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känsla av sammanhang 

 

Abstract 

 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva hur patienter under utredning för stressrelaterad 

ohälsa ser på sin känsla av sammanhang totalt och uppdelat på komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna göra detta användes ett kvantitativt material i 

form av patientdata som samlats in av forskarna vid Centrum för miljörelaterad ohälsa och 

stress (CEOS) i Uppsala. Det är 155 patienter som har svarat på frågor rörande deras känsla 

av sammanhang i ett av Aaron Antonovsky utformat frågeformulär. Vidare har patienternas 

basvariabler som kön, ålder, civilstånd med mera beskrivits och analyserats tillsammans med 

svaren på KASAM-formuläret. Det framkom att patienterna har en lägre känsla av 

sammanhang (KASAM) än studier som gjorts på friska människor. Framträdande var bland 

annat att kön och en upplevd trygg ekonomi har stora samband med patienternas känsla av 

sammanhang. En kortare variant av frågeformuläret har testats och visat sig kunna ersätta den 

längre varianten utan att det påverkar slutresultatet.  
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1. Inledning 
Stress och de problem som blir följden av långvarig stress är ett mycket aktuellt ämne som 

studeras i samhället idag. Aaron Antonovskys begrepp Känsla av Sammanhang (KASAM) 

har i tidigare forskning visat sig ha en central roll när det gäller förståelse för individuella 

skillnader i hur framgångsrik en människas hantering av stress blir. Människor med hög 

känsla av sammanhang har, enligt Antonovsky, ett starkare motstånd mot stressens negativa 

effekter på grund av den känsla de har av att livshändelser är att betrakta som utmaningar och 

att de händer på grund av en anledning. Händelser som står utanför den personliga kontrollen 

har för dessa människor trots allt en logisk förklaring. I denna kvantitativa uppsats har en 

grupp patienter under fördjupad utredning för stressrelaterad ohälsa studerats. Patienterna är 

inskrivna i en patientdatabas hos forskarteamet CEOS på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Målet har varit att med hjälp av Antonovskys teoretiska begrepp och mätinstrument 

(KASAM) analysera hur patienterna ser på sin känsla av sammanhang och hur detta varierar 

utifrån olika bakgrundsvariabler. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur en grupp patienter som är under 

fördjupad utredning för stressrelaterad ohälsa ser på sitt liv i form av meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Målet är att undersöka i vilken utsträckning olika 

bakgrundsfaktorer samvarierar med nivån på KASAM. Utöver detta skall även undersökas 

hur Antonovskys två versioner av frågeformuläret - en kortare och en längre - korrelerar med 

varandra. Visar det sig att den kortare versionen ger samma resultat skall denna ersätta den 

längre versionen vilket skulle vara av stor fördel i framtida patientstudier, både ur ett 

patientperspektiv med färre frågor att besvara och ur ett undersökarperspektiv med färre svar 

att bearbeta. 

 

Huvudfrågeställningen är: Hur upplever patienterna i databasen sin känsla av sammanhang 

enligt Antonovskys 29 livsfrågor? 

Underfrågeställningar är: 1) Hur ser patientgruppen ut? 2) Vilka av patienternas 

bakgrundsfaktorer samvarierar med KASAM. 3) I vilken utsträckning samvarierar formuläret 

med 29 frågor med den komprimerade varianten med endast 13 frågor? 
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1.2 Centrala begrepp 

I uppsatsen förekommer en del begrepp ett flertal gånger. För att underlätta läsandet av 

uppsatsen beskrivs i detta avsnitt ofta förekommande begrepp. I den löpande texten finns 

andra ord som endast förekommer enstaka gånger och dessa förtydligas inom parentes i direkt 

anslutning. 

 

Burnout är den engelska benämningen på både utmattningssyndrom och utbrändhet. I denna 

uppsats har jag valt att begränsa mig till definitionen utmattningssyndrom. I svensk forskning 

görs oftast en distinktion mellan begreppen utbrändhet och utmattningssyndrom där 

utbrändhet beskriver tillstånd som uppkommer i relationer mellan individer medan 

utmattningssyndrom är ett begrepp som beskriver tillståndet inom en individ (klinisk diagnos 

efter socialstyrelsens kriterier som beskrivs på sid 22).  I de fall jag stödjer mig på 

engelskspråkig litteratur förekommer begreppet ”burnout” som samlingsbenämning vilket gör 

att en distinktion mellan utmattningssyndrom och utbrändhet ej kan göras.  

 

CEOS står för Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress och finns vid Uppsala 

Akademiska sjukhus. CEOS är en patientmottagning och ett forsknings- och 

utvecklingscentrum som bedrivs som ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och 

Uppsala Universitet. Verksamheten fokuserar på utmattningssyndrom och annan 

stressrelaterad ohälsa, men även närliggande tillstånd som fibromyalgi, kroniskt 

trötthetssyndrom (CFS), elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet (MCS). 

 

Cronbachs α (alfa) är ett sammanfattande mått på reliabiliteten i kvantitativa, statistiska 

undersökningar och varierar mellan 0 och 1. Ju högre alfa-värde desto högre 

internkorrelationer och desto starkare skäl att tro på att indexets olika komponenter faktiskt 

mäter samma underliggande (endimensionella) begrepp (Esaiasson, 2004, s. 413). 

 

Det salutogena perspektivet - kommer från latinets ord för hälsa – salus. Direkt översatt 

betyder begreppet hälsofrämjande vilket innebär att man tittar på vilka omständigheter som 

bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta för avsevärda och 

potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer.  
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Stimuli – Varje upptäckbar påverkan på en organism från omgivningen 

(nationalencyklopedin). Denna påverkan kan av individen upplevas positiv eller negativ 

beroende på tidigare erfarenheter av samma karaktär.  

 

Stress är både det stimuli som ger stress, kroppens reaktioner på dessa stimuli och den 

upplevelsen individen drabbas av. I medicinsk mening ger akut stress upphov till en 

mobilisering av kroppens resurser, vilket är nödvändigt för ett normalt liv. Kronisk stress, 

med nedsatt möjlighet till fysisk och psykisk återhämtning, kan ge upphov till flera kroppsliga 

och psykiska besvär som smärta, ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet och 

koncentrationssvårigheter (förklaring hämtad från CEOS hemsida, www. ceos.nu). 

 

Stressor - Antonovsky definierar en stressor som de krav som det inte finns några omedelbart 

tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på (a. a, s. 51). Detta innebär att individen 

inte har kunskap eller instinkt att tillgå när det gäller hur en uppkommen situation ska 

hanteras. Vidare beskriver Antonovsky att en stressor är ”…en livserfarenhet kännetecknad 

av bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till 

medbestämmande.” (Antonovsky,2004, s. 52).  

 

Stressrelaterad ohälsa är ett samlat begrepp på flera olika diagnoser och symptom som anses 

ha sitt ursprung i stress. Exempel på sådana är kronisk trötthet, utmattningssyndrom, 

fibromyalgi (kroniska smärtsymptom).  

 

Utmattningssyndrom resp. utmattningsdepression är begrepp som ofta används i 

diskussioner om stressrelaterad ohälsa. I denna uppsats kommer jag helt att utelämna patienter 

sjukskrivna eller under utredning för utmattningsdepression då denna definition är alltför svår 

att särskilja från depression i övrigt och därför kan ge missvisande resultat.  

1.3 Förförståelse 

Min personliga erfarenhet av en livskris ledde till ett sökande efter sammanhang och en större 

förståelse för hur olika fenomen hänger ihop. Detta har lett till en förändrad och starkare 

känsla av sammanhang för mig och jag upplever idag att jag har ett annat sätt att förstå och 

hantera nya situationer som uppstår. Jag tror att det finns personer som bedömer samma 

stressor på olika sätt och att det har stor betydelse om man ser stressorn som en utmaning eller 
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en belastning. Mina egna erfarenheter gör att jag hyser en tilltro till att det går att stärka en 

persons känsla av sammanhang (KASAM) på individuell bas. 

1.4 Disposition och avgränsningar 

Det första kapitlet inleds med en kort sammanfattning av vad uppsatsen skall handla om och 

därefter presenteras syfte och frågeställningar samt definitioner av några ofta förekommande 

begrepp. För att öka förståelsen och underlätta läsningen i resten av uppsatsen lades 

beskrivningen av den teoretiska utgångspunkten redan i kapitel två. I kapitel tre presenteras 

forskningsområdet och kunskapsläget. Detta följs av kapitel fyra där det görs en presentation 

av vald metod, materialet och hur resultaten redovisats och analyserats. Här redogörs även för 

reliabiliteten och validiteten. Kapitel fem presenterar resultaten och analyser av data och i 

kapitel sex diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning samt övriga frågor som 

väckts i samband med arbetet med uppsatsen. 

 

Det pågår en ständig debatt om orsaker och vem som bär ansvar för den stressrelaterade 

ohälsan i samhället. Det har varit nödvändigt att avgränsa studien snävt då fenomenet stress är 

mycket omfattande och kan studeras från en mängd perspektiv. Därför lämnas i detta 

sammanhang inget utrymme åt den diskussion kring vilka skillnaderna och likheterna är 

mellan begreppen utmattningssyndrom och utbrändhet. I detta arbete är det de professionella 

på CEOS som har fått stå för urvalet av patienter genom att anse att de uppfyller de olika 

kriterier för stressrelaterad ohälsa som de ställt upp och vilka har givit patienten en klinisk 

diagnos.  

2. Teoretisk utgångspunkt 
Aaron Antonovsky (1923 – 1994) var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion 

University, Israel. Hans teorier om vad som skapar god hälsa har legat som grund för hans 

modell som heter KASAM som står för Känsla Av Sammanhang eller Sence Of Coherence 

(SOC) som modellen heter på engelska. Antonovsky är upphovsmannen till det salutogena 

perspektivet som han använder när han studerar människors hälsa. Detta innebär att han 

undersöker vad som gör att en individ förblir frisk trots motgångar och påfrestningar. 

Antonovsky är tydlig med att han inte ser på hälsa som en dikotomi, dvs. som en antingen 

eller situation där du är antingen sjuk eller frisk. Han menar att individen alltid befinner sig på 

en skala där polerna är hälsa - ohälsa. Så länge vi lever befinner vi oss någonstans på detta 

kontinuum. Strävan är att röra sig mot den friska polen (Antonovsky, 2004, s. 23). 
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2.1 Modellen KASAM  

Antonovsky definierar begreppet KASAM enligt följande: 

  

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 (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, 2004, s. 41). 

 
KASAM är en modell bestående av flera begrepp varav de tre mest centrala är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I sin bok ”Hälsans Mysterium” (2004) beskriver 

Antonovsky en studie där han djupintervjuade 51 människor som hade två saker gemensamt: 

de hade alla upplevt ett svårt trauma och alla ansågs ha klarat av detta anmärkningsvärt bra. 

När intervjuerna sammanställdes och sorterades in i teman blev det uppenbart för Antonovsky 

att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var begrepp som tydligt urskiljde sig (a.a, s. 

39).  

 

Vad står då begreppen för? Begriplighet innebär att individen kan svara på frågorna Varför är 

jag så här? och Varför är omgivningen så här? Begreppet visar på betydelsen av den 

kognitiva förmågan att uppleva svaren som sammanhängande, ordnade och strukturerade och 

inte oförklarliga och kaotiska. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att 

framtida påverkan från omgivningen (stimuli) är förutsägbar och om den inte är det så går det 

att hitta förklaringar till varför stimuli uppkommer oavsett om det är negativa eller positiva 

händelser. En person med låg känsla av begriplighet uttrycker det ofta i termer som att 

han/hon är otursförföljd och även räknar med att det kommer att fortsätta att vara så resten av 

dennes liv. Detta är KASAMs kognitiva komponent. 

 

Hanterbarhet är den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande att 

möta de stimuli som man ställs inför i livet. Dessa resurser kan både finnas inom individen i 

form av egenskaper och självförtroende och i individens omgivning, i form av till exempel 
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vänner, tillgångar eller religion. Personer med hög känsla av hanterbarhet kommer inte att 

känna sig ”drabbade” och orättvist behandlade. De har en känsla av att saker löser sig och de 

kan bemästra sin situation. Det är den instrumentella eller beteendekomponenten. 

 

Meningsfullhet är den komponent som Antonovsky kallar motivationskomponenten eller den 

affektiva komponenten. Nivån på meningsfullheten visar i vilken utsträckning personen 

”…känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och 

krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i…” (Antonovsky, 2004, s. 41). 

Personer med hög nivå av meningsfullhet har områden i livet som är viktiga för dem, som 

engagerar dem. Ansträngningar inom dessa områden ses som positiva känslomässiga 

investeringar. De med låg nivå av meningsfullhet har svårt att hitta något de värderar i livet. 

 

2.1.2 Livsfrågeformuläret 

Vid operationaliseringen av KASAM-begreppet har Antonovsky ett centralt antagande att 

KASAM representerar en global hållning, ett förhållningssätt till världen istället för respons 

på en specifik situation (2004, s. 102). Det går inte att ha en stark KASAM inom vissa 

sektorer (t.ex. yrkeslivet) och låg inom andra (t.ex. parrelationen). Detta ställde höga krav på 

formuleringen av de frågor som skulle ingå i livsfrågeformuläret. Varje ord som ingår i en 

fråga påverkar svaret, varför Antonovsky använt sig av en så kallad fasett-design som 

utvecklats av Guttman (se vidare i Shye, 1978). Varje fråga innehåller flera olika fasetter som 

utgör ett slags byggstenar. Den första fasetten utgörs av komponenter som antingen är 

instrumentella, kognitiva eller affektiva (känslomässiga) vilket även finns representerade i 

KASAM begreppet i form av begriplighet (kognitivt), hanterbarhet (kognitivt) och 

meningsfullhet (affektiv). Resterande fyra fasetter är ursprung (inre, yttre eller både och ), den 

typ av krav som stimulus ställer (konkret, diffust, abstrakt) samt dess tidsreferens (förfluten 

tid, nutid eller framtid) (a.a,s.105) Dessa kombineras sedan med varandra i en mängd olika 

konstellationer som till exempel fråga 25 i livsfrågeformuläret: Även en människa med stark 

självkänsla kan ibland känna sig som en ’olycksfågel’. Denna fråga definieras som en fråga 

om hanterbarhet som handlar om en affektiv stimulus (”känner”) som härrör från den inre 

världen (”självkänsla”), ställer ett abstrakt krav (”olycksfågel”) och syftar på det förflutna 

(tidigare upplevelser). 
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Figur 1. Kartmening för utformning av frågor om människors känsla av sammanhang. 
 
