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RELATIONEN MELLAN KASAM OCH TJÄNSTEMÄNS INSTÄLLNING TILL DET 
GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET 

– ETT POTENTIELLT VERKTYG FÖR DET PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖARBETET 

Kristina Ketels 

 

 Den här kvantitativa studien syftar till att se huruvida det finns en relation och 
ett samband mellan tjänstemäns KASAM-värde och deras inställning till det 
gränslösa arbetslivet i mobiltelefonen. KASAM står för känsla av 
sammanhang och består av tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Gränslöst arbetsliv syftar i den här studien på den nutida 
organisationstrenden att genom mobiltelefoner, tillhandahållna av 
arbetsgivare, ständigt vara tillgänglig för och ha tillgång till arbetet. Genom 
en enkätundersökning med 31 deltagare söktes svar på om tjänstemännens 
KASAM-värde kunde förklara varför en del ser det så kallade gränslösa 
arbetslivet som en källa till frihet och möjligheter, medan andra ser en källa 
till stress och krav. Resultatet pekade på en relation mellan KASAM-värdet 
och inställningen till det gränslösa arbetslivet vilket innebär att KASAM-
teorin kan vara ett potentiellt verktyg för det psykosociala arbetsmiljöarbetet. 

 

 

 Dagens samhälle präglas av informations- och kommunikationsteknikens utveckling. 
Utvecklingen genomsyrar de flesta aspekter av våra liv och arbetslivet är inget undantag. På senare 
år har den tekniska utvecklingen lett till att nya arbetsverktyg har introducerats och arbetet 
begränsas därmed inte längre till att bara existera mellan kontorets fyra väggar. Utvecklingen har 
lett till att ett nytt fenomen har fötts; det gränslösa arbetslivet (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg, 2006). Uttrycket gränslöst arbetsliv syftar på det nya arbetslivet, den 
rådande organisationsstrukturen på dagens arbetsmarknad och hur arbete och yrkesroller är 
konstruerade, vilket betyder att sättet som arbetet är anpassat till dagens arbetsklimat har lett till en 
uppluckring och omvandling av tidigare gränser, regler, ramar och normer för hur arbete ska se ut 
och utföras (Allvin et al., 2006; Grönlund, 2007). Idag, samt i den här studien, syftar även uttrycket 
till att beskriva den allt vanligare trenden inom organisationer att arbetsgivare tillhandahåller 
mobiltelefoner, bärbara datorer och läsplattor i syfte att underlätta arbetet. Tekniska verktyg som 
ofta används i såväl arbetslivet som i privatlivet. Tillgången till verktygen innebär att gränserna 
mellan arbetstid och fritid suddas ut samt att arbetsliv och privatliv ibland levs simultant. Det 
gränslösa arbetslivet påverkar vårt sätt att se på arbetsplats och arbetstid, samt på var när och hur 
arbete ska utföras (Grönlund, 2007). Huruvida det är positivt eller negativt råder det delade 
meningar kring. En del ser frihet och uppskattar att gränserna är diffusa, medan andra ser en källa 
till otrygghet, stress och utökade skyldigheter gentemot arbetsgivaren (Allvin et al., 2006).  Företag 
har dessutom på senare år blivit mer konkurrensmedvetna och satsar på kostnadseffektivitet vilket 
för många har inneburit en upplevelse av högre arbetsbelastning, högre arbetstempo samt högre, 
dock mer diffusa, krav (Allvin et al., 2006).   

