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Abstract 

 

Sense of coherence amongst employees with reduced work-capacity at Samhall. 

Sanela Jakupovic Trostek 

Scientific essay in public health, 15 hp, Academy of Health and promoting Working 

Life, University of Gävle 

 

The aim of this study was to examine how employees at Samhall who has reduced 

work-capacity experienced their sense of coherence (SOC). The study includes gender, 

age and civil status in the analysis. The study includes 34 respondents which are divided 

as 20 men and 14 women. To measure SOC a quantitative method with a 29 

standardized questionnaire was used. 

 

It was found that the employees felt, in general, low SOC, which means more difficult 

adaptation to their life situation. Noteworthy is that 70 % of the men in this study 

showed low SOC compared to 35,7 % of the women. 

  

One conclusion that can be drawn is that within Samhall, it showed that women had a 

higher SOC mean value than men which means they are more equipped to handle, 

understand and find meaning in their work life. 

 

Keywords: Antonovsky, Samhall, disability, work-capacity, sense of coherence (SOC) 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur anställda på Samhall med nedsatt 

arbetsförmåga upplevde känsla av sammanhang (KASAM). En kvantitativ metod 

användes med ett standardiserat frågeformulär med 29 frågor för att mäta KASAM hos 

anställda på Samhall. 

 

Det visade sig att anställda kände, generellt låg känsla av sammanhang. Vilket kan 

betyda en svårare anpassning till sin nuvarande livssituation. Värt att notera är att 70 % 

av männen i denna studie uppvisade låg KASAM och kvinnorna uppvisade 35,7 %. 

Män är överrepresenterade inom låg KASAM medan större delen kvinnor hamnar inom 

genomsnittlig till hög KASAM.  

 

I och med att kvinnor uppvisade högre grad av KASAM kan slutsatsen dras att inom 

Samhall verkar kvinnor vara mer kapabla till att förstå, hantera och hitta en mening i sin 

arbetssituation. 

 

Nyckelord: Antonovsky, Samhall, funktionsnedsättning, arbetsförmåga, känsla av 

sammanhang (KASAM) 
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Bakgrund 
 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) har närmare en miljon svenskar någon form 

av funktionsnedsättning och hälften av dessa har nedsatt arbetsförmåga. Upplevelsen av 

restriktioner, begränsningar och diskriminering leder till brist på inflytande och 

möjlighet att påverka den egna livssituationen, vilket har ett starkt samband med hälsa. 

Enligt Världshälsoorganisationens definition av hälsa: “Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller handikapp” handlar det om olika faktorer som påverkar en individs hälsa. 

Faktorer kan vara både fysiska och psykiska, men även ekonomiska och sociala faktorer 

som till exempel boende, socialnätverk och arbetsliv (WHO, 2009).  

 

Årligen görs en nationell folkhälsostudie, ”Hälsa på lika villkor?”, som omfattar ett 

frågeformulär samt ett urval av 20 000 slumpmässigt utvalda personer mellan åldrarna 

16-84 år. Syftet med hälsoenkäten är att följa befolkningen över tid i avseende på hälsa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2013). Undersökningen är frivillig och respondenternas svar 

är sekretessbelagda enligt personuppgiftslagen och sekretesslagen. Den innefattar totalt 

85 frågor finns även som en webbenkät (ibid). Resultat från rapporten ”Hälsa och 

livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning”, där den nationella 

folkhälsoenkäten ligger till grund, visar att självupplevd dålig hälsa är nästan 10 gånger 

högre hos människor med funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen och dessa 

löper större risk att få försämrad hälsa på grund av sin funktionsnedsättning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Minskad aktivitet och delaktighet, speciellt på 

arbetsmarknaden, leder till minskad acceptans och svårighet att hitta en sysselsättning 

(ibid). 

  

Vikten av att ha en meningsfull sysselsättning spelar stor roll för individens känsla av 

sammanhang (KASAM). Att komma in på arbetsmarknaden, få ett arbete och bidra till 

samhället, kan ge en bättre förutsättning för en bättre hälsa (Antonovsky, 2005). 

 

”Att uppleva mening är att se mönster i tillvarons brus, att uppleva att det som finns och 

sker har en överskådlig struktur, t.ex. familjen, sociala kontakter, arbete osv.” 

(Antonovsky, 2005, s.15). 

 

Individer med funktionsnedsättning kan uppleva sin situation på arbetet mycket tungt 

och graden av KASAM som individen har kan avgöra hur väl denna situation hanteras. 

Antonovskys KASAM teori bygger på det salutogena perspektivet av hälsa, vad det är 

som gör, och vad det är som påverkar, att vi människor har en god hälsa trots livets alla 

påfrestningar. Inställningen vi människor har till livet är avgörande för att behålla 

hälsan. Det är viktigt att känna en meningsfull tillvaro som går att hantera.  