A. Modalitet 
1.  instrumentell 

Person X reagerar på en  2.   kognitiv  stimulus 
3. affektiv 

 
B. Källa 

  1. inre 
Som kommer från 2. yttre  värld(ar) 
hans/ hennes  3. båda 
 
  C. Krav (innehåll) 
  1. konkret 
Och som ställer ett 2. diffust  krav, stimulus 

3. abstrakt 
 
  D. Tid 
  1. förfluten 
Som befinner sig i  2. nuvarande  i responsdimensionen 
  3. framtida 
 
  E. KASAM-komponenter 
1. begriplighet hög 
2. hanterbarhet :  i termer av fasett E. 
3. meningsfullhet låg   
 

(figur hämtad ur Antonovsky, 2004, s. 104) 

 

Totalt kunde Antonovsky med hjälp av denna fasettstruktur formulera meningar som skapade 

åttioen olika begriplighets-, åttioen hanterbarhets- och åttioen meningsfullhetsfrågor vilket 

blev alldeles för ohanterligt för fältforskning. Efter sortering och urval testade Antonovsky 35 

frågor på stickprov av individer och efter utvärdering av dessa svar kom han fram till 29 

frågor, varav elva handlade om begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. 

(a.a, s. 106). 

 

Detta formulär med frågor, eller instrument, har enligt Antonovskys egna och kollegors tester, 

en genomgående hög nivå på Cronbachs α (se förklaring under rubriken Begrepp) mellan .84 

till .93 vilket enligt Antonovsky vittnar om instrumentets reliabilitet och en bra inre 

konsistens (a.a, s. 107).  
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Antonovsky skriver att målet med de 29 frågorna var att konstruera en KASAM- skala som 

alla komponenterna bidrog till, alltså ett fokus på helheten och inte de tre begreppen var för 

sig. Han skriver att:  

” Om målet i första hand hade varit att studera hur begriplighet förhåller sig till 

hanterbarhet, hade det varit nödvändigt att använda sig av ett annat 

tillvägagångssätt vid konstruktionen av frågeformuläret. […] Läsaren varnas 

alltså vederbörligen. Den nuvarande versionen av KASAM-skalan bör inte 

användas för att studera komponenternas inbördes förhållanden.” (Antonovsky, 

2004, s. 115). 

 

Samtidigt redogör Antonovsky för de dynamiska samband man trots allt kan finna i individers 

nivåer av de tre komponenterna i KASAM och att fördelningen av dessa värden kan visa på 

dynamiska samband som predicerar en utveckling uppåt eller nedåt på KASAM-skalan.  

I tabellen nedan kan vi se att personer som har kombinationen (nr 3) hög begriplighet, låg 

hanterbarhet och hög meningsfullhet har en press uppåt i KASAM skalan vilket Antonovsky 

förklarar med att en hög nivå på meningsfullhet skapar ett sökande efter resurser vilket i sin 

tur kommer att öka nivån på hanterbarheten. Alltså skulle man här kunna förutsäga att 

personer med denna kombination av nivåer på komponenterna kan öka sin KASAM. Tvärtom 

blir det då för personer som i nr 6 med hög begriplighet, hög hanterbarhet och låg mening där 

den låga nivån på meningsfullhet hämmar sökandet efter resurser vilket skapar en neråtgående 

spiral av personens nivå av KASAM  (a.a, s. 43). 

 

Tabellen nedan visar hur de dynamiska sambanden mellan komponenterna ser ut: 

Typ            Begriplighet                 Hanterbarhet             Meningsfullhet  Prediktion 
1 Hög  Hög  Hög Stabil 
2 Låg  Hög  Hög       Ovanlig 
3                  Hög  Låg  Hög Press uppåt  
4 Låg  Låg  Hög Press uppåt 
5 Hög  Hög  Låg Press nedåt 
6 Hög  Låg   Låg Press nedåt 
7 Låg  Hög  Låg Ovanlig 
8 Låg  Låg  Låg Stabil                    
 

 

Även om vi känner till en persons nivå på KASAM menar Antonovsky att det inte kan utgöra 

en grund för att förutsäga personens beteende i en given stressorsituation. Vad som däremot 

går att förutsäga är beteendets kvalitet. Personer med stark KASAM kommer sannolikt att tro 
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på sin förmåga att hantera situationen och söka någon slags struktur för detta (a.a, s. 224). 

Även om tidigare liknande upplevelser kommer att prägla hanteringen av stressorn så ” …är 

det just personer med en stark KASAM, som är öppna för det unika i varje situation som han 

eller hon är en del av, som kan agera flexibelt.”  (Antonovsky, 2004, s. 225). Antonovsky 

menar att det behövs flera empiriska undersökningar för att se i vilken utsträckning KASAM 

förutsäger konkreta beteenden (a.a, s. 226). 

 

Det finns inga riktlinjer för vilka värden som Antonovsky anser vara höga resp. låga. 

Antonovsky nämner på sidan 111 i boken Hälsans Mysterium (2004) bland annat en nordisk 

undersökning av läkare, beteendevetare och andra sjukvårdsgrupper från 1985, som enligt 

Antonovsky består av (friska) människor ur medelklassen med respekterade och ofta 

tillfredsställande arbeten. Deras medelvärde var 146 och variationsvidden var 95-187. Han 

presenterar flera olika gruppers medelvärde på KASAM och som lägsta värde hade en grupp 

studenter i USA med ett medelvärde på 132 och högsta medelvärde hade en grupp israeliska 

arméofficerskandidater med ett medelvärde på 160 poäng (a.a, s.108). 

2.2 Utvecklingen av KASAM under människans livslopp 

För att beskriva en människas livslopp använder Antonovsky metaforer. Han jämför livet med 

”att gå på lina” eller ”att simma i en farlig flod”. Han gör en koppling till metaforen om livet 

som en farlig flod och skriver att hans arbete har ägnats åt frågan ”…vad det är som gör att 

man klarar av att simma?” (a.a, s.118). 

 

Vad är det då som leder till en Känsla av Sammanhang? Antonovsky menar att vi formas av 

våra livserfarenheter. Om vi är med om upplevelser som är förutsägbara läggs grunden för 

KASAM-komponenten begriplighet. En bra balans i belastningar lägger grunden för 

hanterbarhet och delaktighet i resultat lägger grunden till meningsfullhet. När andra 

bestämmer allting åt oss och vi inte har något att säga till om reduceras vi till objekt. Om 

omvärlden är likgiltig för vad vi gör förlorar den sin mening. Det är inte kontrollen över sitt 

liv som är avgörande för meningsfullhet utan möjligheten till medbestämmande (a.a, s.119).  

2.2.1 Barndomen 

Ett barn föds med förmågan att samspela med sin omgivning och gör det på ett sätt som 

gynnar stabila och förutsägbara svar. KASAM grundläggs i barndomen genom en trygg 

emotionell anknytning till föräldrarna eller en av dem. Med tiden lär sig barnet att mamman 
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som försvinner bort runt hörnet kommer tillbaka och att detta innebär erfarenheter av 

förutsägbarhet. De många intryck barnet får, både inifrån och utifrån, blir till slut välbekanta 

och världen börjar bli begriplig. Om huruvida denna begripliga värld också blir meningsfull 

beror på gensvarets kvalitet. Ett barn som skriker och därför blir tröstat får erfarenheter av att 

barnets behov har betydelse. En springande punkt här, menar Antonovsky, är att gensvaret är 

”inbäddat” i positiv affekt. (Antonovsky, 2004, s. 125).  

När barnet så småningom börjar lära sig att styra sitt jag, släppa och gripa om saker, styra 

avföringen och utforska saker på egen hand skapas erfarenheter som påverkar 

belastningsbalansen. För höga krav på prestationer från omgivningen kan skapa 

överbelastning, t.ex. i form av för tidig potträning. En stark känsla av hanterbarhet utvecklas 

genom ett balanserat mönster av de fyra typer av gensvar som Antonovsky tar upp; 

ignorerande, avvisande, kanaliserande eller uppmuntrande och accepterande. Antonovsky 

skriver att föräldrar vars hållning präglas av flexibilitet och komplexitet, alternativ och 

självkontroll, mening, förutsägbarhet, valfrihet och en känsla av att problem går att lösa 

troligen själva har en hög nivå av KASAM. Ju starkare KASAM föräldrarna har desto mer 

sannolikt är det att de formar barnets livserfarenheter så att dessa leder i samma riktning (a.a, 

s.127). 

Ett dilemma med utvecklingen som Antonovsky tar upp är att det inte längre är enbart en eller 

två personer som uppfostrar barnet. Under uppväxten präglas barnen av övriga omgivningen 

som kan vara kamrater och kamratpåverkan, lärare, TV och massmedia. Det finns en risk att 

detta utbud av påverkan (både positiv och negativ) stör möjligheten till förutsägbarhet, menar 

Antonovsky (a.a, s. 129).  

 

2.2.2 Tonåren 

Tonåren är en tid av förvirring, identitetssökande, tvivel och turbulens menar Antonovsky. 

Här borde det finnas en risk att barndomens starka KASAM kan rivas upp. Ett sätt att minska 

denna turbulens då barnet ska gå från ansvarsfrihet till fullt ansvar eller från asexuell till 

sexuellt aktiv kan vara att använda sig av rituella samhälleliga ceremonier. Budskapen blir då 

tydliga och får ett forum att förmedlas i till alla.  

I sin jakt på identitet blir den avgörande frågan hur mycket det kulturella sammanhanget och 

den socio-strukturella verkligheten motverkar eller befrämjar de livserfarenheter som ligger 

till grunden för ens formande av KASAM. Antonovsky tar här upp, mycket förenklat, tre 

vägar för ungdomen att gå: 1) vårt öppna samhälle med olika realistiska val; 2) de olika 
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subkulturerna i samhället eller 3) den socio-kulturella miljö som innebär förvirring och 

utanförskap. Informationen och vägledningen ser olika ut beroende på vilket val ungdomen 

gör. Om tonåringen lever i en miljö som är alltför eftergiven och där reglerna är oklara och 

har blivit oberoende alltför tidigt, växer betydelsen av tonåringens kamratgrupp vilket kan bli 

förlamande enligt Antonovsky. Bördan på ungdomen blir för stor och risken finns att balansen 

överbelastas. Några exempel på goda förhållanden som främjar en högre KASAM är, enligt 

honom, fast familjestruktrur, starka band av kärlek och ömsesidigt beroende mellan barn och 

förälder, central vikt vid utbildning och framgång och möjlighet att skjuta upp omedelbar 

behovstillfredsställelse. Han nämner även att det under tonåren går att utveckla ett starkt 

KASAM som medlem i en subkultur, i synnerhet de religiösa grupperna. Det finns en 

tydlighet och en vägledning med riktlinjer om vad som är rätt och fel enligt gruppens regler, 

som kan stärka ungdomen. Det finns dock likaså subkulturer, som sektliknande grupper med 

religiösa eller ideologiska förtecken, som kan förstöra en stark KASAM genom att hävda att 

ungdomen är ovärdig, dömd till ondska eller liknande (Antonovsky, 2004, s. 133 f). 

Avslutningsvis skriver Antonovsky att ” I ungdomen kan man, i bästa fall, bara uppnå en 

provisorisk stark KASAM som kan ligga till grund för kortsiktiga förutsägelser av förmågan 

att handskas med stressorer och hälsotillstånd.” (a.a, s 136). 

2.2.3 Vuxenlivet 

Det är när en ungdom träder in i det tidiga vuxenlivet som barndomens och tonårens 

erfarenheter förstärks eller försvagas. Den första tiden som yrkesverksam har stor betydelse 

för utvecklingen av en individs KASAM. Antonovsky refererar till tidigare forskning som 

gjorts där man funnit att det väger tyngre att arbeta vid verksamheter som är kulturellt 

värdesatta eller betraktas som heroiska än hur de individuella arbetsförhållandena ser ut. Den 

anställde kan få energi av det samhälleliga värdet av verksamheten och på så sätt lättare stå ut 

med brister i arbetsförhållandena. Det fungerar likadant tvärtom. Om verksamheten i sig inte 

är storslagen blir det lätt att individen fokuserar på detaljer kring sin arbetssituation (a.a,. s. 

140). Känslan av meningsfullhet i arbetet är beroende på dels om personen känner glädje och 

är stolt över sitt arbete och dels om man har möjligheter att själv påverka arbetet. Att ha 

inflytande över sitt arbete skapar ofta en vilja att investera energi i det. Här menar 

Antonovsky att det är viktigt att fundera över hur det egna arbetet är kopplat till kollegornas 

arbeten. Vilka relationer skapar det? Positiva eller negativa? ”Ju mer det är jag själv eller (i 

mina ögon) behöriga andra som formulerar problemen, desto troligare är det att jag känner 

att jag har de resurser som krävs för att lösa dem.”(a.a, s.142). Här kommer han in på 
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belastningsbalansen som är avgörande för känslan av hanterbarhet. Det krävs att man har 

resurser till förfogande, en upplevelse av att de som vi är beroende av gör ett bra arbete och 

att de informella sociala strukturerna är en resurs, att någon kan ställa upp om hjälp behövs, 

osv. Vad som kan sänka känslan av hanterbarhet är en ständig överbelastning utan möjlighet 

till vila och återhämtning. Det som kommer att stärka KASAM i fråga om hanterbarhet är 

erfarenheter som är avpassade för den anställdes förmåga, som ställer rätt resurser till 

förfogande och som skapar tillfälliga möjligheter till överbelastning och samma möjligheter 

till vila och samlande av energi. Även underbelastning kan vara ett problem för upplevelsen 

av hanterbarhet. Om vi ständigt utför sysslor som är monotona och under vår kapacitet kan vi 

aldrig få en tilltro till att arbetet är hanterbart, menar han. 

 

Om begriplighet i vuxenlivet skriver Antonovsky att den ökar med tydligheten när det gäller 

till exempel roller, både den egna men även andras och i vilken relation de står till varandra. 

En annan sak som har stor betydelse för känslan av begriplighet är tryggheten i arbetet. 

Tydliga spelregler i arbetslivet är av stor vikt och man kan betrakta tryggheten på fyra nivåer 

enligt Antonovsky. För det första, tryggheten i att du inte får sparken om du utför ditt arbete 

inom reglerna för hur det ska skötas. För det andra är det viktigt att ha försäkran om att arbetet 

är nödvändigt och att det behövs i verksamheten. För det tredje, är tryggheten i att arbeta i ett 

företag som är lönsamt och har en plats på marknaden. För det fjärde tilltron till och 

tryggheten i det sociala systemets kontinuitet, att världen kommer att fungera runt omkring, 

utan krig och katastrofer som hotar eller förstör.  

En arbetsplats som präglas av en känsla av gruppidentifikation och tydliga normativa 

förväntningar kommer sannolikt att vara förutsägbar. Ett gemensamt språk finns och ett 

system av feedback, eller återkoppling (Antonovsky, 2004 s. 145 f). 

Antonovsky hävdar, likt flera forskare han nämner, att eftersom arbetet är ett sådant centralt 

livsområde så påverkar erfarenheter inom detta område även andra områden och beteenden. 

