbättrats, men medarbetaren har däremot nu lättare att 

koppla bort det och inte tänka på det; vilket gjort att hon nu mår bättre på arbetet. Medarbetaren 

upplever även att hon har fått ett stabilare sömnmönster sedan insatsens början, men har 

fortfarande stor oro kvällar innan arbetspass med de två kollegor hon haft tidigare konflikter med 

som inte löst sig ännu. 

 

Medarbetare 8 har ett KASAM-värde på 154 poäng där meningsfullhet är 47, begriplighet 46 

och hanterbarhet 56 poäng. Poängen räknas till det generella genomsnittet för friska personer 

som tagits fram efter ett antal normativa studier har utförts på olika håll i världen och resulterat i 

genomsnittsvärdet på 140 KASAM-poäng. 

 
Antalet riskfaktorer hos medarbetaren är tre. 

● Nyligen inträffad livshändelse med risk för förhöjd stress – Medarbetaren har haft 

personliga relationsproblem samt ett dödsfall i släkten. Försöker skjuta undan det för att 

inte bli så påverkad. 

● Nedsatt balans mellan fritid och arbete - Har en del problem med att säga ifrån och säga 

nej om någon ber om hjälp, men arbetar i dagsläget på att bli bättre på detta. 

● Tecken på belastad arbetsmiljö - Medarbetaren uppger att det i perioder är väldigt pressat 

personalen emellan och att många blandar privat- och arbetsliv, vilket hon själv anser är 

oprofessionellt då det går ut över det utförda arbetet. Försöker enligt egen utsago hålla sig 

till sitt för att inte bli inblandad i allt “skitsnack”. 
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Medarbetaren hade vid mätpunkt ett fyra riskfaktorer varav en försvunnit vid mätpunkt två. Den 

riskfaktor som försvunnit är: Sömnproblem. Vidare hade medarbetaren ett KASAM-värde på 

122 vid mätpunkt ett som enligt Antonovsky ses som ett svagt KASAM-värde. Medarbetaren har 

gått från ett negativt B-värde som var under 35 poäng, till ett B-värde på 46 poäng. Vid mätpunkt 

två landade KASAM-värdet på 154 vilket enligt Antonovsky räknas till den övre delen av det 

generella genomsnittet för en frisk person. 

Vad gäller tjänsten i stort och hur insatserna upplevts anger medarbetaren att det blivit 

oroligare på avdelningen sedan tjänstens uppstart fyra veckor tidigare då många är nervös och 

förvirrade kring vad som kommer att hända med avdelningen. Vidare uppger medarbetaren att 

avdelningschefen försökt skicka många på kurs dagen då uppföljningsmötet och avslutandet av 

tjänsten med Susano AB ska äga rum; medarbetaren kunde inte ge någon förklaring till varför, 

men säger att avdelningschefen den senaste tiden varit väldigt orolig och tankspridd. 
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Stapeldiagrammet nedan visar en sammanställning av studiens åtta medarbetares riskfaktorer vid 

mätpunkt ett och två. Vad som kan utläsas är att sju medarbetare har fått ett minskat antal 

riskfaktorer fyra veckor efter tjänstens början och att en medarbetare har samma antal 

riskfaktorer. Antalet sammanlagda riskfaktorer vid mätpunkt ett var 45 och minskade till 29 vid 

mätpunkt två.  
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Stapeldiagrammet nedan visar på en sammanställning av studiens åtta medarbetares KASAM-

värde vid mätpunkt ett och två. Vad som kan utläsas är att fem medarbetare har fått ett högre 

KASAM-värde fyra veckor efter tjänstens början och att tre medarbetare har fått ett lägre 

KASAM-värde.    
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Cirkeldiagrammet nedan visar på en sammanställning av studiens åtta medarbetares uppfattning 

om tjänstens inverkan efter mätpunkt två. Vad som kan utläsas är att tre medarbetare anser att det 

skett en positiv förändring, två medarbetare upplever förändringarna som negativa samt tre av 

medarbetarna upplever att tjänsten inte haft någon inverkan på problemen.  
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8.3 Koppling mellan Susano AB:s riskfaktorer och KASAM:s delkomponenter  
I de kommande tre stapeldiagrammen presenteras varje delkomponent från KASAM separat 

samt med de riskfaktorer författarna anser tillhöra var enskild delkomponent utifrån den 

tematisering som tidigare gjorts. I diagrammen redogörs även för hur många av studiens åtta 

medarbetare som bedömdes ha en viss riskfaktor vid mätpunkt ett samt vid mätpunkt två.  
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8.4 Övrig statistik 

Stapeldiagrammet nedan visar på Susano AB:s egen uträkning på riskpoäng per medarbetare i 

relation till avdelningschefens uppskattning av varje medarbetare vid starten av tjänsten. ME-

poäng står för medarbetarens uppskattning och CE-poäng står för avdelningschefens 

uppskattning.  

 

 
9. Analys 
9.1 Analys utifrån hypoteser 
9.1.1 Hypotes 1 - Ett minskat antal riskfaktorer genererar ett högre KASAM-värde och 

ett ökat KASAM-värde leder till ett minskat antal riskfaktorer. 

Ovanstående hypotes måste förkastas med tanke på studiens resultat då fyra av åtta medarbetare 

– medarbetare tre, fem, sju och åtta - fick ett högre KASAM-värde och minskat antal 

riskfaktorer. I vår tematiseringsanalys i kapitel 9.2 når vi författare slutsatsen att riskfaktorer 

tenderar att minska i intensitet om KASAM-värdet ökar, men behöver nödvändigtvis inte helt 

försvinna endast till följd av en ökning i KASAM-värdet. Likaså kan en riskfaktor försvinna trots 

ett stagnerat KASAM-värde. 

 
9.1.2 Hypotes 2 - Ett oförändrat antal riskfaktorer, men ett ökat KASAM-värde tyder på 

ökad förståelse om sin situation hos medarbetaren trots bestående besvär. 

Det går inte att bekräfta denna hypotes på ett generellt plan då endast en av våra medarbetare 

hade ett utfall som låg i linje med hypotesen. Endast en av de åtta medarbetarna fick ett 
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oförändrat antal riskfaktorer, de övriga fick en minskning. Medarbetare fyra hade vid mätpunkt 

ett sex riskfaktorer vilka var exakt de samma som föll ut från Susano AB:s enkät vid mätpunkt 

två. Medarbetaren uttalade sig även under uppföljningsintervjun om att hon inte upplevde någon 

större skillnad på avdelning gällande konflikterna och den tidigare problematik som funnits och 

att insatserna därför inte hade haft någon större inverkan på hennes arbetssituation. Däremot 

hade medarbetaren ett KASAM-värde på 100 poäng vid mätpunkt ett vilket enligt KASAM-

verktygets tolkning är en väldigt KASAM-svag individ som bör förenkla sin tillvaro och sänka 

sina ambitioner för att inte sträva efter att leva efter andra människors normer och förväntningar. 

Medarbetaren hade även ett mycket svagt begriplighetsvärde vilket pekar på att denne individs 

vardagliga situation är mer komplex än vad hon för tillfället har intellektuell ork att klara av 

(Antonovsky, 2005, s. 44). Det kan även bero på språkliga eller sociala svårigheter i sin 

vardagliga livsmiljö. Dessa faktorer var något som den intervjuande författare själv reflekterade 

kring under intervjutillfället. 