 Den tekniska utvecklingen, och därmed det gränslösa arbetslivets utveckling, är en 
fortgående och rask progression vilket medför att forskning och arbetsvillkorliga regelverk ständigt 
kräver uppdatering. Nya applikationer och mer avancerad teknik öppnar upp för nya arbetsmetoder 
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och nya vägar till kommunikation mellan arbetsgivare och medarbetare, vilket ökar tillgängligheten. 
Tillsammans med utvecklingen i arbetsklimatet och ekonomin, med stor konkurrens om 
arbetsmöjligheter samt en hög arbetsbelastning, kan denna tillgänglighet skapa press på 
medarbetaren att ständigt vara uppkopplad och därmed ökar risken att man aldrig är helt avkopplad. 
Även utan tekniska kommunikationsverktyg kan det vara svårt att helt koppla bort arbetet efter 
avslutad arbetsdag, problem och konflikter på arbetsplatsen kan leda till att man kanske lämnar 
arbetet fysiskt, men inte psykiskt vilket stör cykeln mellan arbete och vila (Zijlstra & Sonnentag, 
2006) och bidrar till upplösningen av gränserna mellan arbete och fritid (Allvin et al., 2006). Det 
här kan leda till konsekvenser för medarbetarens hälsa då fritiden är viktig att använda till att 
återhämta sig och fylla på med ny energi för att kunna hantera nästa arbetsdag (Fritz & Sonnentag, 
2005). När medarbetare använder de tekniska verktygen både i arbetet och privat, som t.ex. när 
arbetsgivare tillhandahåller mobiltelefoner och medarbetare väljer att inte skaffa sig en privat 
mobiltelefon utan endast använder tjänstetelefonen, så innebär det att medarbetaren ständigt har 
tillgång till och ständigt är tillgänglig för arbetet och arbetsgivaren. Det här kan leda till att såväl 
helgerna som semestertider påverkas av arbetet då medarbetaren ständigt kan få arbetsrelaterade 
samtal, mejl, meddelanden och uppdateringar i telefonen, något som kan upplevas såväl positivt 
som negativt. Positivt då det kan leda till att arbetsbördan som väntar direkt efter helgen eller 
semestern på så sätt lättas. Därmed kommer inte all den nya energin som uppsamlats under 
ledigheten ta slut direkt när medarbetaren återvänder till arbetet (Fritz & Sonnentag, 2006). 
Negativt kan det dock bli om ledigheten inte har spenderats med att faktiskt koppla av, utan ständigt 
har präglats av mindre uppdateringar om vad som sker på jobbet eller av samtal från arbetsgivare 
eller kunder. Det här kan leda till att arbetsprestandan och effektiviteten påverkas då medarbetaren 
inte har haft full möjlighet att vila ut och samla ny energi (Fritz & Sonnentag, 2006). 
Arbetsbelastningen och återhämtningstiden då ny energi samlas måste med andra ord på ett eller 
annat sätt balanseras för att medarbetaren ska kunna klara av sitt arbete på längre sikt (Jansen, Kant, 
van Amelsvoort, Nijhuis & van den Brandt, 2003). 

 Forskningen kring gränslöst arbete har ökat på senare tid och fenomenet har 
uppmärksammats även utanför vetenskapliga kretsar då det berör den psykosociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljön innefattar trots allt inte bara den fysiska miljön utan även den psykiska och den 
sociala (Iseskog, 2014), vilket innebär att ett fortlöpande arbetsmiljöarbete bör innefatta även 
behandling av frågor kring gränslöshet. Trots det visar undersökningar från fackföreningen Unionen 
på att så få som var tionde tjänsteman uppger att det finns regler och riktlinjer genom lokala avtal på 
arbetsplatsen gällande tillgängligheten (Gullstrand & Brännemo, 2013), och många tjänstemän 
upplever att de inte får tillräcklig feedback och vägledning från sin närmsta chef (Johansson, 2009). 
Enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan (2015) är psykosocial ohälsa och stress numera 
den vanligaste orsaken till sjukskrivning och antalet sjukfall med psykisk sjukdom har de senaste 
åren ökat för att idag utgöra hela 40 % av alla sjukfall enligt Försäkringskassans statistik. Det här 
gör det hela till en fråga som borde vara av vikt för arbetsgivare att begrunda i sitt 
arbetsmiljöarbete, inte minst av ekonomiska skäl. Unionen har under de senaste åren även 
rapporterat om betydelsen av att arbetsgivaren tar ansvar för att arbetsbelastningen är rimlig samt att 
det krävs en balans mellan arbete och fritid för att det gränslösa arbetslivet ska fungera (Johansson 
& Gullstrand, 2011), men det är ofta upp till medarbetaren själv att sätta gränser (Johansson, 2011) 
vilket kan vara svårt när det saknas uttalade regelverk eller när pressen är stor att klara av en hög 
arbetsbelastning. Trots dessa utmaningar med att sära på arbete och fritid visar Unionens 
undersökningar på att få vill slippa vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid (Gullstrand & 
Brännemo, 2013) och endast var femte så kallad mobil tjänsteman önskar slippa tillgängligheten, 
något som kan bero på att många ser tillgängligheten som en förutsättning för mer flexibla 
arbetstider (Gullstrand & Brännemo, 2013) och en väg till balans mellan arbetslivet och privatlivet.  

