
Ger en tydlig bild av hur 
en grupp fungerar...

Individer med högt KASAM, en positiv inställning till sin 
arbetssituation, som uppfattas som hanterbar, begriplig och 
meningsfull. Individerna agerar med full kraft.

Individer med lågt KASAM, och negativ inställning till sin arbetssituation. 
De agerar med nedsatt kraft och med påtaglig risk för arbetsrelaterad 
ohälsa.

Individer med relativt högt KASAM. Lika positiva som i ”Gå!” 
men mer följsamma än drivande.

Det ljusa fältet i figurens mitt. Individer med sökande eller 
tvekande hållning. Efterlyser förtydliganden och egen förståelse 
för att kunna agera med full kraft.

Individer som utmanar och vill något annat. De vill och söker förändring.

Varje människa tolkar och uppfattar situationen på sitt eget sätt. Den beror t.ex. 
påvåra tidigare efarenheter, förståelse, inställning och förmåga att hantera det vi  
är med om. att vi intar en psykologisk handlingsposition:    Detta leder i sin tur till  

KASAM-mätaren 
förhållningssättet i en grupp. På ett tydligt sätt visar den vad  som 
krävs för att skapa utvecklingskraft. Alltså den kraft man behöver 
för att utveckla gruppens förutsättningar att må bra, trivas och 
prestera tillsammans.

ger mått på stämningen, drivkrafterna och 

KASAM-mätaren ger unik och svårfångad information som visar hur individerna tänker, känner
och behöver för att komma till sin rätt, må bra och känna arbetsglädje. 

Mätningen genomförs via Internet från valfri dator. Det går fort att genomföra.är enkelt och 
Den ger ärliga och frimodiga svar eftersom alla svarar anonymt och får komma till tals på 
sina egna villkor.

Gruppens KASAM och indivdernas psykologiska handlingspositioner 
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KASAM-mätaren är ett verktyg med 
flera användningsområden 

e-mail till deltagarna med en 
inbjudan och direktlänk till
webbundersökningen.

Resultatet presenteras i en
rapport som är enkel att ta 
till sig och förstå.

Rapporten ger underlag och
vägledning för direkta beslut 
och åtgärder.

Rapporten har utformats för 
att ge underlag för effektiva
utvecklingsprocesser.

Snabb kartläggning
En unik metod med öppna frågor i 

stället för ett omfattande frågebatteri

gör att det bara behövs 10-15 minuter

att svara.

Enkelt att förstå

Värdefull

Kraft att utvecklasKraft att utvecklas

Innehållet presenteras på ett enkelt

och pedagogiskt sätt för att även en

ovan ”statistik- och tabelläsare” ska

förstå.

Informationen hjälper beställaren att

förstå var gruppen befinner sig och 

”behöver” för att kunna utnyttja sin fulla

potential i den rådande situationen.

Utvecklingsarbetet blir effektivt eftersom 

det startar i de förbättringsområden som 

gruppen själv pekat ut som relevanta och

angelägna. 

Utvecklingsarbetet blir effektivt eftersom 

det startar i de förbättringsområden som 

gruppen själv pekat ut som relevanta och

angelägna. 

Valfrihet

Ni väljer själva hur långt ni vill gå - enbart mäta för att få en jämförelse, eller för att fatta beslut,

eller för att använda KASAM-mätaren som processverktyg i utvecklingsarbete. Här är ett exempel

på en vanlig tidsaxel för genomförandet hos en av de större användarna.
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Detta visar rapporten... 

Individernas 
handlingspositioner
En  bild visar varje individs 

handlingsposition tillsammans med en 

tabell som visar individernas fördelning i 

antal och procent.

