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Det salutogena perspektivet på hälsa fokuserar på att förklara varför 
människor behåller sin hälsa trots att de utsätts för en mängd stressorer, till 
skillnad från de modeller som förklaringar till insjuknande. Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka förhållandet mellan social bakgrund, 
livsstil och KASAM (känsla av sammanhang) hos lärarstudenter (N = 301). 
KASAM är ett ofta använt mått på hälsa som tillsammans med frågor 
rörande studentens liv och uppväxt samt frågor kring livsstil och social 
bakgrund ingick i den enkät som deltagarna i föreliggande undersökning 
fyllt i. Studiens resultat visade inte på några signifikanta samband mellan 
KASAM och livsstil, vilket överrensstämmer med resultaten av tidigare 
forskning. Det fanns inte heller några samband mellan KASAM och social 
bakgrund. Resultaten av föreliggande studie kan ha påverkats av att 
undersökningen gjorts vid utbildningens första dag i en grupp som är relativt 
homogen gällande social bakgrund. Därför är det angeläget att följa upp 
gruppen över tid samt att undersöka KASAM:s samband med social 
bakgrund i en grupp med mer varierad sådan. 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Kollisionen mellan ”en ny kategori av studenter” och de akademiska utbildningarna är ett 
problem som diskuteras vid de flesta svenska universitet och högskolor. Med de nya 
studenterna menas de ökade antal studenter med ”icke-traditionell” akademisk bakgrund, dvs. 
studenter vars föräldrar inte har någon akademisk utbildning. Med anledning av kollisionen 
mellan ”den nya kategorin av studenter” och de akademiska utbildningarna pågår ett 
forskningsprojekt på högskolan i en mindre svensk stad där man undersöker lärarstudenters 
sociala bakgrund i relation olika faktorer, däribland Antonovskys KASAM (känsla av 
sammanhang). Ur ett salutogent perspektiv är det av vikt att veta vilka sociala faktorer som 
ligger bakom god hälsa, för att kunna skapa förutsättningar för välmående. KASAM betraktas 
som en sådan faktor och är ett ofta använt mått på psykiskt samt även indirekt fysiskt 
välmående och allmänt hälsotillstånd. Teorin om KASAM har visat sig användbar som 
förklaringsmodell genom omfattande empirisk prövning (Cederblad, 1998). Det finns tecken 
på att KASAM på gruppnivå har sjunkit de senaste åren och att detta särskilt har drabbat 
kvinnor i offentlig sektor (Nilsson, Holmgren, Stegmayr & Westman, 2003), vilket är den 
grupp som den för studien aktuella gruppen studenter till allra största delen kommer att 
tillhöra. Syftet med föreliggande studie är att undersöka förhållandet mellan social bakgrund, 
livsstil och KASAM hos lärarstudenterna.  
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Känsla av sammanhang enligt Antonovsky 
 
Teorin bakom KASAM-begreppet har sitt ursprung i Antonovskys arbete som medicinsk 
sociolog, inom vilket han 1970 analyserade resultaten av en undersökning gällande hur 
israeliska kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet. Det visade sig att en 
tredjedel av dem som svarat ja på frågan om de varit i koncentrationsläger, var vid god 
psykisk hälsa, jämfört med hälften av kvinnorna i kontrollgruppen. Trots att resultatet visat en 
signifikant skillnad i hälsa mellan grupperna och stött hypotesen att kontrollgruppen var vid 
bättre psykisk hälsa, frågade sig Antonovsky hur en hel tredjedel av de kvinnor som överlevt 
koncentrationslägrens fasor var vid god hälsa både psykiskt och fysiskt. Denna fråga ledde till 
utvecklandet av det som Antonovsky kallar den salutogena modellen (Antonovsky, 1991). 
Den salutogenetiska modellen skiljer sig från den patogena genom att fokus ligger på 
förklaringar till mänsklig hälsa istället för, som inom den patogenetiska forskningen, på 
förklaringar till insjuknande. 
 
Människans liv är enligt Antonovsky (1991) fyllt av olika stimuli, och de kan komma både 
inifrån oss själva och utifrån omvärlden. Oavsett varifrån dessa stimuli kommer så orsakar de 
spänningstillstånd i människan. Sålunda kan de ha positiva konsekvenser eller omvandlas till 
stress, beroende på hur väl rustade en individ är för att möta dem. Socialt stöd, god ekonomi, 
kulturell stabilitet, hög social status, jagstyrka och välutvecklat intellekt är några av de 
faktorer som antas ligga bakom en god förmåga att hantera de stimuli vi utsätts för. Denna 
förmåga är enligt Antonovskys (1991) teori kopplad till individens känsla av sammanhang, 
KASAM.  
 