 

Enligt Antonovsky (2005) byggs KASAM upp genom livserfarenhet, sysselsättning, 

sociala och kulturella sammanhang och är det centrala begreppet i den här 

undersökningen (ibid). Genom att individen själv eller med hjälp lär sig att hantera 

situationer på ett bra sätt kan denne öka sin KASAM (ibid).  

 

KASAM består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

dessa avgör hur bra man hanterar livets påfrestningar och bevarar hälsan. 
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”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

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

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

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

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

investering och engagemang” (Antonovsky 2005, s. 46). 

 

Den första komponenten är Begriplighet som handlar om hur individen uppfattar och 

upplever de situationer den befinner sig i. Hög begriplighet kan vara att individen 

upplever struktur och ordning i sin tillvaro, medan låg begriplighet kan indikera på 

sociala svårigheter, brist på förståelse, otillräckliga resurser för att klara av olika 

situationer man hamnar i.  

 

Den andra komponenten är Hanterbarhet och handlar om hur individen vågar möta 

och klarar av att hantera de krav denne ställs inför. Vikten av inre och yttre resurser 

spelar stor roll, det vill säga individens egen förmåga att ha kontroll och dennes sociala 

nätverk, till exempel personer man kan lita på. Låg hanterbarhet kan indikera på brist på 

tillit, svårt att hantera motgångar, känna sig otillräcklig och för höga krav.  

 

Den tredje komponenten är Meningsfullhet och enligt Antonovsky den viktigaste då 

den tar upp vikten av att vara motiverad och engagerad i det som händer, det handlar om 

att möta utmaningar och samtidigt utvecklas. Låg meningsfullhet kan indikera brist på 

engagemang, depression, emotionell utmattning och dåligt självförtroende (Antonovsky, 

2005). 

 

Antonovskys forskning om KASAM har påvisat att graden av KASAM är föränderlig 

under livets gång. Negativa och positiva händelser influerar en människas liv, tillika 

också dess KASAM (Antonovsky, 2011).  I en studie om att integrera KASAM som 

hjälpmedel i arbetsterapi för individer med mental funktionsnedsättning visade det sig 

att de som hade hög KASAM också hade en större känsla av livstillfredsställelse 

(Langeland et al., 2007).  

 

Ekonomiska svårigheter kan vara en bidragande faktor till låg KASAM som visades av 

en studie som handlade om arbetslöshet och KASAM (Starrin et al., 2001). Totalt 

undersöktes 1249 människor och resultatet visade på en korrelation mellan ekonomisk 

svårighet, skam och låg KASAM (ibid).  

 

I en studie om KASAM och aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer 

undersöktes 1802 personer (Nilsson, 2002). Det visade sig att det fanns en signifikant 

korrelation mellan svagt KASAM och dålig upplevd hälsa, lågt socialt stöd och lågt 

emotionellt stöd. Resultatet visade inga skillnader mellan kön gällande KASAM värde, 

däremot ökade personernas KASAM med ålder (ibid). Detta stöds även av Lindmark et 

al, (2010) som i en kvantitativ studie om 910 slumpmässigt utvalda personer undersökte 

KASAM och fann att KASAM ökade med ålder.  

 

När det gäller åldersskillnader presenterade Feldt et al, (2002) också resultat som visar 

på ökad KASAM i samband med ökad ålder. Undersökningen var en 5 år lång 

uppföljningsstudie och omfattade totalt 18 525 personer i två åldersgrupper; under 30 år 

och över 30 år. 

 

Trupin et al., (1999) visade att skillnaden är stor i arbetskraftsdeltagande mellan 
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personer med och utan funktionsnedsättningar. Deltidsarbete är vanligare, 

hantverksyrken är vanligare bland personer med färre begränsningar i fysisk funktion. 

Fysiska funktionsnedsättningar ledde till mindre nöjda och mindre optimistiska 

framtidsutsikter men visade sig också leda till att individen rapporterat att de är mindre 

benägna att önska arbeta. Personer med funktionsnedsättning är mer sårbara och 

begränsade på arbetsmarknaden vilket ger sämre sociala och samhälleliga förbindelser 

(Verdonschot et al., 2009). 

 

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga 
 

En funktionsnedsättning kan innebära allt från nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga. 

Psykisk ohälsa kan också ligga till grund, såväl som bland annat hjärt-/kärlsjukdom eller 

allergi (SCB, 2013). Med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga 

handlar det vanligast om nedsatt rörelseförmåga. Då krävs det att individen får ett 

anpassat arbete i form av till exempel anpassade tider, tempo eller arbetsuppgifter (ibid). 

Personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har många gånger svårt 

att hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Statistiska centralbyrån har visat att 

endast hälften av personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga 

har anställning (ibid). 