 Den vetenskapliga forskningen visar på att det gränslösa arbetslivet är ett fenomen att 
räkna med och framtiden är oviss kring hur det kommer att utvecklas. Vad man däremot kan 
konstatera, vilket är universellt inom de flesta aspekter av våra liv, är att utvecklingen inte kan 
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stoppas. Dock kan man begrunda hur den kan hanteras. Grönlund (2007) konstaterar att det 
gränslösa arbetslivet med sin uppluckrade organisationsstruktur och svårmätta tjänsteproduktion 
innebär krav på medarbetaren att själv definiera sin arbetsuppgift och dra gränserna mellan arbete 
och icke-arbete, vilket har visat sig vara svårt såväl fysiskt som psykiskt (s.22), precis som 
Unionens undersökningar pekar på. Dessa slutsatser, samt den rådande lagstiftningen, leder tillbaka 
ansvaret för att det gränslösa arbetslivet ska fungera till arbetsgivaren. 

Teori 

 I den här studien riktas fokus på hur det gränslösa arbetslivet upplevs och behandlas. Hur 
man hanterar oklara regler, gränsdragningen mellan arbete och fritid, den psykosociala arbetsmiljön 
och framförallt stressen är högst individuell. En del ser som sagt frihet och möjligheter, medan 
andra ser krav och problem. Idag koncentreras en hel del stressförebyggande arbete på just 
individens hantering av stress, dock borde även fokus riktas mot stressfaktorerna, företaget och dess 
organisation, teknologi och arbetsmiljö, för att arbetet med förebyggande av stress ska vara effektivt 
(Cooper, Dewe & O´Driscoll, 2001). Den individuella kapaciteten att hantera stressen är för det inte 
ovidkommande, och den varierar dessutom under livets gång beroende på livssituation, vilket 
socialt stöd man har, vilka verktyg och coping-strategier man har till förfogande samt den generella 
fysiska och psykiska hälsan (Holt et al., 2012). 

 Ett perspektiv på individens kapacitet att hantera stress kommer ifrån den amerikansk-
israeliske professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923-1994). Hans perspektiv är ett 
så kallat salutogent synsätt vilket vänder fokus från varför vissa människor lider av ohälsa mot 
varför andra människor har god hälsa. Ordet salutogent kommer från grekiskans salus för hälsa och 
genesis för ursprung. Koncentrationen ligger med andra ord på den goda hälsans ursprung och 
friskfaktorerna, de faktorer som leder till hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 2005). Antonovsky 
(2005) menade även på att hälsa och ohälsa inte är två separata stadier utan att de hänger ihop som 
ett kontinuum, att man har mer eller mindre god hälsa och att man förflyttar sig mellan de två 
ytterligheterna genom livets prövningar och kriser. Hur man placerar sig på skalan, eller 
kontinuumet, beror på individens känsla av sammanhang (KASAM). Antonovskys teori grundar sig 
i att den subjektivt upplevda känslan av sammanhang hos individen bidrar till att människan 
behåller sin hälsa under prövande och stressfyllda situationer (Antonovsky, 2005). KASAM utgörs 
av tre delkomponenter; meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Så här beskriver Glitterstam 
(2007) de tre komponenterna; 

- Meningsfullhet innebär att man uppfattar krav och händelser som positiva och 
meningsfulla utmaningar och därför värda att engagera sig i. Den anställde anstränger 
sig då för att utföra sitt arbete och kan se sin del som meningsfull i hela 
arbetsprocessen. Meningsfullheten påverkas också av känslan av glädje och stolthet i 
arbetet. 
- Hanterbarhet handlar om människans anpassningsförmåga och de resurser som finns 
tillgängliga för att klara av olika situationer. Individen ska ha tillräckliga resurser för 
att möta krav, det vill säga en känsla av kontroll och inflytande över sitt liv, eller att 
någon man litar på har kontroll eller inflytande över ens liv. Varken under- eller 
överstimulering i arbetet är tillfredsställande. En stabil och stödjande social struktur 
runtomkring individen påverkar också känslan av hanterbarhet. 
- Begriplighet innebär att man kan förstå och förklara händelser i livet. Livet upplevs 
då som ordnat, sammanhängande och förutsägbart och ens roll upplevs som tydlig. 
Utan meningsfullhet blir en hög begriplighet och hanterbarhet inte särskilt långvarig. 
(Glitterstam, 2007, s.5) 