Medarbetaren uppfattades vid mätpunkt ett ha stora svårigheter att hantera problematiken som 

försiggick på avdelningen och beskrev en stor oro för hur hon skulle hantera detta. Medarbetaren 

har även vissa svårigheter med det svenska språket och uppgav att hon ibland hade somliga 

svårigheter med att ta till sig information samt att få tillräckligt med självförtroende att stå upp 

för sig själv i vissa pressade situationer. Vid mätpunkt två hade inte medarbetarens riskfaktorer 

minskat, men hennes KASAM-värde hamnade på 115, vilket fortfarande ligger inom kategorin 

för ett lågt KASAM-värde, men en utveckling till det bättre kunde utläsas. Medarbetarens 

begriplighetsvärde hade även höjts så pass mycket att hon inte längre hade ett svagt B-värde och 

uppfattades även av den intervjuande ha en djupare förståelse kring konflikterna och kunde 

lättare sätta ord på och tala lugnare om de problem som hon uppfattade fortfarande var 

omfattande på avdelningen. Som slutsats till tidigare fakta uppfattar båda författarna att 

medarbetaren upplever problemen som bestående, men har nått en djupare förståelse för sin 

situation och har vid mätpunkt två ett bättre och mer förstående förhållningssätt.   

 
9.1.3 Hypotes 3 - Medarbetare med avsevärt högt KASAM-värde som minskar tyder på 

ett mer realistisk förhållningssätt till sin livssituation. 

Denna hypotes bekräftas genom att studien hade två medarbetare – medarbetare ett och två - som 

fick ett KASAM-värde på 171 respektive 177 vid mätpunkt 1. Enligt Antonovsky är ett detta ett 
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värde som ligger en bit över brytpunkten för ett starkt KASAM, som ligger på 160 poäng. Det i 

sig uppfattades aldrig av oss författare som något märkvärdigt; att två personer hade extremt högt 

KASAM, men vi kunde tyda ett visst kalkylerande förhållningssätt vad gäller de svar vi fick vid 

första intervjutillfället. Detta tillskrev vi alla de tidigare utredningar som avdelningen utsatts för 

och att medarbetarna genom detta fått en förförståelse vad för svar de som utreder vill ha på 

frågorna de ställer. 

De båda medarbetarna ville inte bekräfta problematiken som de hade på avdelningen då de 

hade en annan uppfattning än vad ledningen för verksamheten hade och var därför väldigt 

negativt inställda till Susano AB:s tjänst och försökte motarbeta den så gott de kunde. Vår 

slutsats blev dock att de båda medarbetarna upplevdes må relativt dåligt på grund av de rådande 

omständigheterna på arbetsplatsen. Trots den relativt milda beskrivningen vid första 

intervjutillfället gällande avdelningens problematik så fick dessa två medarbetare ändå fem 

respektive fyra riskfaktorer vid mätpunkt ett. Studiens båda författare uppfattade därför det 

orimligt höga KASAM-värdet som möjligt medvetet påverkat av medarbetarna själva. Vid 

mätpunkt två hade båda medarbetarnas KASAM-värde minskat nivå – en till väldigt rimlig nivå 

och en hade sänkts en bit, men inte så oerhört markant skillnad – till 168 och 156, vilka båda är 

ett starkt KASAM, men ändå mer i linje med individens egen uppfattning om sin situation och 

dennes hanterbarhet gällande konflikterna på avdelningen. Vid mätpunkt två hade även dessa två 

medarbetares riskfaktorer minskat från fem till tre och fyra till en. 

Utvecklingen som medarbetarna genomgått under studiens fyra uppföljningsveckor ser båda 

författarna som positiv när riskfaktorerna minskat och KASAM-värdet har hamnat på en mer 

rimlig nivå samt att medarbetarna med stor sannolikhet har fått ett mer realistiskt förhållningssätt 

till sin livssituation med större insikt och en större ärlighet mot sig själv.  

 
9.2 Tematiseringsanalys 
Utifrån vår analys av resultat genom vår tematisering av riskfaktorer kopplade till KASAM-

teorins delkomponenter nådde vi slutsatsen att trots höjda KASAM-värden kan ett konkret 

problem fortfarande existera, men möjligt i en mindre allvarlig grad. Det finns i vårt resultat 

medarbetare med ett ökat KASAM-värde i en viss delkomponent där tidigare riskfaktorer 

fortfarande föll ut. Vad vi författare vill poängtera är dock att trots att det finns vissa riskfaktorer 

som består så har KASAM-värdena över lag ökat, vilket enligt vår mening antingen pekar på att 



60 
 

problemen sakta men säkert förbättras och luckras upp; alternativt att tjänsten bidragit till en 

ökad medvetenhet för medarbetarna och att de faktiska problemen nu gjort sig synliga. 

I vårt arbete med resultatanalysen utifrån den tematisering tyckte vi oss i många fall se ett 

samband mellan ökningen av en delkomponents KASAM-värde och en försvunnen riskfaktor 

med ökningen av en annan delkomponents KASAM-värde, trots att samtliga av den 

delkomponentens riskfaktorer kvarstod. Till exempel såg vi på medarbetare tre att riskfaktorn 

sömnbesvär som utifrån vår tematisering är kopplad till delkomponenten begriplighet försvunnit 

och KASAM-värdet på delkomponenten ökat. Vidare hade KASAM-värdet ökat på samtliga 

delkomponenter och riskfaktorn nedsatt balans mellan fritid och arbete hade försvunnit i 

hanterbarhetskomponenten. Vi författare tolkade detta som att den nedsatta balansen mellan 

fritid och arbete – i medarbetarens fall brist på träning, vilket denne egentligen mådde väldigt bra 

av enligt egen utsago – hade en direkt kausal koppling till medarbetarens sömnbesvär. Detta 

förklarar det ökade begriplighetsvärdet då medarbetaren utan sömnbesvär hade större förmåga att 

sortera och strukturera upp sin tillvaro på arbetsplatsen och därigenom göra den begriplig 

(Antonovsky, 2005, s. 44). Som Franche & Krause (2002) skriver i sin studie är det 30% större 

chans att återgå till arbete i ett tidigare skede om individen upplever en högre grad av kontroll i 

sin position och sina arbetsuppgifter; i jämförelse med en individ som inte upplever detta. 

Resultatet från medarbetare fem visade på tydlig koppling mellan ett ökat begriplighetsvärde 

och vår tematisering. Medarbetaren hade vid mätpunkt ett två riskfaktorer kopplade till 

delkomponenten begriplighet, vilka var känsla av frustration och upplevelse av orättvisa på 

arbetsplatsen. Båda riskfaktorerna hade försvunnit vid mätpunkt två, men ersatts av tecken på 

belastad arbetsmiljö. Detta ser vi författare som att medarbetaren fått en ökad förståelse gällande 

problematiken på avdelningen och sett de verkliga problemen, vilket gjort att hon nu definierar 

situationen annorlunda än tidigare. Tidigare kände hon sig frustrerad över att kollegor inte 

utförde sina arbetsuppgifter rätt eller undvek att utföra dem samt att chefen behandlade de 

anställda orättvist och favoriserade somliga. I nuläget upplever hon snarare att det är spänningar 

och orolighet på avdelningen till följd av utvärderingen som sker. Detta tyder på att 

medarbetaren vid mätpunkt två gått från att ha känslor av frustration och orättvisa till ett högre 

begriplighetsvärde då hon insett allvaret i konflikterna på avdelningen; genom det väcks istället 

en oro och känsla av ökad belastning. Medarbetaren har vid mätpunkt ett och två samma höga 

hanterbarhetsvärde, men visar vid mätpunkt två ett minskat meningsfullhetsvärde vilket vi 
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författare tolkar som kan ha uppstått då medarbetaren kom till insikt om hur problematiken 

egentligen ser ut. Vidare har riskfaktorn nedsatt känslomässigt engagemang försvunnit, vilket 

kan vara orsaken till ett sänkt meningsfullhetsvärde då hon nu är känslomässigt engagerad i en 

verksamhet med stora problem och egentligen inte känner att det är värt att investera energi i 

(Antonovsky, 2005 s. 46). 