Lärdomarna från arbetslivet överförs alltså även till det övriga livet. Även andra sociala roller, 

som att vara man, medlem i en förening eller utövare av en viss hobby eller sport ger 

erfarenheter som har betydelse för individens KASAM men starkast påverkan har ändå oftast 

arbetslivet. Däremot tror Antonovsky att det faktum att vi går mot det postindustriella 

samhället där arbetet spelar en mindre central roll och istället värderar andra saker som mer 

betydelsefulla och därmed ger dem större utrymme att påverka ens liv, erfarenheter och 

därmed ens KASAM (a.a, s. 149). 

 

 15



En bestämd plats på KASAM-skalan får man, enligt Antonovsky, i början av 30-års åldern. 

Då har vi sorterat ut eller accepterat det vi tidigare upplevt som motstridigheter i livet. Här är 

det är viktigt att poängtera att Antonovsky syftar på att denna stabila placering gäller de med 

en stark KASAM. Denna höga nivå förblir sannolikt stabil under hela vuxenlivet. I livet 

utsätts man ständigt för nya påfrestningar och utmaningar och det som skiljer 

förutsättningarna för en person med stark respektive svag KASAM är förmågan att aktivera 

de generella motståndsresurserna (GMR) (Antonovsky, 2004, s. 151 f). Dessa är resurser som 

en individ kan ha i form av till exempel materiella tillgångar, identitet, kunskap, intelligens, 

socialt stöd, engagemang, kulturell stabilitet, magi, religion eller filosofi. De generella 

motståndsresurserna präglas av händelser i livet och karaktäriseras av stadga, delaktighet i att 

skapa resultat, och en balans mellan över- och underbelastning. Dessa resurser förstärker 

individens KASAM. Personer med en stark KASAM har ofta tillgång till fler GMR. (a.a,, s. 

42). Som motsats till GMR anger Antonovsky generella motståndsbrister (GMB). GMB 

representerar stressorer i personens liv, som för med sig ännu fler oväntade situationer. Dessa 

kan vara av kronisk karaktär, som en sjukdom eller ett handikapp. De kan också vara viktiga 

livshändelser eller tillfälliga irritationer. GMR och GMB sprider ringar på vattnet. Generella 

motståndsresurser ger möjlighet till fler goda erfarenheter som i sin tur genererar mer positiva 

upplevelser och slutligen ett starkare KASAM. ”Personen med stark KASAM förmår med 

andra ord […] att suga ordning ur omvärlden och med hjälp av denna ordning motbalansera 

trycket mot oordning från den inre och yttre miljön.” (a.a, s.152). Detta bidrar till att personer 

med stark KASAM har förmågan att aktivera sina GMR och därmed i större omfattning 

lyckas upprätthålla jämvikten som ständigt är hotad. Detta resonemang, menar Antonovsky, 

leder till antagandet om att en människa med en medel eller måttlig nivå på KASAM i 30-års 

åldern, sannolikt kommer att röra sig mot en lägre nivå av KASAM på grund av otillräckliga 

GMR. På samma sätt som GMR kan ge starkare KASAM ger GMB negativa erfarenheter som 

föder fler negativa upplevelser och utvecklingen kan bli likt en neråtgående spiral. Har man 

istället haft en låg nivå av KASAM blir livet som en ond cirkel där GMB gör att KASAM 

försvagas och livet blir kaotiskt, ohanterligt och meningslöst (a.a, s.154). Resonemanget 

bygger på statistiska förutsägelser och Antonovsky menar att det finns möjligheter för 

enskilda individer att genom, till exempel ett modigt beslut eller ett slumpmässigt möte kunna 

förändra sin KASAM men håller det inte för särskilt troligt. Om då förändringar sker som 

stärker KASAM så beror det på att dessa händelser startar och inleder ett nytt mönster av 

livserfarenheter. Om erfarenheterna fortfarande är positiva under ett antal år kan den stegvis 

förändring ske. 
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Sammanfattningsvis skriver Antonovsky att  

  ” Det är min bestämda uppfattning att KASAM bör betraktas som 

 en stabil, varaktig och generell hållning till världen som utmärker 

 en person genom hela vuxenlivet, såvida det inte sker 

 genomgripande, bestående förändringar i hans eller hennes 

 livssituation.”(Antonovsky, 2004, s.220). 

 

2.3 Egenskaper i begreppet KASAM 

2.3.1 Möjlighet till förändring av KASAM 

 
Är det möjligt att förändra sin KASAM? Antonovsky sammanfattar själv vad han egentligen 

kommit fram till: ”…utan mycket betydande, ganska radikala förändringar i de institutionella, 

sociala, och kulturella miljöer som formar människors livserfarenheter, är det en utopi att 

förvänta sig att ett möte, eller till och med en serie möten, mellan en klient och en behandlare 

kan förändra KASAM i någon nämnvärd omfattning.” (a.a, s. 155). Dock redogör han för tre 

sätt som yrkesmänniskor kan påverka KASAM (om än tillfälligt): 

1) Forma möten med patienten så att ingen onödig skada uppstår i samband med upplevelsen 

(till exempel i samband med ett sjukdomsbesked).  

2) Vid varje möte mellan klient och yrkesperson ska målet vara att resultatet ska leda till en 

upplevelse av förutsägbarhet, balans och meningsfull medverkan.  

3) Den viktiga men svåra möjligheten att åstadkomma en planmässig förändring av 

patienternas KASAM kan ske genom att hjälpa patienten att hitta ”KASAM-höjande” 

erfarenheter. Detta kan ske i möten med patienten men även på organisationsnivå i form 

av olika arbetsgrupper, sökande efter resurser och kontroll över processer med hjälp av till 

exempel nationell lagstiftning. 

 

2.3.2 Egenskaper som kännetecknar en stark KASAM 

Här sammanfattas mycket förenklat några av de egenskaper som kännetecknar en person med 

stark KASAM. Det är dock viktigt att inte övervärdera betydelsen av nedanstående skillnader 

mellan svag och stark KASAM (se Antonovsky, 2004, s. 167). 
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- Personen bedömer stimuli mer som en icke-stressor och gör antagandet att han eller 

hon automatiskt kan adaptera till kravet mer än vad en person med svag KASAM 

skulle göra (Antonovsky, 2004, s. 164). Att göra denna nyansering är viktigt i 

synnerhet med tanke på effekterna på hälsan (a.a, s. 166). 

- En människa med stark KASAM är van att möta stimuli som till en början förefaller 

vara stressorer men snart visar sig vara oproblematiska och därför känner tillförsikten 

att spänningen som stressorn för med sig snart kommer att försvinna. Detta beror på 

att han eller hon har en tillförsikt till att saker och ting kommer att ordna sig (a.a, 

s.166). 

- De med stark KASAM tenderar att vara realistiska när de inte oroar sig för stimuli, 

samtidigt som de är öppna för att uppfatta stimuli som stressorer när de utgör 

objektiva hot mot välbefinnandet. Ett exempel på detta kan vara att ta upplevda 

bröstsmärtor på allvar (a.a, s. 167).  

- Den stressor som av en person med stark KASAM uppfattas som hotfull kommer att 

väcka känslor som ledsenhet, rädsla, smärta, ilska, skuld, sorg och oro medan den som 

har en svag KASAM upplever känslor som ångest, raseri, skam, förtvivlan och känslor 

av övergivenhet och förvirring. Skillnaderna mellan dessa upplevda känslor är att de 

förstnämnda är fokuserande och skapar en motivationell bas för handlande medan de 

senare är paralyserande och diffusa. Dessa faktum ökar troligheten i att personer med 

stark KASAM får en större känsla av meningsfullhet och begriplighet (a.a, s. 169). 

Personer med svag KASAM ser stressorn uteslutande från den negativa sidan och 

fokuserar på hur den ångest och olycka som uppstått på grund av stressorn ska 

hanteras.. (a.a, s. 173). 

- En person med stark KASAM upplever problem med större klarhet, mer specificitet 

och tydligare differentiering (urskiljbarhet). ”Dessutom uppfattas problemen inte bara 

som mer begripliga och hanterbara utan också som utmaningar snarare än bördor.” 

(a.a, s. 169).  

- Personer med en stark KASAM drivs av en vilja att lösa problem och är flexibla när 

det gäller att hitta lösningar (a.a, s. 178). 

- Personer med stark KASAM är oftare medvetna om sina känslor och har förmågan att 

beskriva dem lättare samtidigt som de upplever känslorna som mindre hotande (a.a, s. 

184). Detta gör att de har lättare att låta känslorna komma upp till ytan istället för att 

tränga bort dem (a.a, s. 186). 
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Sammanfattningsvis hävdar Antonovsky ovanstående:  

” Personer med stark KASAM har alltså alltid ett försprång. Resurser för att    

  möta stressorn har mobiliserats redan innan han eller hon handlar. Som    

  kontrast till detta är personer med svag KASAM förvirrade och  utan någon 

  vilja att konfrontera stressorn, samt benägna att ge upp redan från   

  början.”(Antonovsky, 2004, s. 170 f). 

 

Det är även avgörande vilken kultur man tillhör då detta sätter gränser för vilka lösningar som 

är ändamålsenliga. Han skriver att KASAM inte är att betrakta som en magisk tillgång och att 

det är ytterst få människor som har en riktigt stark KASAM (a.a, s. 182). 

 

De personer som har stark KASAM antas oftare uppvisa adaptiva (anpassade) hälsobeteenden 

och därför framför Antonovsky hypotesen att ”styrkan på KASAM har direkt fysiologiska 

effekter och att den, på sådana vägar, påverkar hälsotillståndet.” (a.a, s. 189). Han spekulerar 

vidare i ”…, att KASAM-begreppet skulle kunna användas inte bara på den psykologiska 

nivån utan också beträffande olika organsystem och, i allra högsta grad, på själva 

organismen som system…” (a.a, s. 198). 

2.3.3 KASAM som gruppegenskap 
 

Antonovsky för ett resonemang kring KASAM och huruvida det är ett mått på enskilda 

individers känsla av sammanhang eller om det även går att tillämpa på den sociala nivån. 

Frågan han ställer sig är om ett kollektiv överhuvudtaget går att beskriva i termer av ett 

gemensamt sätt att se på världen, om man kan ha en gemensam känsla av sammanhang. Han 

drar slutsatsen att ”…en grupps KASAM bara kan syfta på den bild som växer fram ur en 

uppsättning sammantagna data om individer.”(a.a, s.210). Han menar dock att det är en 

intressant diskussion och att det är meningsfullt att titta närmare på en grupp-KASAM. Han 

har förslag på olika sätt att göra an sådan studie på. På den mest grundläggande nivån kan 

man använda sammantagna data om individers KASAM i en grupp och då titta på 

genomsnittliga poäng eller andelen individer med stark KASAM i gruppen. Tar man 

funderingarna ett steg längre kan man titta på de upplevelser som gruppen har av hur den som 

grupp ser på världen, dvs. hur väl den interna överensstämmelsen är. Svårigheter man kan 

 19



stöta på här är hur man ska mäta vilken grupp som har svagast KASAM – är det den som har 

den största variansen individuella upplevelser eller den grupp som har en allmän enighet om 

gruppens brist på känsla av sammanhang? (Antonovsky, 2004, s. 212). 

För att få en bättre bild av en grupps KASAM behövs andra data än individernas KASAM-

nivåer. Detta skulle kunna vara att undersöka de kulturella uttryck som gruppen använder sig 

av, som till exempel språket, ritualer eller humorn. Hur detta skulle gå till har Antonovsky 

inget svar på. Han skriver att gruppens KASAM säkerligen kan utgöra en betydelsefull faktor 

bakom utvecklingen av och förändringarna i individens KASAM. Att en grupps kollektiva 

KASAM har stor betydelse märks inte minst inom områden som organisationer eller 

samhället i stort. Det är gruppens KASAM som har betydelse i den direkta hanteringen av en 

kollektiv stressor, som t.ex. ett lands beslut att gå i krig eller sluta fred och den blir avgörande 

för spänningshanteringen (a.a, s. 216). 

3. Forskningsområdet och kunskapsläget 

3.1 Bakgrund 

Stressrelaterad ohälsa är inget nytt fenomen. Stress, i sin ursprungliga form, är en biologisk 

instinktiv reaktion som är nödvändig för att skärpa alla sinnen om livsfara hotar. Men i takt 

med samhällets utveckling har stressen flyttat in på nya arenor och blivit en orsak till ohälsa 

och sjukskrivningar som ökar i en oroväckande omfattning. Enligt Socialstyrelsens rapport 

Utmattningssyndrom – stressrelaterad psykisk ohälsa (2003) är det den psykiska ohälsan som 

är orsaken till den största delen av den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar som 

skett sedan 1997 i Sverige. Samma tendenser ser man även internationellt.  

Det pågår många diskussioner i samhället om vilka orsakerna är till det kraftigt ökade antalet 

sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa. Att stressen är arbetsrelaterad är 

vetenskapligt styrkt enligt Socialstyrelsens rapport (2003, s. 7). Inom arbetslivet har under de 

senaste femton åren nedskärningar och effektiviseringar ökat arbetsbelastningen för dem som 

är kvar på arbetsplatserna. En annan orsak till ökningen av den psykiska ohälsan i samhället 

är mer individorienterad. Att fokusera på individen i detta sammanhang är ofrånkomligt om 

man skall kunna svara på frågan om varför inte alla på en hårt slimmad arbetsplats drabbas av 

stressen i samma omfattning.  

 

Inom gruppen långtidssjukskrivna för stressrelaterad ohälsa hittar vi till största delen kvinnor. 

Eriksson och Åberg skriver att 23 procent av kvinnorna (jämfört med 12 procent av männen) 
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har ett nedsatt psykiskt välbefinnande (i Angelöw & Johnsson, 2000, s. 100). En förklaring till 

detta kan vara att kvinnor är mer utsatta för rollkonflikter där konflikten mellan yrkesrollens 

krav och privatrollens krav upplevs som svårare av kvinnor än män. Kvinnors stresskurva på 

arbete är likartad männens men kvinnornas stressnivå ökar när de kommer hem efter jobbet, 

till skillnad från männens som sjunker markant. Utöver hemmets ansvarsfyllda sysslor finns 

det en social press i samhället som ökar i takt med individualismen, där individens frihet och 

oberoende ses som eftersträvansvärt. Individen förväntas utvecklas som människa och 

globaliseringen gör att det finns ett enormt utbud av upplevelser som väntar och lockar för 

den som vill ta för sig. För att räcka till inom alla dessa områden, det personliga, på arbetet, i 

familjen och i samhället, så måste kroppen och psyket anstränga sig till det yttersta och kan 

man inte sätta gränser kan påföljden bli att orken inte räcker till och man kollapsar på ett eller 

annat sätt. Ett citat av Peter Währborg få illustrera detta. Han skriver i sin bok Stress och den 

nya ohälsan:  

 ”Informationssamhället har bara funnits i ca tio år, industrisamhället spårar vi 

 ett par hundratal år tillbaka i tiden, medan jordbrukarsamhället har en 

 mångtusenårig historia. Med globalisering och modern teknologi har våra liv 

drastiskt ändrat karaktär och därmed har hälsoriskerna antagit nya skepnader” 

(Währborg, 2002, s. 21). 