 

 För att bedöma en individs känsla av sammanhang har ett formulär utvecklats. KASAM-
formuläret består av 29 frågor eller påståenden som individen ska ta ställning till och skatta på en 
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sjugradig skala (Antonovsky, 2005, s.246-253). Totalvärdet räknas ut genom en uträkningsguide 
(Bilaga 2) och kan variera från 29 till 203 där det normala medelvärdet ligger mellan 142 och 152. 
Har man ett högre värde betyder det att man har en hög känsla av sammanhang och har man ett 
lägre värde kan det indikera att man kan behöva hjälp och stöd för att hantera stress och svåra 
livssituationer. Dessa värden syftar med andra ord till att visa på hur motståndskraftig en individ är 
mot stress och hur förmågan att hantera utmaningar i livet ser ut vid en viss given tidpunkt 
(Antonovsky, 2005). För det är som sagt enligt Antonovskys teori inte en fråga om att vara antingen 
sjuk eller frisk, att ha god mental hälsa eller vara psykiskt sjuk. Det handlar om att man är mer eller 
mindre frisk på det ovan nämnda kontinuumet (Antonovsky, 2005).  

 Att arbetsmiljön handlar om mer än bara den fysiska miljön och att hälsa handlar om mer 
än bara fysisk hälsa är egentligen inget nytt. Redan 1946 definierade världshälsoorganisationen 
hälsa som ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart 
frånvaro av sjukdomar och åkommor (WHO, 2006). Denna definition har satt spår även i EU:s 
ramdirektiv för åtgärder om att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
(89/391/EEG) där i avsnitt II, artikel 5 förklaras att ”Arbetsgivaren är skyldig att svara för att 
arbetstagarens säkerhet och hälsa tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet” 
(Göransson & Garpe, 2014). Därmed är det viktigt att med dagens ständiga och snabba utveckling 
inom det gränslösa arbetslivet fortsätta bedriva forskning för att säkerställa att den mentala hälsan 
inte påverkas negativt av gränslösheten, och det är där KASAM, enligt den här studien, möjligen 
kan vara ett värdesystem att använda sig av för att se hur medarbetarna hanterar stressen. Redan nu 
används KASAM-formuläret i såväl rehabiliteringsprocesser som i rekryteringsprocesser. Därmed 
har teorin delvis redan introducerats i arbetsmarknadsrelaterade sammanhang. Arbetsmiljölagarna 
styr det generella arbetsmiljöarbetet vilket innebär att arbetsgivarna ska kontroller faktorerna bakom 
stress och psykosocial ohälsa i arbetet, men de behöver verktyg och metoder för att kunna utföra 
detta arbete. Individernas coping är som sagt inte ovidkommande och bör därmed vara en del av 
diskussionen kring arbetet med den nutida psykosociala arbetsmiljön, vilket KASAM-teorin 
möjligen kan bidra till att framhäva. För att se huruvida det kan vara så krävs att relationen mellan 
KASAM och gränslöst arbete påvisas. 

 Tidigare forskning kring gränslöst arbetsliv har en mängd olika fokus och pekar på olika 
delar av problematiken kring gränslöshet och psykosocial arbetsmiljö. Dock tycks inte relationen 
mellan tjänstemäns inställning till gränslöst arbete och Antonovskys KASAM-teori ha utretts i 
direkt relation till varandra. Den här studien har utformats med KASAM-teorin som primärt fokus 
och söker svar på frågan om man kan se en relation mellan eller en påverkan av tjänstemäns 
KASAM-värden och deras hantering av och inställning till det gränslösa arbetslivet. Om så är kan 
det möjliggöra användandet av KASAM-formulär som verktyg för arbetsgivare för att se huruvida 
insatser bör genomföras för att den goda psykosociala arbetsmiljön ska främjas och upprätthållas.  