Medarbetare sju hade stora problem i form av mobbing och uteslutning från arbetsgruppen, 

men känner i nuläget att situationen förbättrats en aning och övrig personal blivit mer välkomnad 

och öppen gentemot henne. Medarbetaren har fortfarande många kvarstående riskfaktorer, men 

blev av med två viktiga som var begränsat stödjande nätverk och nedsatt återkoppling från 

omgivning som vi författare valt att koppla till delkomponenten hanterbarhet, vars värde ökade 

vid mätpunkt två. Vår tolkning är att denna upplevelse av att ha fler utomstående resurser till sitt 

förfogande i form av ett förbättrat kollegialt nätverk skapar en större hanterbarhet gällande sin 

situation (Antonovsky, 2005, s. 45). I C-uppsatsen KASAM – en förutsättning för långtidsfriskhet 

(2005) skriver Peter Jönsson och Jeanette Nilsson att det är när en individ får en ökad förmåga 

att utföra sina arbetsuppgifter och de förväntningar som denne har på sig som en känsla av 

hanterbarhet förstärks. Genom en upplevd delaktighet i en social värdesatt verksamhet kan även 

meningsfullheten stärkas. Detta ligger även i linje med den holländska studie Franche och 

Krause (2002) refererar till  

Medarbetare tre påpekar att personalen har blivit mer välkomnande och öppen mot henne och 

om det skriver även Jönsson och Nilsson att en god trygghet på arbetsplatsen i form av mer 

sociala relationer i arbetsgruppen har goda förutsättningar för att skapa en ökad begriplighet. 

Detta ligger i linje med kvalitativ forskning som Franche och Krause (2002) refererar till som 

visar på att en öppen och icke dömande inställning är extremt viktigt för individer som lever med 

en sjukdom eller skada. Det är dessa aspekter vi författare också ser ligga till grund för det 

markant ökade begriplighetsvärdet som skett trots att inga riskfaktorer försvunnit. Genom att 

medarbetaren nu har bättre kontakt med sina kollegor och inte får stå ut med samma uteslutning 

som tidigare har hon nu erhållit resurser hon tidigare inte hade för att på så sätt göra sin 

arbetssituation mer förklarlig och överkomlig. 

Den av delkomponenterna kopplad till riskfaktorerna som hade den största förändringen i 

form av minskade riskfaktorer var hanterbarhet som gick från 19 till tio. Enligt författarnas 

analys visar detta på en ökad förmåga hos många av studiens medarbetare att kunna hantera den 
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rådande problematiken på avdelning. För att skapa en större hanterbarhet krävs självklart även en 

större förståelse över vad det är som sker, men det kan bekräftas genom den minskning av 

riskfaktorer inom begriplighetsdiagrammet som gick från 14 till tio; exempelvis känsla av 

frustration och upplevelse av orättvisa på arbetsplatsen. 

 
9.3 Analys utifrån frågeställningar 
Mellan de båda mätpunkterna som skedde under fyra veckor kunde vi efter andra mätpunkten se 

en märkbar förändring vad gäller både riskfaktorer och KASAM-värde. Trots att vi anser fyra 

veckor vara för lite för att få ett tydligt resultat tycktes vi kunna urskilja en tillräckligt tydlig 

skillnad hos medarbetarna; dels genom att bara se till antalet riskfaktorer, men även efter att ha 

fått höra medarbetarna berätta vid uppföljningsintervjun. Många av de konkreta förändringar 

som ledde till att riskfaktorerna minskade kan ses som triviala för en utomstående, men som blev 

väldigt stora för antingen en enskild medarbetare eller för arbetsgruppen i stort. Det kunde gälla 

en ökad medvetenhet om att det är viktigt att prioritera sig själv i sin vardag, som ledde till 

minskad stress, eller att avdelningschefen under den senaste perioden hållit ganska låg profil och 

därför inte bidragit till att konflikter eskalerat etc. I intervjuerna vid båda mätpunkterna – främst 

vid den första – fick vi författare delgett till oss av många anställda att det var väldigt mycket 

konflikter och problematik som kretsade kring avdelningschefen och hennes beteende. En 

mindre ansvarstagande chef som inte tar tag i den arbetsrelaterade problematiken orsakar en 

ökad irritation och aggressivitet enligt medarbetarnas sida gentemot chefen. Franche och Krause 

(2002) refererar till en studie som visar på att anställda med arbetsrelaterade besvär som inte får 

något stöd från chef har en betydligt aggressivare inställning gentemot dessa än de anställda med 

arbetsrelaterade besvär som känner stöd från chefen. 

På samma sätt märkte vi från vissa medarbetare en negativ förändring i form av att 

arbetsklimatet blivit lite oroligt under tiden av Susano AB:s utredning då många var osäkra på 

om de fick stanna kvar och vad som skulle hända härnäst. Detta gav sig vid mätpunkt två uttryck 

i Susano AB:s medarbetarenkät i form av riskfaktorn tecken på belastad arbetsmiljö vilket vi 

författare ansåg adekvat beskriva den nytillkomna upplevda problematiken från medarbetaren. 

Medarbetare sju har upplevt mobbing och uteslutning av medarbetare tidigare, vilket vid 

mätpunkt två hade förbättrats avsevärt enligt medarbetaren själv. Hon upplever själv att 

majoriteten av arbetsgruppen börjat ha ett ”mjukare” förhållningssätt gentemot henne och vi 



63 
 

författare har även fått höra från andra medarbetare att de börjat ge henne mer plats, vilket 

medarbetare sju även bekräftar genom sitt uttalande. De riskfaktorer som försvann för 

medarbetare sju var begränsat stödjande nätverk och brist på återkoppling från omgivningen. På 

så sätt anser vi att Susano AB:s medarbetarenkät fångar upp de förändringar som sker över tid 

och de problem som finns vid en viss mätpunkt. 

Vidare har vi även noterat att majoriteten av de riskfaktorer som ingen medarbetare blivit av 

med besitter till viss del gemensamma karaktäristika på så sätt att de främst rör sig om 

personligheter och vardagliga situationer utanför arbetet som är kopplade till medarbetarens 

privata sfär. T.ex upplevelse av ohälsa, tecken på nedstämdhet, nedsatt förmåga till 

återhämtning, bristande problemlösningsförmåga samt nyligen inträffad livshändelse med risk 

för förhöjd stress. 

Två av medarbetarna har även valt att börja söka nytt arbete då de känner att situationen på 

deras nuvarande arbetsplats är ohållbar. När en individ inte känner sig trygg eller har tillit till sitt 

tillfrisknande – enligt forskning från Franche och Krause studie (2002) – händer det ofta att det 

skapas en oro för negativ påverkan på dennes symtom. Det vi författare i detta fall kopplar till 

tillfrisknande är att problemen på avdelningen ska lösas, så länge de existerar måste arbetsplatsen 

därför ses som patologisk i sig själv. Vidare skapar individen så kallade undvikandestrategier för 

att hantera situationen; i detta fall arbetsplatsbyte.  