 

Währborg skriver att en av de frågor vi borde ställa oss i dag är hur vi ska skydda oss mot de 

påfrestningar som kommer som resultat av det liv vi lever idag. Han frågar sig om vi är 

biologiskt rustade för att klara dem. Kan vi leva upp till de liv vi förväntas leva? (a.a,. s. 21) 

 

Trots en mycket hög stressbelastning är det många människor som klarar sig bra i livet. Hur 

en individ klarar av en stressbelastning beror, enligt Antonovsky, på i vilken utsträckning 

individen upplever en känsla av sammanhang.  

Att ställas inför en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. 

Om resultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på 

hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är (Antonovsky, 2004, s. 

12). 
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3.2 Tidigare forskning inom området 

3.2.1 Forskning kring stressrelaterad ohälsa 

Den markanta ökningen av stressrelaterad ohälsa kan delvis förklaras av stora förändringar i 

arbetslivet under framförallt övergången mellan 1980- och 1990- talet, menar Töres Theorell, 

professor vid Karolinska Institutet och som är föreståndare för Statens Institut för Psykosocial 

Miljömedicin och som har forskat i ämnet (Theorell, 2003, s. 16). Under denna period kan 

man tydligt se en ökning av de psykiska kraven och att upplevelsen av egen kontroll över 

arbetssituationen minskade påtagligt mot slutet av 1990- talet. Framförallt har kvinnor upplevt 

problem med ökad kontrollförlust. Det var de unga som drabbades hårdast av välfärdskrisen, 

med nerdragningar och effektiviseringar, som ägde rum under denna period. Otrygga 

anställningsförhållande och osäkra arbetsinkomster präglade arbetslivet för de unga. 

Samtidigt skriver han att utmattningssyndrom är svårare att rehabilitera i äldre åldrar vilket 

kan bero på läkningsförmågan, men även det faktum att arbetslivet hela tiden förändras och 

att det blivit allt mer okontrollerbart. Detta visar sig bland annat i att det i arbetslivet finns 

mindre och mindre utrymme att utöva kontroll över den egna arbetssituationen. 

Theorell har i sin forskning varit med och introducerat en teori som bygger på en krav-

kontrollmodell. Teorin visar att höga psykiska krav är farliga för hälsan om det samtidigt 

föreligger små möjligheter att utöva kontroll över den egna arbetssituationen (Theorell, 2003, 

s. 17 f).  

 

När det gäller forskningen kring stressrelaterad ohälsa är Socialstyrelsens rapport 

Utmattningssyndrom – stressrelaterad psykisk ohälsa från 2003 den mest sammanfattande 

rapporten i Sverige. Den sammanfattar mycket av både den svenska och internationella 

forskningen inom området stressrelaterad ohälsa. I rapporten konstateras bland annat att 

sambandet mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är vetenskapligt styrkt. Det har 

konstaterats i kliniska studier att stressymptomen mycket ofta är relaterade till arbetsplatsen.  

Ofta är den stressrelaterade ohälsan ett resultat av en långdragen både psykisk och fysisk 

process som har inkluderat både kroppsliga besvär som trötthet, spänningstillstånd, mag- och 

tarmproblem liksom psykiska besvär i form av nedstämdhet, minnes- och 

koncentrationssvårigheter, oro och ångest.  Vidare talar klinisk erfarenhet för att rådgivning 

om livsstil och arbetsträning under ordnade former under deltid är av värde. Det konstateras 

även att det inte finns någon stark evidens för att generella arbetsplatsinriktade åtgärder har 

någon effekt, även om de verkar rimliga och önskvärda (Socialstyrelsen, 2003). 
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Socialstyrelsens kriterier för att ställa diagnosen utmattningssyndrom är: 

A. Fysiska och psykiska symptom på utmattning under minst två veckor. Symptomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat 

under minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med 

psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symptom har förlegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-

tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

D. Symptomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi (en slags ”kronisk, utspädd 

depression”: min ant.) eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges 

utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.  

      (Socialstyrelsen, 2003, s. 9). 

 

Rekommenderad behandling:  

Det finns i dagsläget ett stort utbud av behandlingar men det är svårt att vetenskapligt befästa 

vilken typ av behandling som ger bäst effekt. I många fall kan gynnsamt resultat lika väl bero 

på förväntningseffekter och/ eller ett spontant tillfrisknande. Det finns viss vetenskaplig 

evidens för att psykoterapi, gärna i grupp, kan vara framgångsrikt. Likaså talar kliniska 

erfarenheter för att rådgivning och livsstil, arbetsträning under anpassade former är av värde. 

Det finns ännu ingen stark evidens för att generella arbetsplatsinriktade insatser har någon 

effekt även om det verkar vara ett rimligt antagande (a.a,, s. 9 ) 
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Hur en individ utvecklar sin KASAM under livet har studerats på 104 män och 98 kvinnor i 

en longitudinell studie i Finland. Forskarna har studerat personernas nivå av KASAM vid fem 

tillfällen från deras tidiga skolår (8-9 år), och vid åldrarna 14, 27, 36 och 42. Resultaten visar 

att ett barncentrerat föräldraskap under den egna uppväxten och en stabil karriärslinje i vuxna 

år var direkt associerade med en hög nivå av KASAM vid  42-års ålder. Undersökningen visar 

utöver detta att betydelsen av barncentrerat föräldraskap, hög socioekonomisk status hos 

föräldrarna och en lyckad skolgång vid 14-års ålder indirekt associerade med den vuxnas 

KASAM via utbildning och en stabil karriärslinje (Feldt, T. et al., 2005, s. 299) .  

 

På Dagens Nyheters debattsida har forskarna Monica Renstig och Hélène Sandmark redogjort 

för sina resultat i en studie gjord på privatanställda kvinnor i åldrarna 30 till 55 år, alla 

välutbildade och välavlönade (med en månadslön på över 25.000 kr). Anledningen till att de 

gjorde just detta urval är att sjukskrivningarna för denna grupp ökat med över 326 procent 

mellan åren 2000 och 2004. I deras kvantitativa studie ingick 600 kvinnor varav 300 var 

långtidssjukskrivna och 300 arbetade. Några av de resultat de redovisar sammanfattas i fem 

punkter som beskriver väsentliga orsaker till att karriärkvinnor, som de kallas i artikeln, får 

allvarliga stressreaktioner som leder till sjukskrivningar längre än tre månader. Dessa är: 

 

1. Kvinnorna arbetade för mycket. En tredjedel arbetade regelbundet mer än 50  

      timmar i veckan. Orsaken till detta uppges vara både att deras chefer kräver  

      det men även att kvinnorna driver sig själva. 

2. Kvinnornas strävan efter perfektionism. Kvinnorna underskattar i 

detta sammanhang vad som krävs av ” …tävlingsinstinkt, konkurrensinstinkt  

och kunskaper i taktik, strategi och spelregler för att lyckas i   

karriären.” (Renstig & Sandmark, DN-debatt, 17 maj 2005). 

3. Internationaliseringen har gett nya chefsstilar. Utförsäljningen av svenska  

      företag och internationella företagssammanslagningar har medfört att  

      kvinnor har fått nya chefer som inneburit att den svenska demokratiska  

      ledarstilen har förlorat makt. ”…utländska chefer har kommit in och ’pekat    

      med hela handen’ […] och krävt att medarbetarna ska producera och  

      leverera mer och snabbare.”(a.a.). 

4. Bristande jämställdhet i hemmet. Kvinnorna uppger att de har haft svårt att 

      förena familj och yrkesarbete. Risken att bli sjuk i stressrelaterade  
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      sjukdomar är dubbelt så stor om de haft huvudansvaret för hushållet och  

      barnens skötsel. 

5. Inlåsta kvinnor. 40 procent av de sjukskrivna kvinnorna uppger att de gärna 

skulle arbeta om de fick andra arbetsuppgifter. En tredjedel uppger att 

anledningen till att de inte byter jobb när de märker att arbetsuppgifterna, 

tempot eller chefen inte passar dem är att de inte vill förlora sin 

anställningstrygghet. 

3.2.2 Forskning rörande modellen KASAM 

Det finns en hel del studier kring validiteten i Antonovskys modell när det gäller att mäta en 

individs Känsla av Sammanhang (KASAM). Nedan redogörs för en del av den forskning som 

inriktat sig på att diskutera och testa relevansen av detta livsfrågeformulär och tolkningen av 

resultatet i det.  

 

Sedan 2003 har the Nordic School of Public Health i Göteborg drivit ett salutogenetiskt 

forskningsprojekt. Huvudmålet är att bidra med mer förståelse kring användningen av 

KASAM som teoretisk modell genom systematisk granskning, analys och sammanfattning av 

resultat framtagna enligt det salutogena konceptet mellan åren 1992 till 2003. Den 

vetenskapliga forskningsöversikt jag tagit del av fokuserar på validiteten och reliabiliteten i 

instrumentet (Eriksson & Lindström, 2005, s. 460). I artikeln refereras till granskningar gjorda 

av 458 vetenskapliga publikationer samt 13 doktorsavhandlingar som använt sig av KASAM 

som mätinstrument. 

Resultatet visar att i 124 studier som använt formuläret med 29-frågor varierar Cronbachs α 

från 0.70 till 0.95. I 127 studier som använder 13-frågorformuläret sträcker sig Cronbachs α 

från 0.70 till 0.92. Reliabiliteten får därför anses vara god (Eriksson & Lindström, 2005, s. 

463). 

 

Fram till idag har livsfrågeformuläret använts på minst 33 språk världen över och på alla 

kontinenter. Studierna har inbegripit alltifrån 20 000 till 20 personer. I artikeln konstateras 

därför att KASAM är ett instrument som kan fungera i alla kulturer. De flesta studierna är 

tvärsnittsstudier men det finns även en del longitudinella (se ovan). Det finns både kvalitativa 

och kvantitativa studier (Eriksson & Lindström, 2005, s. 460).   
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Huvudresultaten i forskningsöversikten är att KASAM-skalan verkar vara ett tillförlitligt mått. 

De flesta som intervjuats har inte upplevt livsfrågeformuläret som svårt att fylla i även om det 

fanns vissa skillnader mellan undersökningarna. Några som utmärkte sig var en grupp svenska 

Pingstvänner som upplevde att de frågor som rör begriplighet och hanterbarhet var svårast att 

besvara. Det var de starkt egocentraliserade frågorna som verkade svårast för dem. Exempel 

på sådana frågor är 5, 6, 10 och 17 (se bilaga 1). 

 

Antonovskys strävan var att modellen skulle vara empiriskt utvärderad innan nya modifierade 

skalor togs fram. Trots detta används redan många modifierade skalor och med tiden har fler 

varianter utvecklats och det finns nu åtminstone 15 varianter som bland annat inriktar sig på 

familjen, barn och skolan. En orsak till att fler varianter utvecklats har sagts vara att 29-frågor 

formuläret är för långt vilket ofta även gällde ett 19-frågors formulär. En annan orsak kan 

vara att man har försökt hitta en bättre överensstämmelse med andra mätinstrument som 

använts i liknande studier (Eriksson & Lindström, 2005, s. 462) . 

 

Enligt artikeln har KASAM visat sig vara ett psykometriskt (en statistisk disciplin som avser 

att kvalitetsgranska psykologiska test) sett pålitligt instrument. KASAMs struktur är 

fullständigt klargjord. KASAM verkar snarare ha en flerdimensionell karaktär än en 

endimensionell trots att Antonovskys ambitioner var att använda livsfrågeformuläret som ett 

mått på helheten, inte för att undersöka de tre begreppen i förhållande till varandra. Enligt 

artikelförfattarna finns det i nuläget inget behov av att göra ytterligare utvärderingar av 

KASAM-instrumentet eftersom deras tester bevisar att KASAM som instrument har hög 

reliabilitet, validitet, lämplighet och tvärkulturell användbarhet. Inga behov finns heller av att 

utveckla nya KASAM-versioner, snarare ett behov av att sammanföra och standardisera 

instrumenten (Eriksson & Lindström, 2005, s. 463). 

 

KASAM verkar inte vara ett lika stabilt mått som Antonovsky antog. Resultat i Eriksson och 

Lindströms översikt visar att KASAM tenderar att öka med åldern genomgående i livet. 

Huruvida ökningarna i den individuella nivån av KASAM är en effekt av naturlig selektion 

(de starkaste överlever) eller en fråga om att människor utvecklar en starkare KASAM är inte 

klart (a.a,, s. 463). I en del av den forskning som studerats av Eriksson och Lindström föreslås 

att livsfrågeformuläret skulle kunna användas som ett screeninginstrument med målet att 

identifiera vilka personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla en svag KASAM. Här 

ställer sig författarna tveksamma då de anser att kunskapen kring hur detta skulle gå till är allt 
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för otillräcklig. De menar också att det finns en risk för negativa hälsoeffekter om man 

stigmatiserar (stämplar) grupper med avseende på deras KASAM. De är tveksamma till vad 

den individuella nivån av KASAM vid en given tidpunkt egentligen betyder i praktiken. De 

föreslår istället att KASAM modellen ska implementeras för att systematisk genomsyra den 

dagliga verksamheten för de professionella inom vården (Eriksson & Lindström, 2005, s. 

463). 

3.2.3 Kritiska tankar kring KASAM 

Teorin kring KASAM har fått mycket uppmärksamhet bland forskare. Även i Sverige där 

Forskningsrådsnämnden (vars uppgift bland annat är att ta initiativ till och stödja viktig 

forskning) har givit ut en antologi, Röster om KASAM, där 15 forskare granskar begreppet 

KASAM ( Forskningsrådsnämnden, 1999). Theorell, som jag refererat till tidigare, tillhör en 

av dessa forskare och har framfört kritik mot Antonovsky och KASAM. Han menar att 

Antonovskys bakgrund som sociolog medför problem när han ger sig in i att studera 

individers hantering av svåra upplevelser. Detta området tillhör, enligt Theorell, 

individualpsykologin och han skriver att Antonovsky därmed saknar en hel del av de 

teoretiska verktyg som krävs för att kunna skapa en konsekvent teori (Theorell, 1998, s. 76). 