Antonovsky definierade av KASAM som: 
 
    ”[...] 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 investeringar och engagemang.” 
(Antonovsky, 1991, sid. 41)   
 
Känsla av sammanhang är ett begrepp som består av tre komponenter; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på den grad till vilken man upplever sig 
själv och omvärlden som begripliga och någorlunda förutsägbara, alternativt oförklarliga och 
slumpmässiga. När svårigheter uppstår kan de upplevas som förvirrande, eller så kan det 
hemska göras förståeligt. Hanterbarhet beskrivs som huruvida man upplever sig ha tillräckligt 
med resurser till förfogande för att lösa de problem man ställs inför. Dessa resurser kan vara 
både sociala, materiella och känslomässiga. Dels kan de här resurserna komma inifrån men de 
kan också utgöras av utomstående krafter som vänner, partner, släkt eller gud osv. 
Meningsfullhet är känslans motivationskomponent och berör i vilken utsträckning världen har 
mening och betydelse för individen. Kan man se utmaningen och meningen i livets 
svårigheter, är problemen värda det engagemang som krävs för att lösa dem. Denna 
komponent är såväl känslomässig som kognitiv (Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002).  
 
Enligt Antonovsky (1991) har varje människa gränser inom vilka hon rymmer det som är 
viktigt för henne. Om sedan det som pågår utanför gränserna varken ses som begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt påverkar det inte hennes känsla av sammanhang. Människor kan 
ha olika snäva gränser men de faktorer som enligt Antonovsky finns inom alla människors 
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gränser för vad som påverkar KASAM är: våra känslor, våra närmsta relationer, vår 
huvudsakliga sysselsättning samt hur vi ser på existentiella teman som döden, misslyckanden, 
konflikter och ensamhet. 
 
Antonovsky menar vidare att KASAM tenderar att sjunka med åldern hos de individer som 
har svag KASAM. Samtidigt tenderar KASAM att stabilisera sig runt 30 hos de individer som 
har stark KASAM. För de som har en låg eller måttlig KASAM i tidigt vuxenliv riskerar livet 
bli en nedåtgående spiral och förefalla ”allt mer kaotiskt, ohanterbart och meningslöst” 
(Antonovsky, 1991; Svartvik & Nilsson, 1998). Detta är generella tendenser; för den enskilda 
individen kan KASAM förändras positivt genom yttre händelser och de erfarenheter 
hanteringen av dessa kan ge. Förändringar som stärker KASAM är enligt Antonovsky 
sällsynta och hänger ihop med varaktiga förändringar i attityd och beteendemönster, sådana 
förändringar kräver alltid hårt arbete av individen (Svartvik & Nilsson, 1998).  
 
KASAMs tre komponenter står i stark relation till varandra vilket beskrivs i Tabell 1. 
Meningsfullhet framstår här som den enskilt viktigaste komponenten för KASAMs 
utveckling.  
 
Tabell 1. Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM. 
__________________________________________________________________________ 
    

Komponent 
 
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 
___________________________________________________________________________ 
Notera. Tabellen är anpassad efter Antonovsky (1991). 
 
Med press uppåt och press nedåt menas den riktning KASAM tenderar att röra sig i, beroende 
på vilken kombination av delkomponenter med varierande styrka KASAM består av.  
 
En individ med stark KASAM tar, till skillnad från en individ med svag KASAM, gärna tag i 
problem då de uppstår. Att ha en stark KASAM är inte detsamma som att ha en speciell 
copingstil. Tvärtom innebär att ha en stark KASAM snarare att vara flexibel vad gäller val av 
copingstil. Att alltid begagna sig av flykt, attack, egna resurser, andras resurser eller en viss 
psykologisk försvarsmekanism (t ex. rationalisering el. förträngning) är högst dysfunktionellt. 
Att däremot kunna identifiera problemet och avgöra vilken copingstil som är bäst lämpad för 
den aktuella situationen, är tecken på en stark KASAM. Tabell 1. visar olika 
sammansättningar av delfaktorer och förutsäger KASAM:s utveckling i samband med dessa  
sammansättningar. Typ 5 kan exemplifieras t ex. med en hemmafrus situation i en kultur som 
t ex. den västerländska där hennes situation betraktas som mindre meningsfull. Den den låga 
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känslan av meninhsfullhet kommer troligen, trots hög begriplighet och hanterbarhet, att leda 
til en försvagning av hennes KASAM. Typ 4 kan illustreras av första skedet i en 
problemlösningssituation, där känslan av begriplighet och hanterbarhet är låg men känslan av 
meningsfullhet hög. Denna situation förändras positivt då motivationskomponenten känsla av 
meningsfullhet leder till att individen anstränger sig för att öka kanslan av begriplighet och 
hanterbarhet (Antonovsky, 1991). 
 