Som vi visar på i analysen av hypotes ett kan ett tydligt samband mellan ökning, alternativt 

minskning av riskfaktorer och KASAM-värde ses utifrån hälften av medarbetarna. De övriga 

fyra medarbetarna hade förändringar som gestaltade sig lite annorlunda. En av dem hade ett 

oförändrat antal riskfaktorer, men ett högre KASAM-värde. Vi berör detta i analysen av hypotes 

två och vi författare menar på att detta – utifrån Antonovskys tolkning av KASAM-värden – kan 

innebära en större förståelse av sin situation, trots bestående problem. I kandidatuppsatsen 

KASAM och self-efficacy i relation till mental ohälsa bland arbetslösa (2010) resonerar Caroline 

Klintner och Jennie Larsson gällande utifall individer med högt KASAM kan tänkas besitta 

förmågan att på ett effektivt sätt konstruera sin vardag trots motgångarna vilket är precis samma 

uppfattning som vi författare har gällande medarbetare fyra. Vidare skriver Klintner och Larsson 

att dessa individer med ett högre KASAM trots aktuella motgångar lättare kan finna en förståelse 

för varför de befinner sig i en arbetssökande fas av livet – i vårt fall ett problematiskt 

arbetsklimat - men att det ändå är värt att investera sin energi i att fortsätta kämpa.  
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Två av medarbetarna hade – som vi nämner i analysen av hypotes två – vid mätpunkt två fått 

ett minskat KASAM-värde sedan mätpunkt ett. Vad gäller dessa två medarbetare – medarbetare 

ett och två - anser vi författare att en minskning i deras fall var till det bättre då de båda hade ett 

väldigt starkt KASAM-värde vid mätpunkt ett och att vi upplevde att frågorna hade besvarats på 

ett kalkylerande sätt. Värdet ansågs enligt oss författare därför inte visa på deras verkliga 

upplevelse av sin situation. Därmed ligger dessa två medarbetares minskning av riskfaktorer – 

som uppfattas som en positiv förändring – i linje med den förändring som skett av KASAM-

värdet; utifrån författarnas tolkning av situationen vid mätpunkt ett. Resultatet från mätpunkt två 

kan ses som så att de båda medarbetarna nu svarar mer sanningsenligt, alternativt inser 

problematik som de tidigare blundade för och därför har en mer realistisk bild av verkligheten än 

tidigare. Det är utifrån dessa resonemang vi författare anser att sju av åtta medarbetares 

potentiella ökning eller minskning av riskfaktorer ligger i linje med den förändring i KASAM-

värdet som skett.  

Utöver dessa sju medarbetare, så gick medarbetare nummer sex från att ha sju riskfaktorer till 

fyra, men fick ett lägre KASAM-värde; vilket dock fortfarande är inom normalgränsen för ett 

KASAM-värde. De riskfaktorer som försvann var: ingen tillit till avdelningschef och/eller 

ledning, tendens till att lägga ansvaret på problemen hos sin omgivning samt nedsatt balans 

mellan fritid och arbete. Det minskade antalet riskfaktorer kan förklaras genom att hon inte varit 

på avdelningen lika mycket den senaste månaden som hon var vid mätpunkt ett och att hon 

därför befann sig mitt i problematiken och såg den tydligare. Nu har hon arbetat kortare veckor 

samt varit på konferens under hela den arbetsveckan som var precis innan mätpunkt två, varför 

hon möjligtvis i nuläget inte är lika medveten och uppmärksam på problematiken som råder. 

Susano AB:s medarbetarenkät visar på att riskfaktorn nedsatt balans mellan fritid och arbete har 

försvunnit, vilket kan bero på att hon varit mer ledig än vanligt den senaste månaden och därför 

fått mer distans till arbetet och kunnat lägga det bakom sig för stunden. Vidare nämner 

medarbetaren även att hon den senaste månaden inte haft någon som helst kontakt med 

avdelningschefen, varför den brist på tillit som finns inte gör sig lika uppmärksammad just nu. 

Däremot medarbetarens sänkta KASAM-värde finner vi författare svårt att förklara, varför vi ej 

på goda grunder kan anse medarbetarens resultat förenligt med de övriga medarbetarnas och 

slutsatsen vi dragit till vår andra frågeställning. 
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Vad gäller frågeställning tre fick vi väldigt tvetydiga svar från medarbetarna, då det nästan var 

jämnt fördelat i statistiken vad gäller uppfattningen om tjänsten och hur den påverkat 

arbetsklimatet. Tre av medarbetarna ansåg förändringen som positiv, främst i form av en 

attitydförändring hos majoriteten kollegor och ett bättre förhållningssätt gentemot varandra. Å 

andra sidan ansåg två medarbetare att arbetsklimatet blivit hårdare och det var mer anspänt i 

arbetsgruppen; med irritation och oroligheter. En gemensam åsikt mellan dessa fem medarbetare 

var dock att problemen kommit upp till ytan sedan tjänsten påbörjades. Vidare ansåg tre 

medarbetare att det inte skett någon förändring alls. Bland dessa var det en medarbetare som 

arbetade natt och ständigt arbetade tillsammans med en och samma kollega, vilka inte kände av 

den tidigare konfliktproblematiken på avdelningen och en medarbetare som varit mer ledig än 

vanligt under de fyra veckor som gick mellan mätpunkterna samt ytterligare en medarbetare som 

valde att inte kommentera mer än säga att det inte skett någon förändring. 

Författarnas uppfattning om frågeställning tre nu i efterförloppet av resultatinsamlandet är att 

fyra veckor ses som för lite tid att göra en uppföljning på när det gäller attitydförändringar och 

inte konkreta tillämpningar och praktiska förändringar. Vår frågeställning innefattade från början 

en komponent som ämnade ta reda på huruvida den hjälp som tillämpats uppfattats som positiv 

eller negativ. Då uppdraget vi blev tilldelat att utvärdera inte innefattade några insatser gällande 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar på individnivå blir det därför svårt att besvara 

frågeställningen efter så kort tid. Vad vi dock kan konstatera utifrån medarbetarnas svar – 

åtminstone vad gäller de positiva och negativa responser vi fått in – är att det faktiskt skett en 

förändring, men som uppfattas olika beroende på hur en individuell medarbetare ställer sig till 

förändringen. Samtliga fem av de medarbetare som påpekade en positiv eller negativ förändring 

bekräftar att de bakomliggande faktorerna till konflikterna och mobbingen kommit upp till ytan 

och uppmärksammats mer under den tid tjänsten varit aktuell på arbetsplatsen. Därför tolkar vi 

författare denna skilda uppfattning hos de olika medarbetarna om situationen som att somliga på 

arbetsplatsen ser potentialen i att problemen kommer upp då det kan leda till en förbättring, 

medan andra ser det som en eskalering av den tidigare rådande problematiken. Detta anser vi 

författare – utifrån oss själva – som en övergripande positiv förändring, då det är en förutsättning 

att problem först måste uppmärksammas och preciseras för att sedan kunna åtgärdas. 
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10. Diskussion 

Det vi författare anser vara en av de viktigaste punkterna att poängtera gällande uppsatsen är att 

studien utfördes utifrån andra premisser än tidigare förväntats av oss. Uppdraget Susano AB 

blivit frågade att genomföra just vid tidpunkten av vår uppsats riktade sig åt – som vi tidigare 

påpekat – en hel arbetsgrupp med samarbetssvårigheter och bristfälligt ledarskap med informella 

ledarroller i arbetsgruppen. Denna skiftning av tjänstens – så väl som uppsatsens – fokus från 

tidigare individuell problematik på en arbetsplats till gruppnivå var vi författare inte alls beredda 

på. På det hela innebär det att vi inte riktigt kan uttala oss om Susano AB:s tjänst i stort, så som 

den gestaltat sig tidigare; då detta uppdrag på gruppnivå aldrig genomförts innan utifrån 

konceptet Rehablinjen. 