Syfte 

 Syftet med den här studien är att undersöka huruvida det föreligger en relation mellan 
tjänstemäns KASAM-värde och deras inställning till det gränslösa arbetslivet i mobiltelefonen. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

 Deltagarna i enkäten kommer ifrån olika organisationer och från olika branscher. 
Deltagarna består av ett bekvämlighetsurval då enkäten skickades ut via e-post och sociala medier 
och deltagarna ombads skicka enkäten vidare om de så önskade till kollegor och vänner som 
uppfyllde kriterierna för enkäten. I utskicket förklarades tydligt och vid upprepade tillfällen att 
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deltagarna som söktes var tjänstemän inom den privata sektorn som tillhandahållits en mobiltelefon 
av sin arbetsgivare, dels i rubriken i mejlet och dels i texten. Utskickstexten i sociala medier såg 
exempelvis ut på följande vis; 

Hej alla ni som är tjänstemän inom den privata sektorn!! 
Jag skriver i skrivande stund på min kandidatuppsats i psykologi och undersöker hur 
tjänstemän inom den privata sektorn upplever det gränslösa arbetslivet ur olika 
aspekter.  
 
Jag har därför gjort en enkät som jag önskar att så många som möjligt vill svara på. 
Den är helt anonym!! 
Så om ni som är tjänstemän inom den privata sektorn, och har en mobiltelefon som er 
arbetsgivare tillhandahållit, skulle vilja ta er an att svara på enkäten så skulle jag vara 
evigt glad och tacksam. 
 
Och ni är högst välkomna att skicka den vidare till vänner och kollegor. Det är bara att 
kopiera länken eller dela detta inlägg. Kriteriet är som sagt bara att man är tjänsteman 
inom den privata sektorn och har en mobiltelefon tillhandahållen från arbetsgivaren. 
 
Varje svar är guld värt för mig och min studie!! 
// Kristina 
 
Länk: http://goo.gl/forms/wvKJ1bxpo1 

 

 Totalt svarade 31 personer på enkäten. 61 % var kvinnor (n = 19) och 39 % var män (n = 12). 

Material 

 Det material som användes var en web-enkät (Bilaga 1). Två bakgrundsfrågor inledde 
enkäten gällande kön och huruvida deltagaren endast hade en mobiltelefon tillhandahållen av 
arbetsgivaren eller om deltagaren hade såväl en privat som en av arbetsgivaren tillhandahållen 
mobiltelefon. Bakgrundsfrågorna följdes av KASAM-formuläret vilket består av 29 frågor. 11 
frågor rörande begriplighet, 10 rörande hanterbarhet och 8 rörande meningsfullhet. Frågorna berör 
olika områden av livet och varje fråga eller påstående graderas på en skala från 1 till 7. Utifrån 
dessa graderingar räknar man ut ett totalvärde samt medelvärden för delkomponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Totalvärdet kan variera från 29 till 203 där det 
normala medelvärdet ligger mellan 142 och 152. 

 För att räkna ut dessa olika värden används en uträkningsguide (Bilaga 2) där en del 
värden vänds på och en del räknas ut som de är. Värdena bedöms efter en utformad skala över vad 
som är högt, medel och lågt värde (Figur 1). Efter KASAM-formuläret ombads deltagarna ta 
ställning till 8 påståenden kring det gränslösa arbetslivet på en skala från 1 till 4, där 1 
representerade ”stämmer inte alls” och 4 representerar ”stämmer mycket väl”. Värdet från dessa 8 
påståenden räknades ut utifrån ytterligare en uträkningsguide (Bilaga 3). För att gå i linje med 
värderingen av KASAM formades uträkningen av värdet för frågorna om det gränslösa arbetslivet 
efter samma skala, att högt värde innebar en positiv inställning och långt värde en negativ 
inställning. Avslutningsvis presenterades en öppen fråga och möjlighet att tillägga eller kommentera 
på enkäten eller frågorna. 
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Figur 1 – Tolkningsguide - Värden för KASAM-profil 
 

 Enkäten inleddes med en kort presentation av syfte och bakgrund till enkäten (Bilaga 1). 
Kontaktuppgifter till skaparen av enkäten presenterades i utskicket, i inledningen till enkäten samt i 
slutet av enkäten. Deltagarna försäkrades sin anonymitet och då enkäten förmedlades via Google 
Form fanns dessutom ingen möjlighet för skaparen att se vem som har svarat på varje enskild enkät. 
I början av enkäten presenterades även kort begreppen gränslöst arbetsliv samt KASAM. En 
ungefärlig uppskattning av hur lång tid enkäten skulle ta att fylla i presenterades. Presentationen 
samt kontaktuppgifterna syftade till att säkerställa respondentens förståelse för och frivilliga 
deltagande i enkäten. 