Socioekonomisk status som bakgrundsfaktor 
 
Det finns relativt gott om publicerade studier av hur socioekonomiska faktorer samverkar med 
hälsa. KASAM är ett vanligt mätinstrument i denna typ utav studier. I en longitudinell studie 
av Nilsson et. al. (2003), visade det sig att KASAM bara var stabilt för de individer som har 
hög KASAM från början. Resterande deltagares KASAM påverkades negativt mellan 1994 
och 1999 pga. sociala förändringar och individuella förhållanden. KASAM på gruppnivå har 
enligt studien sjunkit och det finns enligt författarna ett samband med nedmonteringen av 
välfärdsstaten (Nilsson et al., 2003). De grupper som visat tydliga sänkningar i KASAM-nivå 
är kvinnor i både arbetar- och tjänstemannayrken, män i arbetaryrken samt individer med 
identifierade sjukdomar. De individer som uppvisat störst förändring i KASAM nivå är 
okvalificerade arbetare, särskilt kvinnor i offentlig sektor. Den enda grupp som visat en 
oförändrad KASAM-nivå är individerna på toppen, dvs. män i tjänstemannayrken (Nilsson, 
2002).  
 
Det finns ett tydligt samband mellan stark KASAM och hög SES såtillvida att individens 
KASAM är knutet till utbildningsnivå samt inkomstnivå. I en undersökning av Groholt, 
Stigum, Nordhagen & Köhler (2003) framkom att ett barn i familjen som lider av kronisk 
sjukdom hade svagare samband med föräldrarnas KASAM än vad socioekonomisk status har 
(Groholt et. al., 2003). Ekonomiska svårigheter har ett starkt samband med individens 
KASAM-nivå men det är enligt Lundberg (1997) inget direkt samband. Ekonomiska 
svårigheter och barndomens sociala klass (definierad av faderns yrke) är faktorer som enligt 
Lundberg inte har någon signifikant betydelse för den vuxne individens KASAM. Det finns 
alltså ingen oberoende effekt för KASAM av barndomens ekonomiska svårigheter och sociala 
klass, men de individer som haft det svårt ekonomiskt blir med större sannolikhet outbildade 
arbetare. Att vara outbildad arbetare har dock ett direkt samband med svag KASAM. 
Barndomens villkor är m a o. betydligt mindre viktiga för den vuxnes KASAM än vad man 
skulle kunna tro utifrån litteraturen (Lundberg, 1997). 
 
I en studie av Bowman (1997) visade det sig att en grupp ur den amerikanska 
ursprungsbefolkningen och en grupp angloamerikaner som studerade psykologi vid samma 
universitet hade närmast identiska KASAM nivåer. Detta trots att grupperna skiljde sig 
mycket åt i socioekonomisk bakgrund. Det faktum att de båda grupperna som vuxna hade en 
jämn ekonomisk situation och samma sysselsättning (psykologistudenter) stöder Lundbergs 
(1997) idé om att bardomens ekonomiska situation inte har betydelse för den vuxne 
individens KASAM, utan att det är den vuxnes socioekonomiska status som är av betydelse i 
KASAM sammanhang (Bowman, 1997).  
 
Gällande sambandet mellan självupplevd hälsa, subjektiv rankning (subjektiv uppfattning om 
position i social hierarki), KASAM och objektiva mått på social status, har det visat sig att 
subjektiv rang är signifikant kopplad till självupplevd hälsa. I en studie av Morrin (2002) 
visade det sig att subjektiv rankning förklarade 31% av variansen i självupplevd hälsa och i en 
multipel regressionsanalys blev KASAM och socioekonomisk status icke-signifikanta 
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predikatorer när subjektiv rankning togs med i beräkningen. Dessa resultat visar att subjektiv 
rankning har en anmärkningsvärd effekt på självupplevd hälsa (Morrin, 2002). 
 