Vad som är intressant och potentiellt kunnat förbises om studien kretsat kring en tjänst som 

fokuserade på en individ och dennes arbetssituation är den brist på frågor i Susano AB:s enkät 

som berör konflikter, mobbing och uteslutning på en arbetsplats samt hur gruppdynamiken på en 

arbetsplats gestaltar sig för medarbetaren som svarar på enkäten. Den aktuella arbetsgruppen har 

sina största besvär inom detta område vilket gav ett utfall genom riskfaktorerna nedsatt 

arbetsmotivation eller nedsatt arbetstillfredsställelse, men det pekar inte vid första anblick tydligt 

på det riktiga problemet. Det är något som Susano AB:s enkät borde fånga upp bättre, även vad 

gäller individuella ärenden då en människas totala miljö – där arbetsmiljön utgör en stor del – har 

en väldigt stor betydelse för dennes fysiska och psykiska hälsa (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005, s. 19). Det kan vara så att bristen i enkäten inte upptäckts förrän nu då en utvärdering av en 

arbetsgrupp görs för första gången där samtliga medarbetare övergripande har liknande 

problematik och upplevelser på deras arbetsplats. Däremot stämmer de övriga aspekterna av 

medarbetarnas individuella upplevelser av sin egen situation som beskrivs under de 

kompletterande intervjuerna väl överens med de övriga riskfaktorer som fallit ut i enkäten. 

Vidare blev vi även varse om andra förbättringsområden vad gäller tjänsten utifrån en 

gruppintervention: tydliggöra rutiner kring vilka kompetenser som ska ringa en medarbetare 

utöver de övergripande samtalen av samtalsterapeutisk karaktär – till exempel om det 

framkommer ergonomiska brister i verksamheten eller fysiska skador, att skapa möjlighet för 

den anställda på Susano AB att komplettera intervjun med tips och råd från arbetsterapeut och 

sjukgymnast. Det fanns förstås rekommendationer från Susano AB:s anställda, men det fanns 

inte riktigt utrymme för så mycket individuell anpassning då det inte var detta uppdragsgivaren 
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hade beställt. Vi lade dock märke till i våra intervjuer att det fanns övrig problematik på 

individuell nivå som även den utgjorde en faktor i hur medarbetarna var gentemot varandra.  

Vi ser även potential i att ha handledande möten med chefen, detta då chefer i Larsson och 

Gards (2003) studie påpekar bristen på egen kunskap om rehabilitering och proaktiva åtgärder. 

Majoriteten av chefer i studien förmedlade även en oro gällande bristande kunskaper hos dem 

själva kring psykosociala missförhållanden på arbetsplatsen och hur de ska tas itu med. Vidare 

framkommer det i studien att de intervjuade arbetsgivarnas egna uppfattningar är att de kan 

behöva fler kvalificerade verktyg och lära sig uppmärksamma signaler som kan indikera på en 

individ som riskerar sjukskrivning. Om Susano AB kan implementera ett utbildande steg för 

chefer i sin tjänst kommer även det att kunna förhindra att framtida medarbetare riskerar 

sjukskrivning. Detta är av stor vikt speciellt vid de utredningar som gäller arbetsgrupper som den 

vi utvärderat, där verksamheten själv anmält sig för utredning, då det är tydligt att organisationen 

tidigare saknat kunskap om och verktyg för att hantera situationen. 

Vi ser även en möjlighet för Susano AB att använda KASAM-enkäten som ett komplement 

till sin egen enkät för att se på mer nyanserade förhållningssätt så väl som förändringar utifrån 

KASAM:s delkomponenter. Vidare skulle det även behövas bättre och tydligare återkoppling 

från Susano AB till arbetsgruppen och avdelningen kring vad som ska ske härnäst för att undvika 

den oro vi forskare fått beskrivna för oss vid uppföljningsintervjun i mätpunkt två. 

I nuläget anser vi författare att tjänsten kan vara mycket mer effektiv på gruppnivå än vad den 

är, men att det möjligtvis kan bero på att tjänsten är utformad och anpassad för bruk på ett 

individuellt plan, där det även finns ett mycket större utrymme för Susano AB:s kompetenser att 

koordinera individuella rekommendationer dem emellan och sedan sammanställa detta till 

närmaste chefen. Problemet är som vi ett antal gånger tidigare i uppsatsen förklarat att den 

närmaste chefen själv var föremål för utredning samt att uppdragsgivaren hade gett Susano AB 

tydliga riktlinjer gällande var problemfokus skulle ligga. 

Vad gäller samarbetet mellan Susano AB och organisationen med avdelningen som utreddes 

ser vi att det kunde förbättras. Franche och Krause (2002) betonar vikten av att sjukvård, 

sjukskrivande läkare och övriga inblandade kompetenser har ett gott samarbete med 

arbetsgivaren för att se till att den sjukskrivna individen blir erbjuden rätt typ av rehabilitering så 

väl som anpassning av tjänst. Larsson och Gard (2003) får fram i sina intervjuer med chefer att 

det som oftast är otillräckligt i organisationer är brist på kontinuitet internt för vem som har 
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ansvaret för rehabilitering, återgång i arbete och anpassning av arbetsuppgifter. Det som kan ske 

är att den bristfälliga kommunikationen leder till att beslut glöms bort. På avdelningen Susano 

AB fått i uppdrag att utreda var inte ansvaret för rehabiliteringsfunktionen implementerad i 

någons tjänst, varför vi tror problemet gått så långt som de gjort. Avdelningen hade utretts 

tidigare genom andra externa tjänster och om det gång på gång är nya externa utredare som har 

allt ansvar och inget tas internt inom organisationen ser vi författare det som att problemen 

kommer fortgå. 

Beskrivningen vi fått av tjänsten när vi valde att skriva vår C-uppsats om den var att den 

präglades väldigt genomgående av ett individperspektiv med individuella anpassningar utifrån 

medarbetarens fysiska och psykiska funktionshinder och sociala kontext som begränsade 

arbetsförmågan. Utifrån att tjänsten nu skulle tillämpas på gruppnivå istället, vilket tjänsten i 

övriga uppdrag aldrig utgått från, förväntade vi författare oss inte något uppseendeväckande 

resultat. Även om det i sig inte var ett så uppseendeväckande resultat, vilket vi främst tillskriver 

den tidsperiod utvärderingen gjordes på, var det trots allt ett positivt och lovande resultat inför 

framtida tillämpningar av tjänsten när tid funnits att anpassa den mer till gruppnivå. 

Det är vidare även intressant att notera att resultatet hade kunnat bli betydligt tydligare vad 

gäller de förändringar som skedde om studien utförts på ett uppdrag som innefattade mer 

individuella tillämpningar i uppdragsbeskrivningen från beställaren av tjänsten, till exempel 

anpassning efter fysiska besvär; undvika tunga lyft, monotona arbetsmoment eller få arbeta vid 

ett höj- och sänkbart bord. Det är sådana konkreta förändringar som är väldigt lätta att se och 

mäta, det blir betydligt svårare att mäta förändringar på en grupp som kantats av konflikter, 

mobbing och uteslutande under flera års tid. 