Han är inte odelat kritisk utan tycker att KASAM bidrar med värdefulla tankegångar, bland 

annat det salutogena perspektivet som fokuserar på hälsofrämjande faktorer. Det 

problematiska ligger framför allt i Antonovskys resonemang kring när KASAM grundläggs 

hos individen och åsikten om att KASAM är mycket svår att förändra i vuxenålder. Enligt 

experiment som Theorell redovisar har individers sätt att hantera stressorer bevisats vara 

möjliga att förändra även högt upp i åldrarna. Detta visar, enligt Theorell, att Antonovskys 

uppfattning i denna fråga sannolikt är felaktig (a.a, s. 77). Några övriga som framfört kritik 

kring delar av Antonovskys KASAM är Thomas Kumlin som är sociolog. Hans kritik består 

bland annat i att han upplever en svaghet i resonemanget kring hur KASAM skapas. Kumlin 

skriver att Antonovskys resonemang bygger på ”…en omfångsrik begreppsapparat som är 

uppbyggd i referens till en stor mängd andra forskare” (Kumlin, 1998, s. 12). Han antyder att 

denna komplexitet med många referenser och föränderligheten under Antonovskys utveckling 

av begreppet KASAM kan vara ett uttryck för att förklaringarna inte riktigt håller. Ett 

exempel på ett resonemang som Kumlin upplever som motsägelsefullt är Antonovskys åsikter 

kring möjligheten att förändra KASAM. Antonovsky framför bland annat att hög status är ett 

av de betydelsefulla strukturella villkoren för en stark KASAM. Kumlin menar att idén blir 
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absurd om man tänker att alla skulle ha en hög status när grunden för status bygger på att 

vissa är ”bättre” än andra (Kumlin, 1998, s. 16).  

 

4. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för att söka information till uppsatsen samt hur 

datamaterialet har analyserats som presenteras under resultatkapitlet. 

När jag valt de områden som intresserade mig för c-uppsatsen började jag rent allmänt att 

söka på Internet efter vad som skrivits om KASAM i förhållande till stress och utbrändhet. 

Jag hittade då CEOS hemsida (www.ceos.nu) som beskriver den forskning de bedriver kring 

stressrelaterad ohälsa. Efter ett samtal med deras tillförordnade klinikchef upptäcktes ett 

ömsesidigt intresse av att studera olika aspekter av KASAM i den patientdatabas CEOS hade 

byggt upp under de senaste fem åren. Den är resultatet av ca 500 intervjuer gjorda med 

patienter som svarat på en mängd frågor kopplade till deras hälsa, sociala situation och 

yrkessituation. Ett av de formulär som patienterna fyllt i var Antonovskys livsfrågeformulär 

som består av 29 frågor. Eftersom all information var avkodad, dvs. anonym, fanns 

möjligheten att använda detta material i studien. Denna uppsats är kvantitativt, empiriskt och 

deskriptivt inriktad, vilket innebär att jag ska försöka beskriva tänkbara orsaker till och 

symptom för den stressrelaterade ohälsan och beskriva hur patienterna ser på sin känsla av 

sammanhang. Då uppsatsen bygger sin analys på patientmaterial som redan är insamlat av 

CEOS är den att betrakta som en sekundärdataanalys (Esaiasson et al. 2004, s. 307). 

 

Valet föll på en kvantitativ metod av tre orsaker: Dels på grund av att det fanns tillgång till en 

databas med redan insamlat, registrerat och kodat material som innehöll de frågor om 

KASAM som jag var intresserad av, dels till följd av antagandet att det skulle gå att hitta 

grupper av patienter som, med avseende på deras nivå av KASAM i kombination med 

gemensamma variabler, som t.ex. diagnos, skulle gå att identifiera. Den tredje orsaken är att 

det är en lämplig metod för att kunna jämföra överensstämmelsen mellan de två versionerna 

av KASAM som mätinstrument. 
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4.1 Material och tillvägagångssätt 

4.1.1 Sökandet efter tidigare forskning 

Min uppfattning är att det finns mycket skrivet om Antonovskys modell både i Sverige och 

internationellt. Modellen används även utanför den sociala, medicinska och omvårdande 

sektorn, till exempel när det gäller synen på elevers möjligheter i skolan. För att få en bättre 

bild av hur ämnet tidigare diskuterats och undersökts gjordes sökningar efter information på 

Internet. Först på google.se där det fanns en stor mängd artiklar, tv-program och radioprogram 

som behandlade ämnet stressrelaterad ohälsa. För att få mer vetenskaplig tyngd i studien 

gjordes sökningar efter tidigare forskning i olika databaser som Libris och Artikelsök, framför 

allt i databaserna PsycArticles och PsykINFO. Söksträngen ”KASAM or SOC or sence of 

coherence and stress” användes och gav ett resultat på 7085 artiklar som var peer-reviewed 

(vetenskapligt granskade). Då gjordes en begränsning med tillägget ”and Antonovsky” vilket 

gav antalet 231 av de som var peer-reviewed. Efter att rubrikerna och de korta 

sammanfattningarna lästs igenom sorterades sedan ett trettiotal ut vars abstract gicks igenom. 

Sedan valdes de fem som verkade mest relevanta ut och deras referenslistor jämfördes med 

varandra. Efter att ha funnit ett tiotal referenser som fanns på flera ställen söktes även dessa 

fram och relevansen till denna uppsats syfte kontrollerades i deras abstract. En sökning i 

PubMed med söksträngen”Antonovsky and sense of coherence and stress” gav resultatet 14 

artiklar vars abstracts gicks igenom.  

4.1.2 Urval 

Valet av problemområde för denna uppsats var personer som lider av stressrelaterad ohälsa. I 

ett tidigt skede av uppsatsskrivandet blev CEOS databas med information om ca 500 patienter 

tillgänglig som alla är diagnostiserade med någon form av stressrelaterad ohälsa. För att öka 

validiteten sorterade CEOS bort de som inte har diagnostiserats enligt de senaste årens 

striktare diagnoskriterier och därefter kvarstod 155 patienter som skickades till mig i en fil. 

Bland dessa patienter finns både de med en bestämd diagnos som t.ex. utmattningssyndrom 

eller kronisk trötthet och de som anses lida av stressrelaterad ohälsa men där ingen specifik 

diagnos gått att ställa. Det kan ha betydelse för urvalet att patienterna frivilligt är med i denna 

studie. Det skulle kunna ha betydelsen att patienterna som har studerats har ett annorlunda 

engagemang i sin hälsa än det hos de som valt att tacka nej till att bli remitterade till CEOS 

och/ eller delta i studien. 
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4.1.3 Datainsamling 
De patienter som finns i databasen har kommit till CEOS på remiss från distrikts- eller 

företagsläkare i Uppsala läns landstings upptagningsområde. Dessa läkare har utrett 

patienterna men vill ha en andra åsikt. Därför skickas en remiss till CEOS. Om CEOS 

godkänt remissen får patienten ett brev som informerar om CEOS verksamhet och syfte och 

deras mål med forskningen som bland annat är att ta fram och utvärdera verktyg och metoder 

för att diagnostisera och behandla stressrelaterad ohälsa. Brevet innehåller även information 

om vilka undersökningar som kommer att göras samt en beskrivning av vad som kommer att 

hända med den information som lämnas av patienten. Patienten informeras om att allt 

deltagande bygger på frivillighet och att det när som helst kan avbrytas samt att ingen 

identifiering av enskilda individer kan göras i databasen. Patienten kallas till ett första möte då 

blodprov lämnas och hon/ han ska fylla i ett omfattande frågeformulär. Efter detta följer två 

läkarbesök då patienten får ta del av resultaten från enkäten och blodanalysen samt delges 

kunskap om stresshantering. Antonovskys livsfrågeformulär ingår i CEOS stora 

frågeformuläret som är strukturerat och standardiserat. Allt material har sedan matats in av 

personal på CEOS. Det material som användes i denna uppsats är uppgifter ur CEOS 

basenkät, dvs. uppgifter om ålder, kön, utbildning, civilstånd, barn, m.m, diagnos samt alla 

svaren på Antonovskys livsfrågeformulär. 

 

Då materialet inte har samlats in eller registrerats av mig har jag ingen kontroll över hur det 

har gått till. Jag måste därför lita på att CEOS har varit noggranna. Eftersom det är ett 

forskningsteam som har för avsikt att använda sitt material själva utgår jag ifrån att allt är 

korrekt gjort. Det finns alltid en risk att fel har uppstått och några av de som kan ha 

förekommit i detta fall är kodningsfel när enkätsvaren fått koder inför inmatningen i 

databasen och felkrivningar gjorda i samband med inmatningen av materialet. Det finns en 

risk att patienterna inte har förstått eller fyllt i enkäterna korrekt och för att minimera denna 

risk har patienterna fyllt i enkäterna hos CEOS där det funnits personal tillgänglig att ställa 

frågor till. En annan risk är att patienternas psykiska eller fysiska hälsotillstånd kan ha 

påverkat förståelsen av formuläret. Då det är en mycket omfattande mängd frågor rörande 

hälsan kan det för vissa av patienterna innebära att det blir rörigt, svårt med koncentrationen 

och att minnessvårigheter kopplat till den psykiska ohälsan kan ha försvårat ifyllandet.  

 

Det interna bortfallet är litet och beror i förekommande fall på att felaktiga eller ofullständiga 

värden har registrerats.  
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4.1.4 Bearbetning av datamaterialet 

Eftersom statistiska beräkningar har gjorts användes statistikprogrammet SPSS. Det är i detta 

program som alla registreringar har skett hos CEOS varför det blev det naturliga valet av 

statistikprogram och det har också underlättat hanteringen av materialet. Med hjälp av SPSS 

har jag framförallt kunnat titta på frekvenser samt samband mellan olika variabler.  

 

Första steget var att studera fördelningen med avseende på ålder, kön och övriga 

bakgrundsvariabler samt frekvensen av olika diagnosalternativ. I materialet finns angivet tre 

olika diagnosgrupper; tre olika grader av utmattning och långvarig reaktion på stress, tre 

grader av kronisk smärta samt fyra olika grader av kronisk trötthet. Vid en tidig genomgång 

av materialet blev det tydligt att det inte skulle vara givande att jämföra patienter med olika 

diagnoser med varandra då symptomen inom området stressrelaterad ohälsa ibland kan vara 

diffusa och överlappande mellan olika diagnoser. Därför är det många som kan stämma in på 

dubbla diagnoser (t.ex. både utmattningssyndrom och kronisk trötthet) När en sökning gjordes 

på de med enbart en diagnos blev utfallet 40 patienter med utmattningssyndrom, 14 med 

fibromyalgi (kronisk smärta) och 2 med kronisk trötthet och den stora skillnaden i antal 

gjorde att det inte kändes meningsfullt att jämföra dessa grupper med varandra. För att lättare 

kunna presentera ett resultat för att se om diagnosen hade korrelation med patienternas nivå 

av KASAM togs beslutet att bara titta på de patienter som stämde in på socialstyrelsens 

diagnoskriterier för utmattningssyndrom och jämföra dessa med hela den övriga gruppen. 

 

Nästa steg var att analysera patienternas svar på frågorna i livsfrågeformuläret. För att dessa 

ska få korrekta värden måste värdet på några av frågorna vändas. När patienterna fyllt i 

livsfrågeformuläret ges ett värde på hur svaret ska värderas på en så kallad likert-skala som 

har vidden 1 – 7 poäng. Vissa av frågorna är markerade för att vid en sammanräkning få ett 

omvänt värde. Anledningen till detta är, enligt psykometriker, att man för balansens skull bör 

ha påståenden, frågor som går i olika riktningar. Detta innebär att om patienten har svarat med 

siffran 6 på fråga 1 ska det värdet vändas till att bli 2 (eftersom 2 är det omvända värdet av 6 

på skalan 1 -7) innan sammanräkning av den totalt KASAM- poängen kan ske. Utöver en 

total sammanräkning av poängen grupperades sedan de poäng som svarade på begriplighet 

respektive hanterbarhet och meningsfullhet. Analyser gjordes för att hitta olika korrelationer, 

samband, mellan nivån av KASAM och olika bakgrundsvariabler. För att kunna göra detta 

användes olika former av sambandsmått såsom Pearson, Duncan och t-test. Dessa resultat har 
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jag sedan fört över till ett excelprogram för att kunna presentera dem på ett mer lättförståeligt 

sätt.  

Resultaten av de statistiska analyserna presenteras på följande sätt:  

n.s = ej signifikant 

* = p< 0.05  

** = p<0.01  

*** = 0.05 ≤ p < 0.1 

I studien har även gjorts en jämförelse mellan de frågor som ingår i 13-frågeformuläret och de 

som ingår i 29-frågefomuläret för att se om det fanns någon korrelation mellan de två 

varianterna av frågeformulär. För att göra detta jämfördes den totala KASAM-nivåns 

korrelation i båda formulären med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient som är ett av de 

vanligaste måtten på samband. Sedan delades formulärens frågor upp rörande begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för att kunna jämföra respektive gruppers svarsbild i det 

stora formuläret med samma grupps svarsbild i det mindre.  

 

De eventuella fel som kan ha uppstått här är att det inte är relevanta variabler som jämförts 

eller att jag feltolkat svaren. För att minimera risken för detta har en stor del av analyserna 

genomförts och/eller kontrollerats tillsammans med en handledare som är mycket kunnig i 

SPSS samt diskussioner förts med forskarna på CEOS kring rimligheten i resultaten av 

sökningarna.  

4.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker” (Esaiasson, et al., 2004, 

 s. 61) och att det vi undersöker är relevant för studien. I uppsatsen studeras en grupp 

individers Känsla Av Sammanhang (KASAM). En rad studier har visat att KASAM-

instrumentet har god validitet. Uppgifterna om de använda bakgrundsvariablerna torde också 

vara säkra och det speciella urval som gjorts (se Urval) torde även betyda att uppgifter om 

diagnosen är trovärdiga resultat. Den gemensamma nämnaren för dessa individer är att de 

finns i ett register över patienter som är knutna till forskningen som sker hos Forskningen vid 

Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) i Uppsala. CEOS har registerfört ca 500 

patienter vars hälsa har utretts med hjälp av läkarbesök, enkäter, fysiologisk undersökning 

samt blod och salivprover.  Eftersom det bara är patienter registrerade i CEOS databas som 

ska studeras så är jag säker på att det är rätt personer som analyseras. Inga patienter utanför de 
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som finns i databasen kommer att ingå. Fokus i studien är patienternas nivå av KASAM och 

därför kommer bara de som har svarat på frågor om sin KASAM att analyseras.  

 

Datamaterialet som studeras är insamlat och registrerat av personal på CEOS. Alla patienter 

har fått ett informationsbrev som beskriver förutsättningarna för forskningen och vad 

materialet kommer att användas till. De har även fyllt i ett informerat samtycke. Patienterna 

har blivit remitterade till CEOS av olika läkare i primärvården. De har varit under utredning 

tidigare och nu vill läkarna ha en mer fördjupad diagnos. Det kan därför vara intressant att 

fundera på utifrån vilka kriterier läkarna i det första ledet uppfattar och bedömer patienterna i 

första hand.  

I övrigt hänvisas till kapitel 2 om tidigare forskning som diskuterar KASAMs validitet som 

instrument för att mäta en persons känsla av sammanhang 

 

Reliabiliteten bestäms av i vilken omfattning studien har gjorts på ett tillförlitligt sätt. 

Reliabiliteten kan också hänföra sig till samstämmigheten i flera olika bedömares 

observationer av de variabler som analyseras (Ruth, 1991, s. 281). Ett flertal tidigare studier 

har visat att KASAM-instrumentet har god reliabilitet. Enligt dessa varierar Cronbachs α 

mellan 0.70 och 0.95. 