 

 
Figur 1. Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 

 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCBs rapport ” Situationen på arbetsmarknaden för 

personer med funktionsnedsättning 2013” har 16 procent i åldrarna 16–64 år en 

funktionsnedsättning, vilket motsvarar nära 1 miljon människor i arbetsför ålder. SCB 

visade också i rapporten (ibid) på den utbredda diskrimineringen. Med diskriminering 

menas åtskillnad i hänseende på egenskaper som är medfödda, förvärvade eller annars 

valda, så som till exempel kön, etnicitet eller funktionsnedsättning (Wikipedia, 2014). 

 

Bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga uppgav 31 

procent att de blivit utsatta för diskriminering i arbetslivet på grund av sitt 

funktionshinder (SCB, 2013). Regeringen har genom sin arbetsmarknadspolitik slagit 

fast strategier och inriktningsmål för att arbetslivet och samhället ska bli mer tillgängligt 

och diskrimineringen ska avta. 
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”Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga ska öka” (Socialdepartementet, 2011) 

 

Enligt Socialdepartementet (2011) kan lönesubventionerade anställningar som 

trygghetsanställningar och skyddad anställning vara ett sätt att öka sysselsättningen 

bland personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Resurser 

motsvarande 2,4 miljarder kronor har tillförts för lönebidrag och skyddad anställning, 

till exempel i Samhall AB. 

 

Samhall AB 
 

Samhall är ett statligt ägt företag som bildades 1980 för att hjälpa individer med 

funktionsnedsättning att få komma ut i arbetslivet. Målet är ”…att genom produktion av 

efterfrågade varor och tjänster erbjuda meningsfullt och utvecklande arbete med god 

arbetsmiljö åt arbetshandikappade kvinnor och män, med såväl svenskt som utländskt 

medborgarskap.”(SOU, 2003).  

 

Syftet med verksamheten är att erbjuda meningsfullt avlönat arbete, med så normala 

arbetsförhållanden som möjligt, till människor med funktionsnedsättningar som inte får 

jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna ska vara behovsanpassade 

efter de funktionshindrade och deras förutsättningar. I dagsläget har företaget ca 22 000 

anställda och filialer över hela Sverige och tillhandahåller tjänster inom logistik, 

tillverkning och städ (Samhall AB, 2014) 

 

Bland de anställda på Samhall varierar funktionsnedsättningarna, allt från 

förslitningsskador, utbrändhet, reumatism. Andra har medfödda fysiska nedsättningar 

medan andra har psykiska sådana. Särskilda mål är uppsatta och minst 40 % av 

nyrekryteringen ska vara personer med psykisk sjukdom, utvecklingsstörning, eller med 

mer än en funktionsnedsättning.  

 

Samhalls uppdrag är att matcha rätt person på rätt plats, där målet är att fem procent ska 

gå över till andra arbetsgivare varje år. Den anställde med funktionsnedsättning får hjälp 

av en handledare som ska planera för personens utveckling samt följa upp hur det går på 

arbetsplatsen, detta för att arbetstagaren ska känna trygghet i den nya arbetssituationen. 

Samhall AB fokuserar på den enskilda personens villkor och arbetar för en hållbar 

utveckling som bland annat ska hjälpa till att främja individens möjlighet att få sina 

förmågor synliggjorda (ibid). 

 

För att bli anställd av Samhall krävs en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen är den myndighet som bedömer om en individ har 

en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga. De beslutar om insatser 

och stöd till arbetsgivare, där lönebidrag är ett stöd som får ges i högst fyra år och utgår 

från arbetsförmågan gentemot de krav som ställs på företaget (Arbetsförmedlingen, 

2014).  

 

Ett av anställningskriterierna för Samhall är just att individen har en 

funktionsnedsättning som sänker arbetsförmågan hos personen. Hur påverkar detta 

anställdas KASAM?  
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Syfte 
 

Syftet var att undersöka hur anställda med nedsatt arbetsförmåga upplever Känsla av 

Sammanhang på Samhall. 

 

Frågeställning 
 

Hur upplever anställda med nedsatt arbetsförmåga KASAM på Samhall?  

 

Metod 
 

Val av ansats 
 

Denna undersökning gjordes med en kvantitativ ansats där undersökningar görs med 

hjälp av enkäter, och resultatet sammanställs i form av statistik (Ejlertsson, 2005). För 

att uppfylla studiens syfte och frågeställningar kändes det naturligt att använda KASAM 

modellen och givet var att utgå från Antonovskys framtagna frågeformulär (se Bilaga 

1).  

 

Fördelen och styrkan med en kvantitativ ansats är inte bara att kunna kvantifiera och se 

resultat i siffer- och diagram-form utan även att nå ut till ett större antal respondenter 

och dessutom fås ett direkt och konkret resultat för varje respondent (Ejlertsson, 2005).  

 

Till skillnad från en kvantitativ metod ger kvalitativa metoden utrymme för diskussioner 

genom öppna frågor. Generella slutsatser kan vara svåra att dra utifrån kvalitativa 

undersökningar. En kvalitativ undersökning har oftast inte den mängd respondenter som 

krävs för att det ska vara relevant att tala om andelar (ibid).  