Som framgår av Larsson och Gards studie (2003) anser många chefer att 

rehabiliteringsprocessen främst brister gällande vad som bör göras vid den tidpunkt då den 

anställda anmäler sin första sjukfrånvaro. Samtidigt betonar de hur viktigt de är att fånga upp en 

medarbetares besvär i ett tidigt skede för att nå ett gott resultat innan besvären når en nivå där det 

kan komma at handla om en långtidssjukskrivning. Här ser vi författare att Susano AB:s tjänst 

Rehablinjen har enorm potential sett utifrån de chefers önskemål som uppkom i Larssons och 

Gards studie. Vidare poängterade cheferna i studien även att rehabilitering ofta är väldigt 

kostsamt och att den mest kostnadseffektiva typen av ingripande är att skapa förebyggande 

system som fångar upp och förhindrar besvären från att uppstå alternativt eskalera. Rehablinjens 
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största förtjänst är dess kontrollfunktion; att den oavsett anledning undersöker varför någon varit 

sjukanmäld tre eller fler gånger under ett halvår. Genom att säkerställa vilka faktorer som 

orsakar besvären i ett tidigt skede och vidta åtgärder så snabbt som möjligt minskar Rehablinjen 

riskerna för att en individ far illa i det långa loppet genom långtidssjukskrivning; och svårigheter 

att återgå till arbetet eller att ta sig in på arbetsmarknaden på nytt vilket enligt Larsson och Gard 

är en av de viktigaste aspekterna att se till för att nå en fungerande rehabiliteringsprocess. Därför 

ser vi Rehablinjen ha en väldigt bra passform till önskemålen förmedlade av cheferna i Larsson 

och Gards studie; gällande svårigheterna med att veta vad som ska göras vid den första 

sjukfrånvaron så väl som att fånga upp besvären i ett så tidigt skede som möjligt. En aspekt av 

medarbetarens livssituation som Susano AB:s enkät ser till är relationen till chef och ledning 

vilket vi författare anser är en väldigt viktig aspekt som kan ha enorm påverkan på individens 

sjukfrånvaro. Larsson och Gard redogör för vikten av att arbetsgivaren visar den anställda 

intresse för dennes hälsa och situation, samt för att ge motivation, stöd och uppskattning i hopp 

om att den anställda ska få känna att denne har en viktig plats att fylla på sin arbetsplats.   

Vid studiens uppstart hade vi författare många tankar kring hur vi kunde vara säkra på att det 

var rätt antal riskfaktorer – men även att de gällde rätt område – föll ut. I och med den 

kompletterande intervjun säkrades antalet riskfaktorer på ett mycket tillförlitligt sätt och vi såg 

att de riskfaktorer som medarbetarna fått genom att besvara på enkäten faktiskt stämde. Det är 

genom detta erfarande vi författare anser att Susano AB:s enkät ter sig väldigt träffsäker när den 

används som ett underlag till en mer djupgående intervju som ett andra steg. Det finns alltid en 

risk med enkätfrågor, hur välskrivna de än är, att de kan feltolkas av någon. Genom att ha en 

kompletterande intervju där svaren har möjlighet att bli mer nyanserade tas det riskmomentet 

bort. Då KASAM-verktyget är ett redan legitimerat teoretiskt verktyg hyste vi inget tvivel om att 

den enkäten skulle visa på ett korrekt resultat förutom om den möjligtvis skulle blivit besvarad 

på ett beräknande sätt av en medarbetare som vi upplevde i två av fallen vid mätpunkt ett. 

Kombinerat med den träffsäkerheten vi upplevde gällande Susano AB:s enkät och 

kompletterande intervju kände vi båda stor tillit till det resultatet som slutligen redovisades. 

Som en vidare slutsats upplever vi författare att Susano AB:s enkät tar fram relevanta 

riskfaktorer som beskriver den verkliga situationen för medarbetaren – bortsett från bristen på 

möjliga riskfaktorer gällande konflikter som nämndes tidigare – men behövs kompletteras med 

den kvalitativa intervjun för att nå full legitimitet. Varken enkäten eller intervjun skulle fungera 
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om de stod för sig själva, då endast enkäten inte skulle kunna visa på ett tillräckligt nyanserad 

bild av situationen, medan intervjun själv inte skulle ha samma möjligheter att beröra en individs 

fulla livssituation med alla dess aspekter och arenor.  

Att återgå i arbete efter skada eller sjukdom påverkas av många olika faktorer: sociala, 

fysiska, psykiska och ekonomiska. Oavsett hur problematiken gestaltar sig eller inom vilken sfär 

det är påverkar – antingen positivt eller negativt – arbetsgivare och kollegor, sjukvården så väl 

som försäkringssystem sjukdomsbilden och den process som följer (Franche & Krause, 2002). 

Just därför anser vi författare att de två kompletterande element som finns ger stora 

förutsättningar för att tjänsten Rehablinjen i framtiden ska kunna fungera optimalt för att finna 

besvär och skapa åtgärder på ett tidigt plan för individer med risk för långtidssjukskrivning, i 

detta fall gällande gruppnivå som vi kan uttala oss om genom vår studie. 

Enbart KASAM-verktyget hade heller inte klarat av att göra en adekvat beskrivning av 

medarbetarnas arbetssituation. KASAM-enkäten tar inte upp konkreta problem utan visar snarare 

medarbetarens individuella förmåga till att processa de händelser som denne går igenom och 

möjligheten till att hantera detta eller inte. Med kunskapen om KASAM-teorin och dess 

delkomponenters betydelse för en människas livshållning i kombination med Susano AB:s 

riskfaktorer och den kompletterande intervjun blev varje medarbetares verkliga problem väldigt 

tydliga. Med hjälp av KASAM:s delkomponenter hade vi författare möjlighet att nå en ännu 

djupare förståelse av avdelningens gemensamma problematik och fick även en förståelse för de 

bakomliggande orsaker som kan ha orsakar dessa konflikter på ett individuellt plan hos varje 

enskild medarbetare. 

En annan del av studiens resultat som är av intresse att diskutera är det faktum att vissa av 

Susano AB:s riskfaktorer är sådana som i denna utredning inte har så stor relevans för aktuell 

problematik. Exempel på sådana riskfaktorer är; bristande förmåga till återhämtning som då kan 

röra sig om ensamstående förälder med småbarn, eller nyligen inträffad livshändelse med risk för 

förhöjd stress, en avlider nära anhörig eller liknande. Om dessa riskfaktorer har fallit ut på vissa 

av medarbetarna så kan det uppfattas som logiskt att det inte är besvär som genomgår förbättring 

genom att Susano AB fokuserar på att förbättra den konfliktproblematik som existerar på 

avdelningen. Det visar sig i vårt resultat – under rubrik 8.3 där stapeldiagram på 

delkomponenterna i relation till mängden riskfaktorer redovisas – att majoriteten av de 

riskfaktorer som inte är lätta att påverka i denna utredning har varken minskat eller ökat. Detta 
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tolkar vi författare som ytterligare indikation på att enkäten mäter det som den skall mäta och att 

den har förmåga att fånga upp de potentiella förändringar som sker hos medarbetaren mellan 

mätpunkt ett och två. Detta styrker även tidigare nämnt behov av att utvidga grupputredningarnas 

fokus från enbart gruppdynamik till att mer djupgående granska varje individ och söka åtgärda 

samtliga problem denne upplever. Franche och Krause (2002) nämner en Kanadensisk studie på 

130 anställda på 31 olika arbetsplatser som blev uppdelade i fyra olika grupper som erhöll olika 

typer av rehabilitering eller sjukvård. Den grupp som erhöll både ergonomisk och medikamentell 

återgick till arbete 2.41 gånger så snabbt som genomsnittet av de olika grupperna. Trots att 

gruppdynamiken var problematiken som uppdraget grundade sig på, borde den inte vara ensam i 

fokus. Som vi författare fått fram ur intervjuerna – och som vi tagit upp tidigare – fanns det 

mycket annan bakomliggande, individuell problematik som även den bidrog i sin singularitet till 

den kollektiva problematiken. Det är därför viktigt att kunna anpassa rekommendationerna till ett 

mer individuellt plan för att få gruppen att fungera.  