Bilden ger en tydlig bild av gruppens kraft 

och potential.

som grafiskt 

Gruppens fokus och 
handlingspositioner

Index och nyckeltal

Ett diagram som beskriver gruppens handlings-

positioner utifrån olika områden. En lång stapel 

visar att gruppen riktar mycket av sin energi

mot ett visst område. Färgen på stapeln visar 

om denna energi är positiv eller negativ. Grönt 

är t.ex. positivt och bidrar till att gruppen i sin 

helhet intar en positiv position.
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Fria uppfattningar struktureras
och analyseras
Mätningen innehåller ett stort antal fria uppfattningar, dvs. 

deltagarna kan med egna ord beskriva hur de uppfattar 

olika förhållanden i sin arbetssituation.

Upfattningarna struktureras och inordnas under olika 

områden. Varje uppfattning analyseras och sorteras efter 

vilken handlingsposition som den genererar.

Rapporten innehåller ett index som visar gruppens 

arbets-KASAM. Tillsammans med flera nyckeltal gör 

detta det möjligt att göra jämförelser över tid eller 

mellan olika grupper i organisationen.

Arbets-KASAM

Livs-KASAM

Framtidstro
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KASAM-mätaren, en bakgrund

Antonovsky sökte svaren genom en rad studier av personer som alla hade upplevt ett 
svårt trauma och ansågs ha klarat av detta anmärkningsvärt bra. I analysen av svaren 
återfanns några återkommande dimensioner – begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. De kom att utgöra kärnan i begreppet KASAM.

Personer med starkt KASAM har enligt Antonovsky en större förmåga att stå emot livets 
dagliga och exceptionella påfrestningar än personer med svagt. Det handlar om 
balansen  mellan livets fyra centrala sfärer; den existensiella grunden,  känslolivet, 
relationerna och arbetslivet. Enligt Antonovsky är arbetslivet en av människans fyra 
viktiga sfärer. 

Flera vetenskapliga studier har påvisat ett tydlig samband mellan höga KASAM-värden 
och god arbetshälsa, arbetslust samt hög effektivitet i arbetet. Arbetsgrupper med höga 
värden mår bättre och presterar bättre än grupper med låga. Ett bra KASAM-värde är 
därför något som alla vinner på och bör sträva efter.

För att kunna mäta en individs KASAM konstruerade Antonovsky ett frågeformulär med 
självskattningsskalor. Den metod som ligger till grund för denna KASAM-mätare 
kombinerar Antonovskys modell med forskarkollegan Ben Shalits copingmodell. 
KASAM-mätaren lägger tyngdpunkten på arbetslivets sfär som redovisas med ett 
arbetslivsrelaterat KASAM-index. Men även ett värde som motsvarar Antonovskys 
livsfrågeformulär redovisas. 

Sedan KASAM-mätaren introducerades har tusentals mätningar bekräftat forskarnas 
slutsatser. Mätningarna resulterar i ett indexvärde som anges på en skala mellan 1 – 
100. Det arbetslivsrelaterade KASAM-värdet är ett tillförlitligt mått på hur individer och 
grupper upplever sin arbetssituation. Samtidigt räknar KASAM-mätaren fram de 
psykologiska handlingspositionerna för varje individ. Handlingspositionerna ger 
tillsammans med analysen av gruppens fokus en tydlig nulägesbild av gruppen. 
Rapportens information och analyser ger underlag för beslut och vägledning för att 
åstadkomma förbättringar.

KASAM betyder Känsla Av SAMmanhang och är ett begrepp som 
lanserades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994). 
Antonovskys forskning kom till stor del att handla om  hälsans 
uppkomst till skillnad från forskning om sjukdomars orsak. En av hans 
grundfrågor handlar om varför vissa människor förefaller behålla sin 
hälsa eller till och med blir starkare av livets påfrestningar, medan 
andra dukar under av likartade svårigheter.

Lars-Åke Almqvist, mob: 070-6711156  

Conny Ohlsson, mob: 070-6761054

Kontakta oss så berättar vi mer om vad du kan få 

ut av KASAM-mätaren och hur den hjälper er att 

skapa verklig utvecklingskraft.
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