 

Det ansågs mest lämpligt, av författaren och kontaktperson på Samhall, att utföra 

undersökningen med enkäter. Dels för att känslan av anonymitet är större och eventuell 

känsla av utpekande och stress minimeras. 

 

Val av instrument 
 

För att kunna mäta KASAM och dess komponenter skapade Antonovsky ett 

frågeformulär med 29 frågor (se Bilaga 1). Frågorna är rangordnade från exempelvis 

svarsalternativ 1 (mycket sällan) till svarsalternativ 7 (mycket ofta). Vissa av frågorna 

ger en omvänd poängtilldelning; 1 ger 7 poäng och 7 ger 1 poäng.  Den totala poängen 

summeras för att ge uttryck för KASAM (Antonovsky, 2011). För att kunna särskilja 

och göra någon form av jämförelse gjordes tillägg på enkäten av attributen: kön, ålder 

och civil status (se Bilaga 1).  

 

KASAM frågeformulär finns även i en kortare version som bygger på 13 frågor som är 

en delmängd av de frågor som utgör det större formuläret som använts i denna studie. 

För att ge ett mer omfattande och mer tillförlitligt resultat valdes den större versionen. 

KASAM frågeformuläret har genomgått och använts inom många studier och visar 

därmed en god validitet och reliabilitet(Antonovsky, 2011).  
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Med validitet menas att det som är tänkt att mätas verkligen mäts på rätt sätt (Ejlertsson, 

2005). Validiteten kopplas till forskarens förmåga att ifrågasätta och kunna tolka det 

man undersöker. Vad det gäller reliabilitet så handlar det om frånvaro av slumpmässiga 

eller osystematiska fel. I denna undersökning så har författaren gått igenom och 

kontrollerat enkäterna så risken för slumpmässiga fel reduceras (ibid).  

 

Urval 
 

Syftet med studien var att undersöka KASAM hos anställda med nedsatt arbetsförmåga 

på Samhall. Samhall är ett företag som anställer individer med nedsatt arbetsförmåga 

och ger dem en möjlighet att arbetsträna och arbeta inom olika företag.  Från början var 

det tänkt att undersöka anställda på Samhall inom två olika kommuner i Mellansverige. 

I slutändan erhölls svar och godkännande från enbart en Samhallsfilial. Efter etablerad 

kontakt med arbetsplatsansvarig inom Samhall visade det sig att målgruppen och antalet 

anställda uppgick till 40 personer. Av dessa svarade 85 % på enkäten (se Tabell 1 

nedan).  

 

Datainsamling 
 

Kontakt med Samhall etablerades initialt för uppbokning av möte via telefon. Mötet 

ägde rum lokalt på huvudkontoret för Samhall. Syfte och problemformulering 

framfördes och diskuterades tillsammans med arbetsplatsansvarig. Missivbrev (se 

Bilaga 2) och enkäter (se Bilaga 1) gicks igenom med arbetsplatsansvarig.  

 

Vikten av anonymitet och integritet togs upp och förklarades i samband med mötet och 

arbetsplatsansvarig tog ansvaret för att informera de anställda om studien och 

möjligheten att delta. Under tre veckors tid fanns enkäter tillgängliga för de anställda att 

fylla i. Enkäterna fylldes i av de anställda på arbetsplatsen och kunde lämnas direkt till 

arbetsplatsansvarig som förvarade svarsenkäterna från obehöriga.  

 

En gång i veckan togs kontakt med arbetsplatsansvarig och kontrollerade progress och 

eventuella problem och frågor som uppkommit. Som tack för deltagande bjöds allihop 

på fika vid insamling av enkäterna, vilket uppskattades väldigt mycket. Efter insamling 

av enkäterna visade det sig att det totalt var 34 respondenter vilka var uppdelade på 20 

män respektive 14 kvinnor i åldrarna mellan 23-62 (se Tabell 1). Det totala bortfallet 

uppgick till 6 personer vilket motsvarade 15 % (se Tabell 2). 
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Tabell 1. Variabeluppdelning på insamlad data från anställda på Samhall 

    

Variabel 

 

(n) % 

 

Kön 

 

Man 

Kvinna 

 

 

20 

14 

 

 

58,8 

41,2 

 

 

Civil status 

 

Singel 

I förhållande 

18 

16 

52,9 

47,1 

 

Ålder 

20-35 

36-50 

51-65 

8 

11 

15 

23,5 

41,2 

35,3 

Total  34 100 

 

Tabell 2. Bortfall och svarsfrekvens av insamlat data från anställda på Samhall 

 

 (n) Procent 

 

Bortfall 6 15 

Svarsfrekvens 34 85 

Total 40 100 

 

 

Dataanalys 
 

Dataanalysen till denna kvantitativa studie genomfördes med dataprogrammet SPSS 

(Wahlgren, 2008) och sammanställdes därefter i form av tabeller. Frågeformuläret 

omfattar totalt 29 frågor (se Bilaga 1) och total KASAM beräknades genom att addera 

ihop KASAMS tre komponenter; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991) 

 

Frågorna 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26 avser att mäta KASAM-komponenten 

Begriplighet. För frågor 1 och 5 räknas omvänd poängordning (svars alt. 7 ger 1 poäng 

och vice versa)(ibid).  