Procedur 

 De ifyllda enkäterna utvärderades först var och en för sig för att få fram varje individs 
resultat och värden. KASAM-formulärets värden räknades ut separat med hjälp av uträkningsguiden 
som finns för det syftet (Bilaga 2), och värdet från påståendena kring det gränslösa arbetslivet 
räknades ut med en egen separat guide (Bilaga 3), men med samma grundläggande struktur. 

 För att bearbeta insamlad data användes statistikprogrammet SPSS. De olika värdena 
prövades mot varandra i olika omgångar. Såväl korrelationsanalys som regressionsanalys 
genomfördes. Värdet från frågorna om det gränslösa arbetslivet (G-värdet) ställdes i 
regressionsanalysen som beroende variabel och det totala KASAM-värdet, begriplighetsvärdet (B), 
hanterbarhetsvärdet (H) och meningsfulhetsvärdet (M) ställdes som oberoende variabler. Värdena 
för B, H och M delades även i försök in i lågt respektive högt värde i enlighet med 
uträkningsguiden (Bilaga 2) och tolkningsguiden (Figur 1), och KASAM-värdet delades in i lågt, 
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medel respektive högt värde. G-värdet skrevs in som det värde mellan 4 och 34 som deltagarna fick 
utifrån sin rankning av frågorna kring gränslöst arbetsliv (Bilaga 3). 

 

Resultat 

Korrelationsanalys  

 Korrelationsanalyserna visade på ett signifikant samband mellan G-värdet och alla de fyra 
andra respektive värdena, KASAM-värdet, B-värdet, H-värdet samt M-värdet (Tabell 1). KASAM-
värdet och M-värdet visade på lika stor korrelation med G-värdet och var det starkaste sambanden 
som framkom i korrelationsanalyserna. 

 

Tabell 1. Korrelationsanalys. G-värdet i relation till KASAM-värdet respektive B-värdet, H-värdet 
samt M-värdet.  

 

 Korrelationsanalyserna visade på positiva korrelationer, vilket innebär att till exempel höga 
värden av KASAM hänger samman med höga värden av G, samt att låga värden av KASAM 
hänger samman med låga värden av G. Som man kan se i Figur 2 var sambandet klart, G-värdets 
kurva och KASAM-värdets kurva hängde tydligt ihop. 

 
Figur 2. Deltagarnas KASAM-värden och G-värden 
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Regressionsanalys 

 Resultatet visade att deltagarnas inställning till det gränslösa arbetslivet påverkades av 
deras totala KASAM-värde. Enligt analysen (Bilaga 4) innebär en ökning i KASAM-värdet att även 
G-värdet ökar. I en bivariat regressionsanalys där G-värdet stod som beroende variabel och 
KASAM-värdet stod som oberoende visade resultatet på en genomsnittlig procentuell ökning på 
0,144 (p = .004) i takt med KASAM-värdets ökning (Tabell 2). Enligt regressionen förklaras 22,16 
% av variationen av att KASAM-värdet predicerar G-värdet. 

 

Tabell 2. Regressionsanalys. Beroende variabel: G-värdet.    
 Ostandardiserade koefficienter, standardfel inom parantes. 

 

  

 I Figur 3 demonstreras hur G-värdet följde KASAM-värdets ökning när KASAM-värdet 
sorterades från den deltagare som hade lägst värde till den som hade högst.  

 

 
Figur 3. Deltagarnas värden sorterade efter KASAM-värdet, lägst till högst, samt individernas G-värde i förhållande till 
KASAM-värdet. 
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Diskussion 

 Resultatet visar på att det föreligger en relation och ett samband mellan tjänstemäns 
KASAM-värde och deras inställning till det gränslösa arbetslivet i mobiltelefonen, vilket studien 
syftade till. Resultatet pekar på såväl korrelation som samband mellan ökat KASAM-värde och mer 
positiv inställning till det gränslösa arbetslivet i mobiltelefonen vilket visar att det föreligger en 
relation mellan faktorerna. Såväl delkomponenternas nivåer som totalvärdet tycks vara starkt 
kopplade till inställningen till det gränslösa arbetslivet och huruvida den är positiv eller negativ. Att 
de med höga KASAM-värden hanterar det gränslösa arbetslivet bättre och i mindre utsträckning ser 
det som en stressfaktor stärker även Antonovskys teori. 