Upprepade liknande studier på Susano AB:s tjänst Rehablinjen – uppdrag på så väl 

arbetsgrupper som individuella insatser – krävs för att kvalitetssäkra tjänsten. Med vår uppsats 

som bas torde det gå att skapa rutiner kring detta för Susano AB om de väljer att påbörja interna 

utvärderingar, vilket vi starkt rekommenderar för att förbättra tjänsten. 

Det hade varit av värde att i framtiden ha en mer kvalitativ ansats, med vårt 

forskningsupplägg som grund där det också används två mätpunkter och en jämförelse mellan 

KASAM-enkäten och Susano AB:s medarbetarenkät, men att komplettera detta med mer 

detaljerade uppföljningsintervjuer än vad vi gjorde. Detta för att kunna förklara sambandet 

mellan en ökning/minskning av riskfaktorer och KASAM-värdet som presenteras. Vår studie 

ämnade snarare peka på att en förändring hade skett, men inte att djupgående beskriva vad de 

bakomliggande faktorerna kunde tänkas vara och hur sambandet gestaltar sig. Genom de 

kvalitativa, mer djupgående uppföljningsintervjuerna vid mätpunkt två hade en mer nyanserad 

bild av hur förändring sett ut i form av konkreta situationer eller förändrade förhållningssätt 

kunnat tas fram. 

Vidare önskar vi författare att vi hade haft längre tid för den här studien, då tiden mellan 

mätpunkterna enligt oss ansågs vara tämligen kort. Det skulle vara väldigt intressant utifrån 

problematiken som fanns i arbetsgruppen att ha en uppföljning över tid, alternativt utföra samma 

studie på en annan arbetsgrupp, men som hade ett längre tidspann mellan de båda mätpunkterna. 
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Den viktigaste studien i framtiden handlar dock om den individuella tjänsten, som är det 

Susano AB lagt mest tid på att utveckla. Vikten av att se den potentiellt mycket tydligare 

förändringen hos medarbetaren utifrån den individuellt anpassade tjänsten är väldigt stor. En 

omfattande utvärdering av det initiala konceptet för Rehablinjen ser vi författare därför som den 

viktigaste framtida studien av tjänsten. 

Utifrån socialt arbete från ett samhälleligt perspektiv kan Rehablinjen bidra med att proaktivt 

motarbeta arbetsrelaterade skador och besvär, långtidssjukskrivningar samt besvär och 

sjukdomar avhängigt sjukskrivningen. Tjänstens enkätfunktion är uppbyggd så att den ser till alla 

aspekter av en individs liv, vilket gör att även om en anställd enbart varit sjukanmäld för 

ryggbesvär så fångar enkäten upp om det även finns en underliggande psykisk problematik. 

Baksidan av att ha en tjänst som grundar sig på att en enkätfunktion utifrån en holistisk grundsyn 

placerar människor i riskzoner för diverse förhållanden i livet är att det förstärker dagens 

”diagnossamhälle” där alla måste ha någon typ av etikett. Genom att peka på allt som kan vara 

fel hos en individ utifrån alla olika aspekter av dennes liv riskerar symtombilden att bli betydligt 

bredare än vad den hade behövt bli. 

Brukargruppen ”anställda” måste nog ses som en av de bredaste brukargrupperna som finns, 

men det finns trots det människor som står utanför denna beteckning. De som Rehablinjen inte 

har möjlighet att hjälpa är just de som står utanför arbetsmarknaden, som inte har en arbetsgivare 

som kan tillhandahålla tjänsten och där ingen i ett professionellt sammanhang nödvändigtvis 

lägger märke till de besvär individen har. 

Vad som kan ses som positivt både för den anställda och arbetsgivaren är att alla kompetenser 

som kan tänkas behövas i en rehabiliteringsprocess finns samlade under ett och samma företag. 

Detta bidrar till kontinuitet och konsensus i rehabiliteringen och mer konsekvent återkoppling till 

arbetsgivaren. Vidare ser vi författare det som positivt för den anställda att enkäterna besvaras 

och skickas till Susano AB och att arbetsgivaren aldrig får ta del av just det materialet. Detta gör 

att den anställda inte behöver oroa sig för att något som denne inte vill ska komma ut ska komma 

tillbaka till chefen. Den samlade bedömningen med rekommendationer och åtgärder får den 

anställda först läsa genom rapporten som ska skickas till chefen för att godkänna. Om det 

framkommer konflikter med chefen skickas rapporterna istället till HR-avdelningen på företaget, 

eller en högre uppsatt chef. I och med detta ökar chansen för sanningsenliga svar och en så 

korrekt problembeskrivning som möjligt. Vad som kan ses som negativt för den anställda är att 
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enkäten kan upplevas som tämligen omfattande och lång. En fråga som dyker upp är hur pass 

mycket av arbetet den anställda ska behöva göra för att kunna hålla nere kostnader för själva 

tjänsten. Tiden de behöver lägga ner på enkäten är en förutsättning för att resten av bedömningen 

ska gå så smidigt som möjligt och att utföraren innan intervjun vet vilka områden den ska 

fokusera på. 

Utföraren av bedömningen gynnas även den av upplägget med Rehablinjen då enkäten ger en 

redan färdig grovskiss över medarbetarens potentiella problemområden. Detta gör att utföraren 

kan fokusera mer på just de områden som anses ligga i riskzonen för osunt eller skadligt 

beteende. På så sätt får utföraren mer tid till att verkligen gå in på djupet under en kortare 

intervju än vad som krävts om enkäten inte hade funnits. Detta gynnar både utföraren och 

arbetsgivaren då bedömningen därför blir mer kostnadseffektiv. 

Som vi nämnt i vår problemformulering inledningsvis i uppsatsen betonade 

Rehabiliteringsrådet i sitt slutbetänkande från 2011 (SoU 2011:15) vikten av att utveckla och 

utvärdera kostnadseffektiva och evidensbaserade tidiga insatser samt att finna 

implementeringsstrategier för dessa. Detta ligger i linje med Larssons och Gards (2003) samt 

Franches och Krauses (2002) studier där vikten av kostnadseffektiva och tidiga insatser betonas. 