 

I KASAM–komponenten Hanterbarhet ingår frågorna 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 29.  

För frågor 13, 20, 23 och 25 räknas omvänd poängordning (svars alt. 7 ger 1 poäng och 

vice versa)(ibid). 

 

Frågorna 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 28 avser KASAM-komponenten Meningsfullhet. För 

frågor 4, 7, 11, 14, 16 räknas omvänd poängordning (svars alt. 7 ger 1 poäng och vice 

versa)(ibid). 

 

Detta ger ett teoretisk minimivärde på 29 och 203 som högsta poäng. 140 poäng är 

genomsnittet för en frisk person, 160 poäng är ett starkt KASAM värde och 120 poäng 

räknas som svagt KASAM värde (ibid) (se Tabell 1).  
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Tabell 3. Gränsvärden för total KASAM 

 

Grad av KASAM 

 

KASAM Poäng 

Stark 

Genomsnittlig 

Svag 

160 

140 

120 

 

 

Etiska överväganden 
 

Etik är av stor vikt i en undersökning. Det handlar om våra värderingar och normer och 

hur vi agerar mot personer som deltar i en undersökning. Deltagare ska bemötas med 

respekt utan att kränkas och deras identitet vara skyddad både under och efter 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det viktigt att informera deltagare om undersökningens syfte och upplysa om att det 

inte finns något tvång att vara med utan att det är frivilligt om man vill ställa upp i 

undersökningen. Deltagarnas samtycke att medverka i undersökningen är viktigt att ta 

hänsyn till. All insamlad material och information ska bevaras konfidentiellt så att på så 

vis hindra yttre påverkan. Uppgifterna används endast i undersökningssyfte (ibid). 

 

I denna undersökning uppfylldes informations och samtyckekravet genom både initial 

kontakt och senare vid besök hos arbetsledaren på Samhall tillsammans med bifogat 

missiv brev(Bilaga 2). Konfidentialitetskravet i denna undersökning uppfylldes genom 

att enkätundersökningen redovisades anonymt och inga personuppgifter kommer att 

synas eller registreras någonstans. Nyttjandekravet i denna undersökning uppfylldes 

genom att alla deltagare som har deltagit i denna studie kommer att förbli anonyma och 

all insamlade material kommer inte att föras vidare eller användas för vidare studier. 
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Resultat och analys 
 

Resultatet av enkätundersökningen visas med tabeller och därefter följer en analys med 

förklarande text.  

 

Tabell 4. Total KASAM medelvärde för alla variabler på insamlad data från anställda på 

Samhall (n=34) 

    

Variabel 

 

(n) 
Medelvärde KASAM 

Kön 

 

Man 

Kvinna 

 

 

20 

14 

 

 

128 

138 

 

 

Civil status 

 

 

Singel 

Förhållande 

 

18 

16 

 

131 

134 

 

 

Ålder 

20-35 

36-50 

51-65 

8 

11 

15 

123 

133 

136 

Total  34 132 

 

I Tabell 4 presenteras medelvärde för KASAM för anställda på Samhall uppdelat på 

variabel kön, civil status samt ålder. Inom variabel kön uppmättes mäns KASAM 

medelvärde till 128 vilket är betydligt lägre än kvinnornas 138. Inom civil status 

uppmäts 131 för singlar och 134 för dem i förhållande. Värt att notera är det lägsta 

uppmätta medelvärde för KASAM poäng som finns bland åldersgrupp 20-35 och att 

resultatet generellt ligger under genomsnittlig grad av KASAM(se Tabell 3). 

 

  



 

10 

 

Tabell 5. Graden av KASAM fördelat på kön för anställda på Samhall (n=34) 

 

KASAM 

 

Kön 

 

 

Svarsfrekvens (n) 

 

Relativ frekvens 

(%) 

Svag KASAM (120) 

Man 

Kvinna 

 

 

14 

5 

 

 

70,0 

35,7 

 

Genomsnittlig 

KASAM 

(140) 

Man 

Kvinna 

5 

5 

 

25,0 

37,5 

 

Stark KASAM 

(160) 

 

Man 

Kvinna 

 

1 

4 

5,0 

28,6 

 

Total 

 

 34 100 

 

I Tabell 5 presenteras andelen män och kvinnor i respektive grad av KASAM; Svag, 

Genomsnittlig och Stark. Så många som 70 % av männen uppvisade i denna 

undersökning svagt KASAM vilket är dubbelt så många som kvinnorna där 35,7% hade 

svagt KASAM. Män och kvinnor är lika representerade i Genomsnittlig grad av 

KASAM medan kvinnorna är överrepresenterade inom Stark grad av KASAM. 