 Visserligen är studien inte särskilt stor, men de 31 deltagarna kommer från flera olika 
branscher, har såväl endast en telefon tillhandahållen av arbetsgivaren som både en privat och en av 
arbetsgivaren tillhandahållen telefon, samt är både män och kvinnor. Denna variation av 
respondentprofiler pekar på att relationen kan vara universell och inte bunden till vissa grupper, 
mycket likt KASAM-värdets karaktär. KASAM-värdet är nämligen inte bundet av kön eller ålder 
utan beror på individens unika förutsättningar (Antonovsky, 2005). Dock är KASAM-värdet som 
ovan nämnt inte ett stabilt värde över tid i individens liv och därmed skulle en större studie med mer 
kontrollerat urval och utförd under en längre tidperiod med samma respondenter kunna peka på ett 
än mer tydligt resultat. Valet av en kvantitativ studie utgick i den här studien från KASAM-
formulärets utformning med resultat i form av siffervärden för att lokalisera var på kontinuumet 
respondenten placerar sig. Enkäten hade med fördel kunnat kompletteras med ett kvalitativt 
undersökningsmoment där en intervju hade kunnat studera inställningen till det gränslösa arbetslivet 
mer djupgående. Dock är det inte möjligt att kombinera detta med total anonymitet då resultatet av 
intervjun och KASAM-testet måste kunna paras ihop, vilket kan skapa en större tveksamhet hos 
respondenterna till att delta i studien. 

 Vidare är resultatet av regressionsanalysen viktigt att diskutera i detta sammanhang. Det 
faktum att analysen visar tydliga tendenser till att G-värdet följer KASAM-värdets ökning eller 
avtagning pekar på att den för tiden vid responsen på enkäten rådande nivån på känslan av 
sammanhang hos deltagarna i undersökningen inte är avgörande för undersökningens utfall. Man 
kan anta att resultatet vid en större och mer kontrollerad undersökning skulle visa på samma 
tendenser, men det skulle vara intressant att få det bekräftat genom en mer longitud och djupgående 
studie. 

 Resultaten kan även förklara varför psykosocial ohälsa är en av de största orsakerna till 
sjukfrånvaro bland tjänstemän (Försäkringskassan, 2015). Om man för tillfället befinner sig i en 
situation där man har ett lågt KASAM-värde på grund av till exempel en livskris, stress i privatlivet 
eller andra stressfaktorer på arbetsplatsen så som stundande nedskärningar eller press relaterad till 
det idag hårda arbetsmarknadsklimatet, så är det mycket möjligt att det gränslösa arbetet, precis som 
resultaten pekar på, upplevs som negativt eller stressande.  

 Resultatet gällande de tre beståndsdelarna och deras korrelation med G-värdet visar på att 
meningsfullheten är den bärande delkomponenten i KASAM precis som Antonovsky (2005) menar. 
Det är föga förvånande att känslan av meningsfullhet, som avgör huruvida man uppfattar krav som 
positiva och meningsfulla utmaningar och leder till en större ansträngning i utförandet av arbetet, 
står i stark korrelationen med det gränslösa arbetslivet. Antonovsky (2005) kallar till och med 
meningsfullheten för ”begreppets motivationskomponent” (s.45). Om man upplever att en utmaning 
är värd att engagera sig i så kan det tänkas självklart att det underlättar för individen att känna 
glädje i och motivation till arbetet, och att den eventuella uppfattningen att det gränslösa arbetslivet 
är kravfyllt och negativt därmed trängs bort. 
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 Den näst efter meningsfullhet mest sammanhängande komponenten var begriplighet. Även 
det är inte så förvånande då känslan av förståelse av ett fenomen i de flesta sammanhang bidrar till 
en mer positiv inställning, likt att oförståelse och okunskap bidrar till rädsla, osäkerhet och 
negativitet för många. Att begriplighet, som Antonovsky (2005) pekar på, leder till att livet upplevs 
som ordnat och förutsägbart kan här kopplas till att den gränslöse tjänstemannen tydligt kan se sin 
roll i arbetet och därmed kan sätta sina egna gränser i förhållande till sin tjänst och sina skyldigheter 
gentemot arbetsgivaren. Det kan med andra ord vara en möjlig bakgrund till att man ser sin del i 
den stora organisationen och därmed sätter det egna arbetet i sitt rätta perspektiv samt att man 
känner en trygghet i att man inte kan göra allt utan bara kan prestera efter den egna förmågan, vilket 
kan leda till att man inte upplever att man ständigt måste stå till arbetsgivarens förfogande även om 
arbetsgivaren tillhandahåller den möjligheten. Detta kan även kopplas till en godare förmåga att dra 
egna gränser mellan arbetet och fritiden. 