Vad vi författare drar för slutsatser av detta är att det finns ett behov och efterfrågan av sådana 

tjänster och insatser som ännu ej kunnat tillfredsställas. Vidare visar Larssons och Gards 

intervjuade arbetsgivare i studien på att de inte har adekvata verktyg för att uppmärksamma 

sjukdom och besvär i god tid. I förlängningen uppstår även svårigheter med att tackla 

problematiken gällande sjukskrivningar som blir allt längre och längre. Franche och Krause 

(2002) fokuserar på att med hjälp av tidigare forskning övergripande analysera hur olika aktörer i 

en persons liv samt den individens olika sfärer påverkar denne under tiden av begynnande besvär 

eller en sjukskrivning. De betonar vikten av ett gott samarbete mellan de olika aktörerna och 

vikten av att se till en individs livssituation utifrån fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala 

faktorer för att skapa så goda möjligheter som möjligt för återgång till arbete. Det är vår 

uppfattning och slutsats efter att ha genomfört vår studie att Rehablinjen har potentialen att 

uppfylla de kriterier som eftersökts i ovan nämnda tidigare forskning så väl som av 

Socialtjänstutredningen från 2011. Rehablinjen upplever vi vara svaret på den efterfrågan på 

verktyg och tidiga insatser som ännu inte blivit tillgodosett. Detta då konceptet har sin grund i en 

kontrollfunktion som inte är beroende av att människor söker sig till den, utan snarare att ett 
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företag erhåller tjänsten. Genom dess kontrollfunktion garanteras att alla anställda som varit 

sjukanmälda vid mer än tre tillfällen under ett halvårs tid blir uppmärksammade och utredda 

innan besvären eskalerar. Vidare berör Rehablinjens enkät alla arenor av en individs liv; hur det 

fysiska och psykiska måendet är, känslorna kring och hur individens ekonomi ser ut samt ens 

sociala tillvaro. Med konsekventa kvalitetssäkringar och utvärderingar samt en mindre 

omarbetning gällande enkätens svårigheter att fånga upp problematik såsom konflikter mellan 

medarbetare och chef och ha mer specifika riskfaktorer som beror mobbing och uteslutning – i 

kombination med den kvalitativa intervjun - har vi uppfattningen om att enkäten är ett 

omfattande verktyg som berör en individs alla olika sfärer av livet. 
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12. Bilagor 
12.1 Bilaga 1  

KASAM:s LIVSFRÅGEFORMULÄR  
 

Här är 29 st frågor som berör skilda områden av livet. Varje fråga har sju möjliga svar. Vänligen 

markera den sifra som bäst passar in på just dig. Siffrorna 1, respektive 7 är svarens 

yttervärden. Om du instämmer precis i det som står under 1, ringa in 1:an, om det som står 

under 7 passar in på din situation, ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den känsla 

som överensstämmer närmast med din känsla. Ge endast ett svar per fråga. 

 

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

             1              2              3              4              5              6              7 
Har aldrig           Har alltid                                          

den känslan.                                                      den känslan. 
 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade 
du då en känsla av att det: 
              1              2              3              4              5              6              7 
kommer säkert              kommer säkert                                         

inte att bli gjort.                                                         att bli gjort. 
 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från de som står 
dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Tycker att de             Känner dem                                           

är främlingar.                                                       mycket väl. 
 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

                1              2              3              4              5              6              7 
Mycket sällan              Mycket ofta                                          

eller aldrig.                                                        eller aldrig. 
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5. Har det hänt att du blivit överaskad av beteendet hos personer som du trodde du 
kände väl? 

                 1              2              3              4              5              6              7 
Har aldrig hänt.                   Har ofta hänt. 
       

6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

                 1              2              3              4              5              6              7 
Har aldrig hänt.                         Har ofta hänt.  
                                          

7. Livet är: 
               1              2              3              4              5              6              7 
alltigenom              fullständigt                                          

intressant.                                                       enahanda. 
 

8. Hittills har ditt liv: 
               1              2              3              4              5              6              7 
helt saknat                       genomgående haft       
mål och mening.                                                                                    mål och mening. 
 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                       Mycket sällan/aldrig.       
 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 
               1              2              3              4              5              6              7 
fullt av förändringar            helt förutsägbart 
utan att du visste                   utan överraskande    
vad som skulle hända           förändringar. 
härnäst. 
 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis vara: 
               1              2              3              4              5              6              7 
helt fascinerande.           fullkomligt urtråkiga.            
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12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska 
göra? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                                            Mycket sällan/aldrig.         
 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet: 
               1              2              3              4              5              6              7 
Det går alltid att                        Det finns ingen 
finna en lösning                 lösning på livets   
på livets svårigheter.                                                                         svårigheter. 
 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
               1              2              3              4              5              6              7 
känner hur härligt             frågar dig själv        
det är att leva?                                                                                     varför du överhuvud- 

   taget finns till? 
 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
               1              2              3              4              5              6              7 
alltid förvirrande                                   fullständigt solklar.       
och svår att finna. 
 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till:                                                                            

              1              2              3              4              5              6              7 
glädje och djup                       smärta och leda.       
tillfredsställelse.                                                                                     
 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:    
              1              2              3              4              5              6              7 
Fullt av förändringar           helt förutsägbart 
utan att du vet vad som                      och utan överraskande 
händer härnäst.                förändringar. 
 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
               1              2              3              4              5              6              7 
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älta det om                        säga “det var det”.       
och om igen.                                                                                    och sedan gå vidare. 
 

19. Har du motstridiga känslor och tankar? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                       Mycket sällan/aldrig.       
 

20. När du gör något som får dig känna dig väl till mods: 
               1              2              3              4              5              6              7 
kommer du säkert                                  kommer det säkert        
att fortsätta känna dig.                                                                         att hända något som            
väl till mods.            förstör den goda 
             känslan.  
 

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                        Mycket sällan/aldrig.       
 

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
               1              2              3              4              5              6              7 
Helt utan                        fyllt av mål       
mål och mening.                                                                                    och mening. 
 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Det är jag säker på.             Det tvivlar jag på.       
 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att hända? 

               1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                           Mycket sällan/aldrig.       
                    

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en “olycksfågel”. 
Hur ofta har du känt det så?                                                                 

               1              2              3              4              5              6              7 
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Aldrig.                           Mycket ofta.       
 

 
26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att du: 
                1              2              3              4              5              6              7 
över- eller                         du såg saken       
undervärderade                                                                                      i dess rätta 
dess betydelse.                proportion. 
 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden 
av ditt liv, har du då en känsla av att du: 
                1              2              3              4              5              6              7 
alltid kommer att             inte kommer att   
lyckas övervinna                   lyckas övervinna. 
svårigheterna.                                                                                      svårigheterna. 
 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

                1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                          Mycket sällan/aldrig.       
 

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

                1              2              3              4              5              6              7 
Mycket ofta.                          Mycket sällan/aldrig.   
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12.2 Bilaga 2   
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12.3 Bilaga 3 

 

Hej!  
 

Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal Högskola som ämnar utvärdera Susano AB:s 

tjänst Rehablinjen. Det är en helt oberoende utvärdering som kommer att resultera i en C-uppsats 

i slutet av maj. Utvärderingen hoppas vi kommer kunna ligga till grund för att problematisera 

och förhoppningsvis utveckla den här typen av rehabiliteringskoncept. 

 

För att kunna utvärdera Susano AB:s insatser är vi mycket tacksamma om Du kan besvara två 

enkäter, vid två tillfällen samt medverka i två uppföljningssamtal efter det att enkäterna blivit 

besvarade. 

 

Enkäterna (Susano AB:s medarbetarenkät samt KASAM-enkäten) kommer att skickas via mail 

genom en länk till dig.  

 

Det ena tillfället är nu, och den andra efter fyra veckor för att se om Du fått den hjälp som Du 

behöver. 

 

De svar du lämnar är sekretessbelagda och är även avidentifierade vilket innebär att du inte 

skriver ditt namn på formulären utan endast ett nummer. 

 

Ditt nummer är xxxx 

  
Vi är mycket tacksamma för Din medverkan. 

Bästa hälsningar 

 