 

Tabell 6. Graden av KASAM fördelat på civil status för anställda på Samhall (n=34) 

 

KASAM Civil status 

Svarsfrekvens (n) 

 

 

Relativ frekvens 

(%) 

Svag KASAM 

(120) 

Singel 

Förhållande 

11 

8 

 

61,1 

50,0 

 

Genomsnittlig 

KASAM (140) 

 

Singel 

Förhållande 

 

 

5 

5 

 

27,8 

31,3 

Stark KASAM 

(160) 

Singel 

Förhållande 

2 

3 

 

11,1 

18,8 

 

Total  34 100 

 

 



 

11 

 

I Tabell 6 presenteras civil status i respektive grad av KASAM; Svag, Genomsnittlig 

och Stark. 61,1 % av singlarna uppvisar Svag grad av KASAM, medan dem i 

förhållande visar 50 % i samma grad. Antalet anställda i graderna genomsnittlig och 

stark KASAM är jämnt fördelade. 

 

Tabell 7. Graden av KASAM fördelat på civil status och kön bland anställda på Samhall 

(n=34) 

 

KASAM Civil status 

 

Kön 

 

Svarsfrekvens (n) 

 

Relativ 

frekvens (%) 

 

Svag KASAM 

(120) 

Singel 

 

 

Förhållande 

Man 

Kvinna 

 

Man 

Kvinna 

9 

2 

 

5 

3 

75,0 

33,3 

 

62,5 

37,5 

Genomsnittlig 

KASAM (140) 

 

Singel 

 

 

Förhållande 

 

Man 

Kvinna 

 

 

Man 

Kvinna 

2 

3 

 

 

3 

2 

16,7 

50,0 

 

 

37,5 

25,0 

Stark KASAM 

(160) 

Singel 

 

 

Förhållande 

Man 

Kvinna 

 

Man 

Kvinna 

1 

1 

 

0 

3 

8,3 

16,7 

 

0,0 

37,5 

Total  

 

34 

 

100 

 

 

I Tabell 7 presenteras civil status med kön som tillägg i respektive grad av KASAM; 

Svag, Genomsnittlig och Stark. Med införandet av variabeln kön ser vi en tydligare 

fördelning mellan civil status. 75 % av singel män uppvisade i denna undersökning 

graden Svag KASAM vilket är mer än dubbelt så många som kvinnorna där 33,3% hade 

svagt KASAM. Inom förhållande är det enbart kvinnor som uppvisar graden Stark 

KASAM. 
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Tabell 8. Graden av KASAM fördelat på åldersgrupp bland anställda på Samhall (n=34) 

 

KASAM Åldersgrupp 

 

Svarsfrekvens (n) 

 

Relativ frekvens 

(%) 

 

Svag KASAM 

(120) 

20-35 

36-50 

51-65 

7 

5 

7 

 

87,5 

45,5 

46,7 

 

Genomsnittlig 

KASAM (140) 

 

20-35 

36-50 

51-65 

 

 

1 

5 

4 

 

12,5 

45,5 

26,7 

Stark KASAM 

(160) 

20-35 

36-50 

51-65 

0 

1 

4 

 

0,0 

9,1 

26,7 

 

Total  34 

 

100 

 

 

I Tabell 8 presenteras åldersgrupp fördelat på graden av KASAM; Svag, Genomsnittlig 

och Stark. Resultatet visar att så många som 87,5 % av åldersgrupp 20-35 uppvisade i 

denna undersökning graden Svag KASAM medan 26,7 % i åldersgrupp 51-65 

uppvisade stark KASAM. Värt att notera är att åldersgrupp 20-35 inte alls är 

representerad inom graden Stark KASAM. 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur anställda med nedsatt 

arbetsförmåga upplever Känsla av Sammanhang på Samhall. Här nedan följer en 

diskussion om resultat och metod samt framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 
 

Ett av anställningskriterierna för Samhall är just att individen har en 

funktionsnedsättning som sänker arbetsförmågan hos personen. I den här 

undersökningen vill författaren försöka förklara hur detta påverkar individens 

möjligheter att handskas och förstå situationen den befinner sig i, det vill säga, hur 

påverkar detta anställdas KASAM?  
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Tidigare forskning visar att personer med funktionsnedsättning har en dålig 

självupplevd hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Brist på social kontakt, arbete och 

dålig ekonomi är exempel på faktorer som kan leda till en försämrad hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013). Det är inte bara yttre negativa påfrestningar från samhället utan 

även hur man själv upplever sitt värde som påverkar KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

Resultatet från enkätundersökningen visade att anställda på Samhall kände, generellt låg 

känsla av sammanhang. Samtliga variabler; kön, ålder och civil status hade medelvärde 

nära eller under graden Genomsnittlig KASAM. Skillnader kan urskiljas när den 

relativa frekvensen av graden KASAM belyses utifrån de tre variablerna. 