Genom att tydligt beskriva hur och vilka variabler som ska beskrivas och analyseras, blir 

uppsatsen transparent så att studien kan utföras igen med samma resultat. Reliabiliteten är god 

med tanke på att det studien ämnar undersöka är patienternas KASAM utifrån Antonovskys 

livsfrågeformulär som alla patienter har fyllt i. Det finns inget utrymme för personliga 

tolkningar av patienternas svar mer än ur ett generellt sätt att tolka enligt Antonovskys teorier. 

Enligt Ruth (1991, s. 281) är inga beteendevetenskapliga mätningar helt pålitliga eftersom 

viss felvarians alltid kan inträffa. Det skulle kunna finnas en risk att patienterna inte har 

förstått frågorna i formuläret. Det har man försökt förhindra genom att personal har funnits 

tillgänglig för frågor när patienten fyllt i formuläret. Likaså kan vi inte vara helt säkra på att 

samma patient skulle fylla i formuläret på samma sätt om tidpunkten eller miljön var 

annorlunda. Möjligen finns en viss risk att patienter som har till exempel problem med 

minnesfunktionen kan ha svårt att förstå frågorna. Det är dock en svårighet man måste ha med 

i beräkningarna när man undersöker en grupp som kan ha sådana symptom.  
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4.3 Generaliserbarhet och etiska överväganden 

De forskningsetiska kraven som ställs är väl uppfyllda. CEOS har informerat patienterna om 

forskningens syfte och de själva har fått välja om det vill delta i studien så finns ett informerat 

samtycke. När som helst kan patienten avbryta deltagandet. CEOS patientdata och 

forskningsfrågor har prövats av etikprövningsnämnden och blivit godkända.  

Datamaterialet är omsorterat (avkodat) så att personerna inte går att identifiera. Eftersom 

Antonovskys livsfrågeformulär är ifyllt av patienterna är de redan införstådda med att deras 

svar kommer att analyseras och har gett sitt samtycke till detta. Förhoppningsvis kommer 

resultaten av studien bidra till en större förståelse för patienternas situation och i 

förlängningen kunna förbättra eller påverka val av insatser i en positiv riktning för patienterna 

som ingår i studien men även för fler som är sjukskrivna av samma skäl. 

När det gäller generaliserbarheten skulle resultaten kunna generaliseras till de personer som är 

sjukskrivna eller under fördjupad utredning för stressrelaterad ohälsa och då framförallt 

kvinnor 30-55 år som har diagnosen utmattningssyndrom enligt socialstyrelsens kriterier. 

Denna grupp visar sig vara överrepresenterad i andra studier (se t.ex. Renstig och Sandmark). 

4.4 Metodens för- och nackdelar 

Den kvantitativa metod som använts är bra med tanke på den stora mängd svar som kunnat 

studeras. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har det varit möjligt att få fram resultat som 

har kunnat jämföras med varandra för att sedan analyseras med hjälp av Antonovskys teorier 

om KASAM. Det har fungerat bra men visat på betydelsen av att uppgifterna i materialet är 

korrekt ifyllda. Nackdelar med metoden har varit att programmet SPSS endast finns på 

engelska och att det innebär en hel del nya uttryck och benämningar som krävde extra tid för 

att behärska. Otillräckliga kunskaper i SPSS kan ha bidragit till att inte alla analyser som är 

möjliga har gjorts. 

5. Resultat och delanalyser 
I detta kapitel presenteras resultaten som illustreras av tabeller och/eller figurer. I slutet av 

varje avsnitt görs en delanalys. Sist sammanfattas resultaten och delanalyserna för att i nästa 

kapitel diskuteras och analyseras i förhållande till den tidigare forskningen. 
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5.1 Beskrivning av patientgruppen 

Här följer en beskrivning av de 155 patienter som ingick i datamaterialet från CEOS.  

 

Ålder och kön 

Medelåldern (mean i figuren) på gruppen är 44 år och som framgår av figur 5.1.1 är de flesta i 

åldrarna 30-60 år. Figuren visar även standardavvikelsen (som är ett mått på vilken spridning 

som förekommer i materialet; Std.Dev. i figuren) som är 10 år.  
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Figur 5.1.1 Ålder inom undersökningsgruppen. Antal personer (N) 

 

 

Knappt en fjärdedel (23%) är under 35 år, 28 procent mellan 36-45 år, 32 procent mellan 46 -

55 år och 17 procent över 56 år. Tre fjärdedelar är kvinnor (115 st) och en fjärdedel män (40 

st). Ett felaktigt värde är ifyllt och räknas som internt bortfall. 
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Civilstånd 

De flesta lever i en relation. Tabell 5.1.1 visar hur många som är gifta/sambo. Ingen har som 

svar valt det tredje svarslternativet relation/särbo. 

 

CIVILSTÅND Antal procent 
gift/sambo 118 76,1 

ensamstående 37 23,9 
relation/särbo 0 0,0 

Totalt 155 100,0 
 
Tabell 5.1.1 Civilstånd. Antal och andel (%) 

 

 

Barnstatus 

Resultatet i tabell 5.1.2 visar att drygt tre fjärdedelar (78%) har barn. Av dem är det en 

femtedel som har barn som är yngre än 7 år. 

  

 

Utbildning 

Utbildningsnivån presenteras i tre nivåer där första nivån står för grundskola/ folk/ realskola 

eller annat (t.ex. folkhögskola) vilket en tiondel av patienterna har. Andra nivån står för 

gymnasieutbildning vilket nästan fyrtio procent har och tredje nivån står för universitets-, 

högskole- eller forskarutbildning vilket nästan hälften av gruppen har (figur 5.1.2 ). 

högskola eller högre
gymnasium

grundskola eller 
motsv.

utbildningsnivå

 
Figur 5.1.2 Utbildningsnivå i undersökningsgruppen 
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Arbete 

Som framgår av tabell 5.1.3 nedan är det många av patienterna som fortfarande arbetar trots 

att de är under fördjupad utredning för sin ohälsa. Knappt en femtedel arbetar heltid, drygt en 

femtedel arbetar deltid och knappt tre femtedelar arbetar inte. För en person saknas uppgift 

om sysselsättning. 
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Figur 5.1.3 Sysselsättningnivå inom undersökningsgruppen. Antal personer (N=154) 

 

 

Ekonomi 

Som ett mått på tillgång på pengar har patienterna svarat på frågan om de kunde skaffa fram 

19.300 kr på en vecka. Resultatet visar att 66 procent kan skaffa fram en sådan summa varför 

flertalet i gruppen måste anses ha tillgång till pengar (för 6 personer saknas uppgifter).  

 

Ekonomi antal procent 
kan få fram 19.300 kr 102 66 

kan ej får fram 19.300 kr 47 30 
bortfall 6 4 

totalt 155 100 
 
Tabell 5.1.5 Ekonomisk situation för undersökningsgruppen. Antal och andel. 
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Diagnos 

De patienter i materialet som uppfyller diagnosen utmattningssyndrom enligt socialstyrelsens 

kriterier (för kriterier se ovan under rubriken Forskning kring stressrelaterad ohälsa) visas i 

tabell 5.1.6 nedan. De som även stämmer in på övriga diagnoser är bortsorterade. Sammanlagt 

har 40 personer enbart diagnosen utmattningssyndrom vilket motsvarar 26 procent av den 

totala gruppen. Patienter med övriga diagnoser (som kronisk trötthet m.fl.) eller 

ospecificerade diagnoser placerades i en jämförelsegrupp. En stor mängd patienter hade 

oklara uppgifter ifyllda på denna fråga och har därför räknats som bortfall.  

 
 

Diagnos antal procent 
utmattningssyndrom 40 26 

övriga diagnoser 66 43 
bortfall 49 31 

totalt 155 100 
  
Tabell 5.1.6 Diagnoser inom undersökningsgruppen. Antal och andel (%). 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en homogen grupp patienter. De flesta av 

patienterna stämmer in på bilden av en kvinna i åldern 30-55 år med god utbildning och 

relativt trygg ekonomisk situation. Hon lever förmodligen i en relation och har barn. Just nu 

arbetar hon inte, förmodligen för att hon inte mår bra då hon är under utredning för 

stressrelaterad ohälsa (men det framkommer inte av uppgifterna vilken orsaken till detta är- 

om det är på grund av sjukskrivning, arbetslöshet eller eget val). 

 
 
 

5.2 Patientgruppen och nivån på KASAM 

Den högsta poängen man kan ha i livsfrågeformuläret är 203 poäng. En hög poäng innebär en 

stark känsla av sammanhang.  Nedan redovisas patienternas nivåer av KASAM. Figur 5.2.1 

visar fördelningen av de totala poängen som patienterna fått vid sammanräkningen av 

livsfrågeformulären. Det finns inga kriterier för vad som skall betraktas som låga respektive 

höga värden. Antonovsky har även påpekat att inga sådana kriterier kan anges. 
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Figur 5.2.1 KASAM totalt. Medelvärde och antal.  
 
Patienterna har fyllt i värden som är som lägst poäng 55 och som högst 181 poäng. 

Medelvärdet (mean) för gruppen är 124 och standardavvikelsen är 25. På dessa frågor var 

bortfallet 0. Dessa siffror kan jämföras med de medelvärden som tidigare redogjorts för på 

s.111 i denna uppsats, där medelvärdet för en av grupperna, sjukvårdsanställda i Norden, var 

146.  

 
Skillnader mellan KASAM hos kvinnor och män 

När det gäller medelvärdet på KASAM noteras en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. 

Resultatet visar att mäns medelvärde för deras totala KASAM är 132,5 jämfört med kvinnors 

medelvärde som ligger på 120,5. Män ligger alltså högre och det märks tydligast för 

hanterbarhet och framförallt begriplighet. Däremot är det ingen skillnad mellan könen 

avseende komponenten meningsfullhet.  

 
 

Mått Män Kvinnor Sign. nivå #   
B 46,1 40,0 **   
H 48,1 43,5 *   
M 48,1 43,5 n.s   

Total KASAM 132,5 120,6 **   
      
# Skillnaden mellan män och kvinnor har testats med t-test. n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01  
 
Tabell 5.2.1 Skillnader mellan kvinnor och män. Totalt och per komponent. 
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Att poängen för begriplighet är lägre för kvinnor skulle enligt Antonovskys teori kunna tolkas 

som att de kvinnliga patienterna upplever det svårare än männen att hitta strukturer i och 

förklaringar till situationer de befinner sig i. Situationer kan upplevas som präglade av kaos 

och oordning. Kvinnornas lägre poäng för hanterbarheten kan ses som ett uttryck för att de 

inte upplever sig ha tillgång till tillräckliga resurser som de anser sig behöva. Exempel på 

brister de kan uppleva är bristen på tid, tryggt ledarskap, brist på tillräckliga kunskaper eller 

rollkonflikter. Det är däremot ingen betydelsefull skillnad i nivån på meningsfullheten mellan 

könen, vilket visar att kvinnor och män upplever sina liv som lika meningsfulla. Kvinnors 

totala KASAM är mycket lägre än männens vilket är ett intressant resultat och kan visa på att 

kvinnorna i en given situation har en lägre tillit till sin egen och omgivningens förmåga att 

skapa struktur och vara förutsägbar samt en lägre tro på att de resurser som behövs finns 

tillgängliga. De kan också känna ett lägre engagemang inför situationen eller stressorn och 

tenderar att se den som en belastning istället för en utmaning. 

 

Ålder och samband med KASAM 

Tabell 5.2.2 visar att det finns ett samband mellan ålder och KASAM. En tydlig tendens är att 

den åldersgruppen som har lägst KASAM är de mellan 36 och 45 år. De har ett medelvärde 

som är 11 poäng lägre än de som är 56 år eller äldre. De högsta poängen på KASAM återfinns 

i den äldsta åldersgruppen. Om vi bryter upp den totala KASAM i dess komponenter var för 

sig visar det sig att sambanden mellan ålder och nivå på KASAM inte är signifikanta för 

begriplighet eller meningsfullhet. Däremot finns det tendenser när det gäller hanterbarheten 

och total KASAM. 

 

 

Mått upp till 35 år 36 - 45 år 46 - 55 år 56 år eller äldre Sign. nivå # 
B 42,1 40,1 41,6 43,8 n.s 
H 44,8 43,3 44,1 48,5 *** 
M 37,7 36,6 36,5 39,6 n.s 

Total KASAM 124,6 120,1 122,1 131,9 *** 
      
# Skillnaden mellan åldersgrupper har testats med ANOVA test.   
n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≥ p< 0.1  

 
Tabell 5.2.2 KASAM totalt och per komponent i relation till ålder. Medelvärden. 

 
Att KASAM är lägre för de mellan 35-46 år skulle kunna betyda att patienter i denna ålder 

upplever hanterbarheten som lägre än övriga grupper. En förklaring på detta kan vara att 
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patienterna under denna period i livet inte upplever sig har tillräckliga resurser inom sig 

och/eller i sin omgivning för att hantera situationer i sitt liv. Exempel på sådana situationer 

kan vara oro för ekonomin, hög belastning både i arbetslivet och i hemmet då detta är en ålder 

då många pusselbitar måste gå ihop. Det kan även finnas andra förklaringar som jag kommer 

till i nästa kapitel då jag kopplar ihop mina analyser med tidigare forskning inom området. 

 
Utbildning och nivå på KASAM 

Om man studerar vilken betydelse utbildningen har för KASAM noteras inga tydliga 

samband. 
 

Mått grundskola el. motsv. gymnasieutbildning högskola el. högre Sign. nivå # 
B 41,9 41,5 41,7 n.s 
H 46,4 43,4 45,5 n.s 
M 39,5 36,3 37,6 n.s 

Total KASAM 127,8 121,1 124,8 n.s 
     
# Skillnaden mellan utbildningsnivåer har testats med ANOVA test. n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 
0.01  

 
Tabell 5.2.3 KASAM totalt och per komponent och nivån på utbildning i undersökningsgruppen.  

 
 
Att utbildningsnivån inte har något samband med KASAM kan tolkas som att det är andra 

faktorer i livet som har haft större påverkan och betydelse för denna patientgrupp. Exempel på 

andra områden kan vara kön, arbete, familj och liknande. Det är enligt Antonovsky viktigare 

hur du upplever din arbetssituation än att du har en hög ställning på arbetsplatsen. Det kan 

vara tillräckligt tillfredsställande att arbeta med okvalificerade arbetsuppgifter som inte kräver 

utbildning om arbetsgivaren har en hög social status. 

 

Diagnos 

I tabell 5.2.5 jämförs de som har diagnosen utmattningssyndrom med övriga patienter. Här 

finns inga anmärkningsvärda samband mellan diagnos och KASAM. De patienter vars 

uppgifter är ofullständiga eller felaktigt ifyllda har räknats som bortfall. 