 Även den tydliga kopplingen mellan G-värdet och hanterbarheten är talande i 
sammanhanget. Att kunna anpassa sig till ett nytt arbetsklimat och nya premisser genom att se till 
de resurser tillgängliga för individen, så som till exempel socialt stöd, coping-strategier samt 
trygghet i sin förmåga och sina kapaciteter och kompetenser, kan tyckas naturliga för nivån på 
känslor som kontroll och inflytande över den egna livssituationen, vare sig det rör sig om arbetslivet 
eller privatlivet. Som Antonovsky (2005) påpekar är varken över- eller underbelastning i arbetet 
tillfredsställande och att känslan av hanterbarhet av det gränslösa arbetslivet då visar på huruvida 
relationen är negativt eller positivt laddad demonstrerar vikten av att arbetsbelastningen håller en 
jämn och lagom nivå och präglas av en rimlig balans. 

 Det vore intressant att se om en större studie med samma fokus skulle kunna påvisa samma 
resultat för att etablera KASAM-teorin som en stabilt valid arbetsmiljörelaterad teori. Om så vore 
fallet skulle KASAM-formulär kunna fungera som ett verktyg för arbetsgivare att se huruvida det 
psykosociala arbetsmiljöarbetet fungerar eller om det behöver stärkas inom organisationen. Det 
skulle även kunna fungera som en fingervisning för när arbetsbelastningen blir för hög. Villkoret 
för att KASAM-formulär skulle vara fungerande verktyg är dock att informationen som individens 
värde ger inte missbrukas eller används mot individen. Ett lågt värde kan ju vara högst tillfälligt, 
men i arbetsgivarens ögon kanske medarbetaren betraktas som svag eller tros innebära en risk för 
att arbetet inte ska hålla för kvalitetskraven, eller kvantitetskraven för den delen. Informationen bör 
hanteras varsamt och en medvetenhet hos den som tolkar resultaten är mycket viktig för att rätt 
instanser ska sättas in när de behövs och för att värdet inte ska misstolkas och tas för något 
konstant. Exempelvis så kan det röra sig om en individ med lågt KASAM-värde på grund av hur det 
ser ut på hemmafronten men som ser arbetet som en fristad där individen får leva upp. I den 
situationen kan det låga KASAM-värdet tillfälligt vara en tillgång för arbetsgivaren. Dock är ett 
långvarigt lågt värde inte något att ta lätt på (Antonovsky, 2005) utan ställer krav på arbetsgivaren 
att i det läget sätta in hjälp då rådande arbetsmiljölagar som ovan nämnt inkluderar även de 
anställdas psykiska välbefinnande.   

 Som svar på huruvida KASAM är en teori att använda sig av i det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet pekar resultatet av den här studien på ett klart ja, även om studien är något 
blygsam i sin storlek. Slutsatserna man kan dra är att det finns en klar relation mellan KASAM-
värdet, samt dess delkomponenter, och tjänstemäns inställning till och attityder kring det gränslösa 
arbetslivet. När KASAM-värdet ökar så ökar även den positiva inställningen, och när det minskar så 
vänder även inställningen till det negativa. Därmed skulle KASAM-formulär kunna fungera som ett 
verktyg för arbetsgivare förutsatt att användandet sker med stor respekt för såväl teorins alla 
aspekter som för medarbetaren. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Enkät 
 
 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 
 



 17 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 19 

Bilaga 2 – Uträkningsguide för KASAM-värde 
 

 



 20 

Bilaga 3 – Uträkningsguide för frågor om det gränslösa arbetslivet. 
 
 
 När man räknar ut värdet från frågorna om gränslöst arbetsliv. 
 

1. Vänd på siffrorna (1 blir 4, 2 blir 3, osv) för frågorna: 
3 och 4 
 

2. Räkna ut totalsumman 
 
 
 Min – 4 poäng 
 Max – 32 poäng 
 
  
 Ju högre poäng desto mer positivt inställd är respondenten till det gränslösa arbetslivet. 
 
 
Bilaga 4 – Regressionsanalys. G-värde och KASAM-värde. 
 

 