 

Som det framgick av resultatet (se Tabell 4 och 5) har kvinnor på Samhall högre 

KASAM medelvärde i jämförelse med män och 28,6 % av kvinnorna återfinns i graden 

Stark KASAM. Män däremot är överrepresenterade inom graden Svag KASAM (70% 

män och 75 % singel män). Endast 5 % av männen i undersökningen återfinns i graden 

Stark KASAM.  

 

Detta tyder på enligt Antonovsky (2005) en svårighet att ta sig an problem och 

utmaningar, att utnyttja sina resurser på ett bra sätt och svårt att hitta motivation i sin 

vardag på Samhall. Trupin et al., (1999) visar att skillnaden är stor i 

arbetskraftsdeltagande mellan personer med och utan funktionsnedsättning. Studien 

lyfter även fram mindre optimistiska framtidsutsikter och en minskad önskan att arbeta.  

 

Personer med funktionsnedsättning är mer sårbara och begränsade på arbetsmarknaden 

vilket ger sämre sociala och samhälleliga förbindelser (Verdonschot et al., 2009). 

Undersökningar SCB (2013) belyser även utbredningen av diskrimineringen bland 

individer med funktionsnedsättning. Allt detta ligger enligt Antonovsky (2005) till 

grund för ett svagt KASAM.   

 

Resultatet (se Tabell 4 och 8) tyder på en starkare uppmätt KASAM medelvärde ju 

högre upp i åldersgrupperna man kommer vilket kan ses på förskjutningen i den 

procentuella fördelningen åldersgrupperna emellan. Tidigare forskning av Nilsson 

(2002), Lindmark et al, (2010) och Feldt et al, (2002) visar också på en starkare 

KASAM vid högre ålder, men uppvisar inte någon skillnad emellan kön.  

 

Socialt värde byggs genom att ha ett arbete och kunna bestämma över sin situation kan 

ha en betydande inverkan på graden av KASAM (Starring et al, 2001). Genom att hitta 

balansen om vad och hur mycket var och en klarar av, blir det också enklare att anpassa 

sig på arbetsplatsen. Det är viktigt att se sig själv som en resurs och inte som ett offer. 

Antonovsky (2011) betonar vikten av meningsfullhet, vilket är en av KASAMs 

viktigaste komponenter. I det här fallet kan just strävan mot en anställning ses som en 

motiverande faktor hos individen och dess drivkraft för att hitta ett meningsfullt och 

givande arbete.  

 

Enligt Antonovsky (2005) kan delaktighet och bidragande till samhället genom arbete 

öka individens självkänsla och därmed också KASAM. Samhall har en viktig roll att 

spela genom att lyfta upp individer med nedsatt arbetsförmåga, ge dem stöd och hjälp 

genom arbetsträning. Om individen upplever att den har en förståelse över situationen 

den befinner sig i kan det också ge bättre förutsättningar att hantera situationen bättre. I 

detta fall om anställda på Samhall förstår att, genom att få en möjlighet att arbetsträna 

på Samhall, kan det ge bättre förutsättning för att senare få ett bättre arbete någon 
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annanstans. Det handlar om att se Samhall som en del av processen att komma igång 

och utmana sin arbetsförmåga.   

 

Metoddiskussion 
 

Undersökningen stödjer sig på en kvantitativ metod och Antonovskys förordade 

frågeformulär. Häri ligger en fördel med att resultatet blir direkt mätbart. Validiteten i 

formuläret är god och granskat och kontrollerat av flertalet forskare (Antonovsky, 

2011). I och med införandet av variablerna kön, ålder och civil status kan frågan ställas 

om den delen av formuläret i sig anses ha lägre validitet.  

 

Det kan diskuteras om respondenternas uppgivna ålder och civil status är 

sanningsenliga, men författaren har valt att lita på angivna variabler. Att respondenterna 

ombeds uppge ålder kan av vissa anses stötande och införandet av åldersgrupper borde 

ha utformats innan utskicket av enkäterna. Även om feedback har varit god och inte 

pekat på negativ respons borde detta beaktas.   

 

Svarsfrekvensen på enkäten uppgick till 85 %, vilket får anses som god.  Från början 

var det tänkt att göra intervjuer på Samhall inom två olika kommuner och jämföra dessa 

i avseende på KASAM. Efter att bara en filial gav klartecken för undersökningen 

bestämdes att enkätundersökning var det tillvägagångssätt som skulle nå ut till flest 

anställda.   

 

Avsaknaden av kontrollgrupp eller annan Samhalls filial ger en begränsad möjlighet att 

uttrycka ett resultat. Även om undersökningen inte omfattar alla 40 anställda på filialen 

ger den en god bild över hur total KASAM är fördelad på kön, ålder och civil status.  

 

Slutsats och framtida forskning 
 

Den valda metoden fungerade väl vid framtagande av KASAM av anställda på Samhall.  