Mått uppfyller kriterier för utmattningssyndr. övriga diagnoser Sign. nivå # 
B 40,4 41,8 n.s 
H 45,5 44,3 n.s 
M 37,5 38,0 n.s 

Total KASAM 123,3 124,0 n.s 
    
# Skillnaden mellan diagnoser har testats med t-test.  n.s = 
ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≤ p<0.1   
  

Tabell 5.2.5  KASAM totalt och per komponent och diagnos.N=106 
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Eftersom gruppen patienter som har diagnosen utmattningssyndrom inte utmärker sig när det 

gäller KASAM så går det inte att dra några slutsatser om samvarians mellan patientens 

diagnos och nivå på KASAM. 
 
 
Barn och KASAM 

Det verkar inte ha betydelse för patienternas KASAM om man har barn eller inte. Om någon 

tendens finns till samband så är det inom komponenten hanterbarhet. Men det gör ingen 

skillnad för meningsfullheten. Intressant är att nivån för hanterbarheten här är högre för de 

med barn än de utan barn. 

Mått har barn har inga barn Sign. nivå # 
B 41,8 41,0 n.s 
H 45,6 41,9 *** 
M 37,7 35,8 n.s 

Total KASAM 125,1 118,7 n.s 
    
# Skillnaden mellan de som har barn och de som inte har barn har 
testats med t-test.   
n.s = ej signifikant, * = p< 0.05,  ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≤ p< 0.1 
 

Tabell 5.2.5 KASAM totalt och per komponent och barnstatus. N= 155 

 
Tendensen till högre känsla av hanterbarhet för de med barn skulle kunna förklaras av att det i 

jämförelsen ingår barn i alla åldrar, alltså även vuxna barn. Vuxna barn kan vara en resurs 

som ställer upp om man mår dåligt, vilket patienterna i denna studie gör. 

För att se vilken betydelse det har vilken ålder barnen är i gjordes jämförelser mellan de som 

har små barn och de som inte har småbarn. I tabell 5.2.6 nedan visas resultatet av jämförelsen 

som inte visar någon skillnad i KASAM. 
 

Mått har småbarn 0 - 7 år har inga småbarn Sign. nivå # 
B 42,3 41,5 n.s 
H 44,7 44,7 n.s 
M 37,1 37,4 n.s 

Total KASAM 124,2 123,6 n.s 
    
# Skillnaden mellan de som har och inte har småbarn har testats 
med t-test.   
n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≤ p< 0.1 
 
Tabell 5.2.6 KASAM totalt och per komponent och småbarnsföräldrar i undersökningsgruppen. 
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Här hade ett rimligt antagande varit att resultatet skulle visa att de med små barn upplever 

brist på resurser och därmed har en lägre poäng på hanterbarheten, men så verkar inte vara 

fallet. Detta skulle kunna betyda att föräldraledigheten och barnomsorgen kan möta upp till de 

behov som en förälder har. Barn kan vara en börda om man mår dåligt själv, men även en stor 

källa till glädje varför vi säkert hittar patienter som upplever hela vidden; barn som en tillgång 

och belastning. 
 
 

Civilstånd och KASAM 

Inte heller civilståndet verkar vara avgörande för nivån på KASAM. I tabell 5.2.7 framträder 

inga signifikanta samband.  

 
Mått gift/ sambo ensamstående Sign. nivå # 

B 41,5 42,2 n.s 
H 45,0 44,1 n.s 
M 37,5 36,7 n.s 

Total KASAM 124,0 122,9 n.s 
    
# Skillnaden i civilstånd har testats med t-test.   
n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≤ p< 0.1 
 
Tabell 5.2.7 KASAM totalt och per delkomponent och civilstånd i undersökningsgruppen. 
 
 

Det kan tolkas som att andra faktorer kan vara mer relaterade till KASAM. Värt att anmärka 

är att samtidigt som en partner kan vara ett stöd och ses som en resurs som ökar KASAM så 

kan också en dåligt fungerande relation ha motsatt effekt. Resultatet säger inte om det är en 

jämn nivå på KASAM för patienterna eller om det finns ytterligheter som påverkar 

medelvärdet. 

 

Ekonomi och KASAM 

Frågan om patienten har möjlighet att skaffa fram en summa pengar inom en vecka finns med 

i det större frågeformuläret som patienterna får fylla i. Om man ser svaren på denna fråga som 

ett mått på patienternas tillgång till pengar visar resultatet att det finns en tydlig samvarians 

mellan tillgång till pengar och nivån på KASAM. Tabell 5.2.8 visar hur de med tillgång till 

summan, respektive ingen tillgång till summan inom en vecka svarade. 
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Mått kan få fram 19.300 kr kan inte få fram 19.300 kr Sign. nivå # 
B 42,6 40,0 n.s 
H 46,1 42,5 * 
M 38,3 35,4 * 

Total KASAM 127,0 117,9 * 
    
# Skillnaden mellan de som kan få fram 19.300 kr på en vecka eller inte har 
testats med t-test.   
n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≤ p< 0.1  
 
Tabell 5.2.8 KASAM totalt och per delkomponent i undersökningsgruppen i förhållande till ekonomi. 

 

Resultatet visar ett signifikant samband mellan tillgång till summan och upplevd KASAM. De 

patienter som svarade att de har tillgång till 19.300 kr inom en vecka har en högre nivå av 

KASAM.  Det framträder däremot ingen skillnad vad gäller begripligheten vilket kan tydas 

som att patienten har en förklaring till och förutsägbarhet kring hur pengarna skulle kunna 

eller inte kunna skaffas fram. Däremot är poängen för hanterbarheten lägre för de som inte 

kan få fram pengar. Detta tolkar jag som att pengar kan vara en bristande resurs för patienten 

eller att han/hon kan ha en otrygg ekonomisk situation. Likaså, vilket är anmärkningsvärt, är 

poängen för meningsfullheten lägre för de med sämre ekonomi. Meningsfullheten är ett mått 

på engagemang och likaså en motivationskomponent. Detta skulle eventuellt kunna tolkas 

som att patienten har lägre hopp och tilltro till att det ekonomiska kan bli bättre. En viktig 

aspekt i detta sammanhang är att titta på hur frågan formulerats i CEOS frågeformulär. Det 

står ”Om Du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där Du på en vecka måste skaffa 

fram 19 300 kr, skulle Du klara det?” (fråga nr 15 i CEOS Basenkät). Formuleringen på denna 

fråga gör att vi även kan tolka svaret som ett mått på en tillgång på resurser i form av släkt 

eller vänner som kan låna ut pengar. Att ha tillgång till vänner och släkt som ställer upp kan 

tyda på goda relationer som är värda engagemang och som därför ökar känslan av 

meningsfullhet.  

 

Sysselsättningsnivå och KASAM 

Att arbeta eller inte trots att patienten är under fördjupad utredning verkar inte ha stor 

betydelse för den totala känslan av sammanhang. I tabell 5.2.9 kan konstateras att det inte har 

direkt betydelse för patientens upplevda KASAM inom områdena hanterbarhet eller 

meningsfullhet och inte heller total KASAM. Dock finns en tendens att begripligheten är 

högre för de som arbetar. 
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Mått Arbetar hel- eller deltid arbetar ej Sign. nivå # 
B 43,4 40,5 *** 
H 45,7 44,1 n.s 
M 38,1 36,8 n.s 

Total KASAM 127,2 121,4 n.s 
    
# Skillnaden mellan om man arbetar eller ej har testats med t-test.   
n.s = ej signifikant, * = p< 0.05, ** = p< 0.01, *** = 0.05 ≤ p< 0.1 
 
Tabell 5.2.9 KASAM totalt och per komponent i förhållande till sysselsättningsnivå. 

 

Kanske är det så att tillvaron blir mer förutsägbar och därmed mer begriplig om man har 

rutiner som återkommer vilket ett arbete kan tänkas erbjuda.  I övrigt tolkar jag resultaten som 

att en del patienter mår bra av att arbeta medan det kan vara så att andra behöver slippa 

arbetet under en period för att kunna hantera sin situation.  

5.3 Sammanfattning av  resultat och analys kopplat till Antonovskys teorier 

De resultat jag kommit fram till är intressanta ur flera synvinklar. Jämfört med friska personer 

är medelvärdet för KASAM lägre men det kan förklaras av att patienterna är föremål för 

utredning kring sin stressrelaterade ohälsa. Vad som gör att dessa patienter har en låg 

KASAM är jag dock osäker på. Enligt Antonovsky skulle detta kunna bero på att de redan i 

trettioårsåldern hade en lägre KASAM än de flesta andra människor. De befann sig alltså 

längre mot polen ohälsa på kontinuumet hälsa – ohälsa som Antonovsky använder sig av i det 

salutogena perspektivet. När de sedan har utsatts för stressorer har de inte tillräckliga 

generella motstånsresurser (GMR) för att hantera, förstå eller se en mening i situationen. 

Detta skapar en stress som leder till olika sjukdomssymptom. De patienter i studien som har 

låg KASAM kommer enligt Antonovsky sannolikt att utveckla en ännu svagare KASAM. 

 

Det som framträder tydligast i resultaten är skillnaderna i KASAM mellan kvinnor och män. 

Antonovsky menar att kön har betydelse för utvecklingen av en stark KASAM. Eftersom 

KASAM stabiliseras i trettioårsåldern enligt Antonovsky kan man förstå att kvinnor har en 

lägre KASAM då det är i denna ålder som man oftast har små barn och ska kombinera det 

livet med ett arbete. Eftersom denna studies resultat inte visar någon samvarians mellan det 

faktum att man har småbarn och nivån på KASAM kan man kanske tolka det som att 

arbetssituationen och karriärslinjen har ett samband med den lägre nivån av KASAM för 

dessa kvinnor. Kanske har det saknats en god utveckling i arbetslivet vilket kan ha påverkat 
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deras etablering av en stabil och hög KASAM. Då det inte finns några uppgifter som kan 

berätta om dessa kvinnors erfarenheter kan inga säkra antaganden göras kring detta. 

 

KASAM är i större utsträckning relaterad till ålder än till utbildningsnivå för den studerade 

Patientgruppen. Om man, som Antonovsky, ser utbildning som en central betydelse är detta 

resultat något förvånande. Kanske kan det bero på att de med endast grundskola har lyckats få 

en bra start i arbetslivet och på så sätt fått livserfarenheter som har befrämjat KASAM. Det 

finns goda möjligheter att utveckla en stark KASAM även om man arbetar med 

okvalificerade, monotona uppgifter om man arbetar för ett företag med tydliga mål och hög 

samhällsstatus. Ålderns betydelse kan ha att göra med att de som är äldre kan ha börjat se 

återkommande mönster i livet och enligt Antonovsky antyder mönster ett slags förutsägbarhet 

som gynnar känslan av att kunna hantera olika former av stressorer. Men detta skulle i så fall 

betyda att man kan öka sin KASAM även i högre åldrar vilket Antonovsky hävdar är svårt 

utan stora förändringar i de omgivande sociala strukturerna.  

 

5.4 Livsfrågeformuläret 

Syftet med denna jämförelse är även att undersöka om det hade räckt med att be patienterna 

svara på det kortare formuläret för att underlätta både för patienterna och för handläggningen 

av svaren ur ett administrativt perspektiv. Genom att summera värdena på frågorna inom 

respektive komponent och den totala KASAM både enligt 29-frågorsformuläret och 13- 

frågorsformuläret har en jämförelse kunnat göras mellan de båda varianterna för att se vilken 

korrelation som finns mellan dem. Värdet kan ligga mellan 0 och 1, där 0 står för ingen 

korrelation och 1 för perfekt korrelation. Resultatet visar att sambanden är mycket höga, 

vilket kan tolkas som en möjlighet att nå samma resultat med den kortare versionen av 

livsfrågeformuläret som med den längre. I tabell 5.4.1 visas resultaten när värdena jämfördes 

med hjälp av Pearsons korrelations test. 

 

Kortare versionen Totalt B H M 
Längre versionen         
Totalt 0.96***       
B   0.91***     
H      0.92***   
M       0.91*** 
#   *** = p < 0.001     

 
Tabell 5.4.1Samband mellan den kortare (13 frågor) och den längre versionen av KASAM. Korrelation. 
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Att använda den kortare versionen är något som Eriksson och Lindström efterfrågar i sin 

studie kring validiteten i livsfrågeformuläret. Deras huvudresultat är att KASAM-skalan 

verkar vara ett acceptabelt mått. De kom fram till att inga nya versioner behövs, snarare ett 

behov av att sammanföra instrumentet. I deras studie av flera forskningsprojekt som använt 

sig av KASAM som teoretisk modell framkommer även resultaten att reliabiliteten är hög 

med korrelationer som sträcker sig mellan 0.70 till 0.95 på Cronbachs α, vilket stämmer väl 

överens med denna studies mått på samband. 

6. Diskussion och slutanalys 
Denna analys har varit deduktiv för att med utgångspunkt från Antonovskys teori studera hur 

en grupp patienter med stressrelaterad ohälsa ser på sin känsla av sammanhang. Detta innebär 

att uppsatsen haft en teori som utgångspunkt för alla analyser. Målet har varit att beskriva 

teorin och sedan använda denna för att beskriva empirin (patientmaterialet) ur detta 

perspektiv.  

 

6.1 Analys av resultat utifrån tidigare forskning 

Jag finner mycket stöd för Antonovskys modell KASAM som en valid mätmetod i den 

tidigare forskning som jag redogjort för, men också en del ifrågasättande av hans förklarande 

teorier. 

Antonovsky hävdar att nivån av KASAM, speciellt för de med en stark KASAM, etableras 

vid inträdet i arbetslivet för att sedan nå en stabil nivå i trettioårsåldern. Det gör det intressant 

att titta på resultaten i denna uppsats för åldersgruppen 35-46 år. De som är i den åldern idag 

var på väg ut i arbetslivet under 1980- och 1990- talet när de största förändringarna i 

arbetslivet på många år inleddes. Töres Theorell (2003) hävdar att de som for mest illa i 

samband med dessa förändringar var kvinnor och framför allt de unga. Deras första tid i 

arbetslivet kan ha präglats av otrygga anställningsförhållanden och osäkra arbetsinkomster 

varför möjligheterna för deras KASAM att stärkas och stabiliseras på en högre nivå kan ha 

försvagats. Även Feldt m. fl (2005) har i sin studie i Finland fått resultaten att en stabil 

karriärslinje indirekt kan associeras med en hög KASAM, vilket kan tolkas som att en instabil 

yrkeskarriär (som blev situationen för de unga i Theorells studie)  försämrar utvecklingen av 

KASAM. De flesta kvinnor i denna studie har barn vilket kan betyda att de dessutom måste 

kombinera sitt arbetsliv med de sysslor som är förenade med föräldraskapet vilket gör denna 

tid i livet extra utsatt. Det är då inte barnen som står för belastningen utan övriga delar i 
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patientens liv, varav arbetslivet får anses vara en av de främsta faktorerna. Av ovanstående 

kan man kanske dra slutsatsen att personer i gruppen 35-46 år inte hade samma möjlighet som 

övriga att etablera en hög KASAM under de första tio yrkesverksamma åren.  

 

De teorier som framförs av forskarna Renstig och Sandmark (2005) har tydliga kopplingar till 

Antonovskys teori om KASAM enligt min åsikt. Dessutom stämmer deras undersökta grupp 

kvinnor väl överens med den bild jag har fått av majoriteten av patienterna i CEOS material. 

Det handlar om kvinnor i 30 till 55 årsåldern med god (trygg) ekonomi. Jag hittar uttryck för 

de tre komponenterna i KASAM i alla de punkter som forskarna hävdar är orsaken till 

allvarliga och långvariga stressreaktioner. Deras punkt ett handlar om alltför höga krav från 

arbetsplatsen och krav på egen prestation. Detta kopplar jag till begreppet hanterbarhet. I 

nästa punkt tar de upp bristen på kontroll och förutsägbarhet i ett arbetsliv präglat av manligt 

högt värderade egenskaper som taktik och strategier, vilket överensstämmer med 

Antonovskys tankar om både begriplighet och hanterbarhet. I den tredje punkten beskriver de 

hur kvinnorna i takt med globaliseringen av företag förlorar makt att påverka sitt arbete vilket 

kan kopplas till begreppet meningsfullhet. Antonovsky formulerade det som att när andra 

bestämmer allting åt oss reduceras vi till objekt. Den fjärde punkten om möjligheten att byta 

arbetsuppgifter berör även den hanterbarheten. Det skulle alltså gå att studera Renstigs och 

Sandmarks resultat även ur Antonovskys teoretiska perspektiv och få likartad bild av kvinnor 

med diagnosen stressrelaterad hälsa och deras KASAM. Deras studier skiljer sig dock från 

denna genom att de främst har fokuserat på faktorer i arbetslivet. 

 

Ibland har det varit svårt att följa Antonovskys resonemang i boken Hälsans Mysterium 

(2004). Han refererar ideligen till andra forskare och deras resultat varför det kan bli svårt att 

se den röda tråden i Antonovskys egna tankar. Mina erfarenheter stämmer där överens med 

Kumlin (1999) som upplever Antonovskys resonemang oklara. Kumlin ifrågasätter 

Antonovskys tankar när det gäller status som en faktor som bidrar till en hög KASAM. Om 

man gör antagandet att en strävan med utbildning skulle kunna vara att uppnå status, kopplat 

till titel senare i yrkeslivet borde en hög utbildning ge en högre KASAM. De siffror som 

presenteras i resultatdelen kring utbildning och KASAM visar inte på att KASAM skulle vara 

högre för de med hög utbildning. I så fall stämmer alltså inte Antonovskys idéer kring status. 

 

I sin forskning om KASAM som teoretisk modell som Eriksson och Lindström (2005) gjort 

framkommer resultat som tyder på att KASAM tenderar att öka med åldern vilket det inte går 
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att finna stöd för i Antonovskys teori. I denna studie är det de två äldsta grupperna som har 

högst KASAM och högst medelvärde har de äldsta vilket gör att Eriksson och Lindströms 

resultat skulle kunna stämma även i denna studie. Viktigt att poängtera är dock att eftersom 

detta är en tvärsnittsstudie vet vi ej om KASAM har ökat med åldern för dessa grupper eller 

om deras KASAM etablerades som högre i 30- årsåldern. 

 

Socialstyrelsens rapport (2003) sammanfattar kliniska studier som visar att stressymptomen 

mycket ofta är relaterade till arbetsplatsen. Däremot har de inte funnit något stark stöd för att 

generella arbetsplatsinriktade åtgärder har någon effekt vilket skiljer sig från Antonovskys 

resonemang kring möjligheten att stärka en individs KASAM. Han hävdar att detta är endast 

möjligt om radikala förändringar sker i de institutionella, sociala och kulturella miljöer som 

formar en individs livserfarenheter och där han framhåller betydelsen av arbetsplatsen som en 

sådan miljö. Vidare skriver Antonovsky att det skulle vara en utopi att förvänta sig att ett 

möte, eller till och med en serie möten, mellan en klient och en behandlare kan förändra 

KASAM i någon nämnvärd omfattning. Socialstyrelsen har tvärtemot konstaterat att 

rådgivning om livsstil och andra individuella åtgärder är av värde. Theorell (1998) är av 

samma åsikt och menar att hans erfarenhet är att det finns möjligheter att förändra individers 

KASAM långt upp i åldrarna.  

 

Varken Antonovsky eller Eriksson och Lindström anser att det är lämpligt att se KASAM som 

en gruppegenskap. Eriksson m. fl. menar att det finns en risk att stigmatisera grupper som 

anses ha till exempel en låg KASAM. Antonovsky pekar på den risk då man inte vet hur 

värdena för KASAM fördelar sig inom gruppen. I denna studie ligger spridningen av nivåerna 

på total KASAM mellan 55 och 181 poäng. Medelvärdet för gruppen var 124 vilket visar att 

det finns patienter med extremt låg KASAM i samma patientgrupp som de med mycket höga 

värden.  

 

En fråga jag finner intressant är vilken betydelse det kan ha för patienten att få en diagnos. En 

person med stark KASAM som får en diagnos som till exempel utmattningssyndrom kommer 

antagligen att uppfatta denna som en hjälp i sitt sökande efter läkning och rehabilitering. I 

CEOS material finns patienter som har en stark KASAM. För dem skulle en diagnos 

antagligen innebära att strukturen kring problematiken blir tydligare, förståelsen för 

symptomen klarare och möjligen kan en diagnos ses som en utmaning och en möjlighet till att 

skapa nya förutsättningar för ett bättre liv. Här vill jag lämna utrymme för några 
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spekulationer.  I materialet finns det även patienter med en mycket låg KASAM. För en 

person med svag KASAM, skulle en diagnos kunna innebära att en känsla av kaos infinner sig 

och att personen känner sig drabbad av något obegripligt och ohanterligt. Eftersom känslan av 

sammanhang är låg så upplever inte heller personen att det finns ett engagemang och kan inte 

heller hitta den drivkraft som behövs för att komma på fötter och söka hjälp och resurser för 

att förändra sin situation. Situationen skulle alltså kunna förvärras för patienten i och med 

beskedet om en diagnos. Å andra sidan skulle man kanske kunna se diagnosen som ett 

förtydligande vilket skulle kunna öka begripligheten för en person som inte känner att den 

förstår situationen.  

6.2 Avslutande diskussion 

Antonovsky formulerade sin teori om KASAM när det var industrisamhällets värderingar som 

var de rådande i västvärlden. Idag lever vi i informationssamhället och jag tror att detta har en 

stor betydelse för hur en individs KASAM utvecklas. Antonovsky diskuterar själv det 

postindustriella samhället och hur det kan påverka individers roller att arbetslivet får minskad 

betydelse. Han redogör även för tankar han har haft kring den nya formen av kommunikation 

som tekniken innebär. Han pekar på att det inte längre bara är föräldrar som uppfostrar barnen 

utan även kamrater, lärare, TV och massmedia. Här vill jag lägga till Internet som en av de 

faktorer som jag tror präglar framförallt den unga människan. Lars Denzig, professor i 

socialpsykologi, höll en föreläsning om den nya tidens relationer i Lidingö stadshus 2005. 

Han pratade om den nya tidens klassamhälle. Dagens samhälle, arbetsliv och familjebildande 

formas och präglas mycket av den nya sortens kommunikation. Den tekniska utvecklingen går 

inte att hejda, det är som en snöboll som kommit i rullning och han menar att ingen kraft i 

världen skulle kunna stoppa utvecklingen. Därför handlar allt om hur vi förhåller oss till de 

oundvikliga formerna av ny kommunikation. Han menar att framtidens klasser kan komma att 

bestå av två; vinnarna och förlorarna, som särskiljs genom deras förmåga att ta till sig ny 

teknik och information. De personer som är motståndare till utvecklingen inom 

kommunikationen kommer att få svårt att göra sig hörda och hitta en plats i tillvaron. Han 

kallar dem för förlorarna och vinnarna, flanörerna, är de som kan vända utvecklingen till 

fördelar för sig själva. Antonovsky menar att detta utbud av kommunikation kan störa 

möjligheten till förutsägbarhet. Währborg (2003) berör också den nya teknologin och menar 

att hälsan utsätts för risker som tagit nya skepnader efter att samhället ändrat karaktär från 

industrisamhälle till informationssamhälle.  
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Är det då meningsfullt att använda sig av KASAM som ett instrument för  att mäta patienters 

hälsa?  Ja, en längre period framöver är det ett bra instrument att använda sig av då det tydligt 

visar känslan av sammanhang är lägre hos de flesta patienter som är inskrivna hos CEOS än 

hos människor utan stressrelaterade symptom. Däremot är jag tveksam till om Antonovskys 

teorier kring vilka faktorer som styr och präglar utvecklingen av KASAM kommer att kunna 

tillämpas på framtida generationer. Med de dramatiska förändringar i samhället som bakgrund 

vill jag spekulera i om Antonovskys teorier behöver utvecklas för att möjliggöra studier av 

kommande generationers KASAM. Frågan är om det ens är meningsfullt att mäta grupper av 

individers KASAM om förklaringsmodellen ska vara att det är den första tiden i arbetslivet 

som nivån på KASAM etableras. Betydelsen av yrkesrollen och yrkesidentiteten kommer att 

minska, vilket idag anses vara en stark faktor bakom utvecklingen av KASAM. Istället tror 

jag att identiteten kommer att präglas av upplevelser i form av resor, utbildningar, 

familjebilden, nya kommunikationsbeteenden, m.m. Frågorna i livsfråge-formuläret går 

fortfarande att använda men de förklarande teorierna kan komma att behöva förändras 

allteftersom samhällsutvecklingen fortgår. Detta gäller särskilt de länder i väst som ser 

förändringar i beteenden som beror på ett nytt kommunikationsmönster men också en 

förändrad bild av individers sociala sammanhang och familjebildning. Däremot tror jag att ett 

mått på KASAM skulle kunna fungera som vägvisare i individuell behandling av patienter 

(vilket är tvärtemot vad Antonovsky ansåg). 

6.3 Svar på frågeställningarna 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur en grupp patienter som är 

under fördjupad utredning för stressrelaterad ohälsa ser på sitt liv i form av känsla av 

sammanhang (KASAM. Syftet var även att undersöka i vilken utsträckning olika 

bakgrundsfaktorer samvarierar med nivån på KASAM. Jag anser att jag har fått svar på mina 

frågeställningar och kunnat beskriva och analysera CEOS patienters syn på sin KASAM. 

Patientgruppen består till största delen av kvinnor i åldrarna 30-55 år. De har barn och hög 

utbildning. Jag har hittat tydliga samband mellan kön och nivån på KASAM där kvinnor har 

lägre KASAM än män. Jag har även konstaterat att de patienter som har svarat ”ja” på frågan 

om de kan skaffa fram 19.300 kr på en vecka har en högre KASAM än övriga. Andra faktorer 

som utmärkt sig är att åldern verkar ha större betydelse för KASAM än utbildningsnivån. 

Civilstånd och barnstatus har i denna studie visat sig ha liten betydelse för KASAM. Utöver 
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detta har jag kunnat konstatera att det går att använda den kortare varianten av Antonovskys 

två versioner av livsfrågeformuläret då de båda versionerna korrelerar med varandra.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Varje resultat jag har fått har väckt nya och funderingar kring materialet. Det skulle vara 

intressant att göra en studie av samma patienter om ett par år för att se om de som idag har en 

hög KASAM har en bättre hälsa och livssituation än de som idag har en låg KASAM. Detta 

skulle antingen bekräfta Antonovskys teori om en stabil KASAM genom livet eller kunna 

ifrågasätta den samma genom att kunna påvisa att patienter med en låg KASAM har ökat 

nivån på sin KASAM. Det vore även intressant att göra en studie i hur mycket arbetslivet 

jämfört med privatlivet präglar utvecklingen av KASAM för de som idag är yngre är 30 år. 
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Bilaga 1 
 
Livsfrågeformulär 
 
Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll 
och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. 
Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du instämmer i det som står 
under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst 
överensstämer med din känsla. Ge endast ett svar på varje 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 dem 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 
 
5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde kände väl? 
      1      2    3   4   5  6 7 
    har                         har 
aldrig hänt                     ofta hänt 
 
6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
      1      2    3   4   5  6 7 
    har                         har 
aldrig hänt                     ofta hänt 
 
7. Livet är: 
      1      2    3   4   5  6 7 
alltigenom                    fullständigt 
 intressant                      enahanda 
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8. Hittills har ditt liv: 
      1      2    3   4   5  6 7 
   helt saknat                     genomgående 
mål och mening             haft 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 vad som                utan överraskande 
skulle hända härnäst                 förändringar 
 
11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
      1      2    3   4   5  6 7 
    helt                     fullkomligt 
fascinerande                       urtråkiga 
 
12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall 
      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 
på livets svårig-                 livets svårigheter  
      heter 
 
14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
      1      2    3   4   5  6 7 
  känner                   frågar dig själv 
 hur härligt                     varför du över 
det är att leva                   huvud taget finns 
      till 
15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
      1      2    3   4   5  6 7 
alltid för-                     fullständigt 
virrande och                       solklar 
svår att finna 
 
16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
      1      2    3   4   5  6 7 
glädje och djup                       smärta och 
tillfredsställelse     leda 
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17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
      1      2    3   4   5  6 7 
fullt av för-                   helt förutsägbart 
ändringar utan                    och utan över- 
att du vet vad      raskande 
som händer härnäst                       förändringar  
 
18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
      1      2    3   4   5  6 7 
älta det om                  säga ”Det var det” 
och om igen               och sedan gå vidare 
 
19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
      1      2    3   4   5  6 7 
mycket ofta                  mycket sällan/ 
                         aldrig 
20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
      1      2    3   4   5  6 7 
kommer du säkert                   kommer det 
att fortsätta att                  säkert att hända 
känna dig väl                   något som förstör 
till mods                   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 mål                  fyllt av 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 du                      det tvivlar 
säker på                          du på 
 
24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet 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 
   aldrig                                        mycket ofta 
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26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
  1      2    3   4   5  6 7 
du över-                   du såg saken i 
undervärderade                     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: 
  1      2    3   4   5  6 7 
du alltid kommer                    du inte kommer 
att lyckas över-                    att lyckas över- 
vinna svårigheterna                      vinna svårig- 
      heterna 
 
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 
 
 
 
Anmärkningar: 
 
1) Följande av ovanstående frågor ingår i den kortare versionen med 13 frågor: 
 
     Fråga 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 29 
 
2) Följande frågor måste vändas så att svaren poängsätts i omvänd riktning innan total 
    sammanräkning kan göras: 
 
     Fråga 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27 
 
Dessa anmärkningar skall inte medfölja vid användningen av formuläret. 
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