Av resultatet från enkätundersökningen kan slutsatsen dras att anställda uppmätte 

generellt svag KASAM. I avseende på införda variabler; kön, ålder och civil status 

visade resultatet att speciellt ökad ålder verkar ha en relation till ökad KASAM vilket 

styrks av Antonovskys (2005) forskning. Större delen av kvinnorna i studien hade 

Genomsnittlig och Stark grad av KASAM och större delen av männen i studien 

uppmätte Svag grad av KASAM. 

 

Resultaten talar inte om hur individerna upplevde KASAM före anställning hos 

Samhall. Det skulle vara en intressant jämförelse att följa en grupp från arbetslöshet till 

efter anställning. Detta skulle kunna belysa vikten och skillnaden av ett arbete och hur 

detta reflekteras i gruppens KASAM. För att ge en bättre bild av hur anställdas KASAM 

påverkas genom arbete på Samhall föreslås fortsatt forskning i form av en longitudinell 

studie där en grupp individer med nedsatt arbetsförmåga följs under en längre period. 

Innan beslut fattas hos Arbetsförmedlingen om anställning hos Samhall genomgås första 

KASAM mätningen. Individerna följs sedan upp och gör upprepade mätningar av 

KASAM under sin anställning.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1. KASAM frågeformulär 
 
Kön:_____________________ 
Ålder:____________________ 
Civilstatus:________________ 
 
Här är några frågor (29) som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar.  
Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just dig.  
 

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

Har aldrig den känslan 1 2 3 4 5 6 7 Har alltid den känslan 

 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, 
hade du då en känsla av att det... 

…kommer säkert  
inte att bli gjort 

1 2 3 4 5 6 7 
...kommer säkert  
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? 

Tycker att de är främlingar 1 2 3 4 5 6 7 Känner dem mycket väl 

 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 
dig? 

Mycket sällan eller aldrig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ofta 

 

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 
kände väl? 

Har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 Har ofta hänt 

 

6. Har de hänt att människor du litade på har gjort dig besviken? 

Har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 Har ofta hänt 

 

7. Livet är... 

...alltigenom intressant 1 2 3 4 5 6 7 ...fullständigt enahanda 

 

8. Hittills har ditt liv... 

...helt saknat mål  
och mening 

1 2 3 4 5 6 7 
...genomgående haft  
mål och mening 

 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 

 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit... 

...fullt av förändringar 1 2 3 4 5 6 7 ...helt förutsägbara 

 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara... 

...helt fascinerande 1 2 3 4 5 6 7 ...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? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 

 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

Det går alltid att  
finna en lösning 

1 2 3 4 5 6 7 
Det finns  
ingen lösning 

 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du... 

...känner hur härligt  
det är att leva? 

1 2 3 4 5 6 7 
...frågar dig själv  
varför du finns? 

 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen... 

...alltid förvirrande och  
svår att finna 

1 2 3 4 5 6 7 ...fullständigt solklar 

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till... 

...glädje och 
tillfredsställelse? 

1 2 3 4 5 6 7 ...smärta och leda? 

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara... 

...fullt av förändringar 1 2 3 4 5 6 7 ...helt förutsägbart 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du... 

...älta det om och 
om igen 

1 2 3 4 5 6 7 
...säga 'Det var det!'  
och gå vidare 

 

19. Har du ofta mycket motstridiga känslor och tankar? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 

 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods... 

...kommer du säkert att 
fortsätta att känna dig 

väl till mods 
1 2 3 4 5 6 7 

…kommer det säkert att 
hända något som förstör den 
goda känslan 

 

21. Händer det ofta att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 

 

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara... 

...helt utan mål och mening 1 2 3 4 5 6 7 ...fullt av mål och mening 

 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna 
med? 

Det är du helt säker på 1 2 3 4 5 6 7 Det tvivlar du på 

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att 
hända? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
"olycksfågel". Hur ofta har du känt det så? 

Aldrig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ofta 
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26. När något hänt, har du vanligtvis funnit att... 

...du överdrev eller under- 
värderade dess betydelse? 

1 2 3 4 5 6 7 
...du såg saken i dess 
rätta proportioner? 

 

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 alltid kommer att  
övervinna svårigheterna? 

1 2 3 4 5 6 7 
...du aldrig kommer att  
övervinna svårigheterna? 

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga 
liv? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 

 

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Sällan eller aldrig 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 

Missiv brev 

Folkhälsovetenskap - Examensarbete 

 

Jag vill be dig om hjälp att svara på en enkät inför mitt C- uppsats inom 

Folkhälsovetenskap. Viktigt att veta för dig är att du är helt anonym gentemot 

universitetet. Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte 

att användas i annat syfte än utbildning. Tack på för förhand för att du hjälper mig 

och önskar dig lycka till i framtiden. 
 

Med vänlig hälsning, 

Sanela Jakupovic Trostek 

Högskolan i Gävle 

 