Kulturella skillnader som bakgrundsfaktor 
 
Antonovsky menar att det inte finns några kulturella skillnader i möjligheterna att uppnå en 
stark KASAM. Däremot finns det kulturella skillnader som påverkar vilka resurser en individ 
använder sig av för att hantera stress. Begreppet KASAM kan alltså enligt Antonovsky, vara 
tvärkulturellt trots att det konkreta innehållet varierar mycket (Antonovsky, 1991) Detta 
finner stöd i ovan nämnda studie av Bowman (1996) där man jämfört KASAM hos 
angloamerikaner och amerikansk ursprungsbefolkning. Bowman finner inga skillnader i 
KASAM nivå mellan individer ur den angloamerikanska befolkningen och individer ur den 
amerikanska ursprungsbefolkningen, tvärtom var de två gruppernas KASAM närmast identisk 
(Bowman, 1996). Antonovsky (1991) ansåg att individens utveckling av KASAM kan sägas 
ha en kulturell koppling i och med att det finns kulturspecifika livserfarenheter. Detta synsätt 
stöds av Bowman som menar att KASAM påverkas negativt, på ett liknande sätt, av fysiska 
och mentala svårigheter även med stora kulturella skillnader i bakgrunden. Bowmans studie 
(1996) av skillnader i KASAM hos den angloamerikanska befolkningen och individer ur den 
amerikanska ursprungsbefolkningen, visar tydligt att det inte finns några signifikanta 
skillnader i KASAM mellan grupperna. Detta visade sig trots den signifikanta skillnaden 
beträffande socioekonomiska villkor, familjestorlek, samt stora olikheter i gruppernas fysiska 
och kulturella miljöer.  
 
Att växa upp i en familj präglad av ideal som självständighet och framgång, som ägnar sig åt 
familjeaktiviteter som semesterresor och utflykter innebär enligt studien ingen skillnad för 
KASAM, jämfört med att växa upp i en familj där man i större utsträckning värdesätter 
moraliska och religiösa värden och umgås mer genom bön och meditation (Bowman, 1997). 
Bowmans (1997) resultat stöder Antonovskys (1991) antagande att det kan finnas olika 
kulturella vägar till samma KASAM nivå. Bowman (1997) drar slutsatsen att de båda 
gruppernas olika bakgrunder har en urban-rural koppling samt att deras uppväxt, trots att de 
ser olika ut, ändå är lika i det att de fostrats med samma syfte att fungera bra i sin miljö, vilket 
bidragit till liknande KASAM hos båda grupperna. Till skillnad från Bowman (1997) fann 
dock Nilsson, Holmgren & Westman (2000) signifikanta skillnader i KASAM-nivå mellan 
män i norra och södra Norrland. Denna urvalsgrupp (Nilsson et. al., 2000) hade även en 
signifikant lägre KASAM än vad Larsson och Kallenberg (1996) fann i ett nationellt urval. 
Nilsson et. al. (2000) drar slutsatsen att man bör undersöka demografiska och kulturella 
skillnader mer noggrant. 
 
Utvärdering av KASAM som forskningsinstrument 
 
KASAM har visat sig ha samband med andra typer av självskattade beteendemönster och 
egenskaper. En stark KASAM har samband med hög kompetens inom områden som 
samarbete och hjälpsamhet, känsla av självvärde, samt egenskapen att inte oroa sig så mycket 
för svårigheter. (Billgren & Eckerström, 1999) Enligt Hansson och Cederblad (1995) finns ett 
starkt samband mellan låg KASAM och faroundvikande. En stark KASAM innebär för 
individen att världen är hanterbar, begriplig och meningsfull, vilket resulterar i att man inte 
oroar sig i onödan. Vidare menar Billgren och Eckerström (1999) att det inte existerar några 
könsskillnader vad gäller KASAM vilket de anser är anmärkningsvärt och positivt. KASAM 
formuläret hade 1996 fyllts i av cirka 10 000 människor i mycket varierande åldrar, 
yrkesgrupper och typer av vårdtagare. Mätinstrumentet har en hög intern konsistens och en 
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stark korrelation med andra instrument som Kobasas ”Hardiness scale”, Sheridan´s Global 
Inventory of Stressors och Coleby´s Adaptive Potential scale. KASAM har även visat sig ha 
signifikanta samband med mått på hälsa, som avser mäta liknande aspekter. (Cederblad, 1998)  
 
Antonovsky (1991) har en relativt pessimistisk syn på individens möjlighet till förändring av 
KASAM sedan den formats under ungdomsåren. Detta kan orsaka problem om formuläret 
används av forskare och arbetsgivare för rekrytering till olika typer av verksamheter, då det 
kan bidra till att människor sorteras bort på felaktiga grunder (Theorell, 1998). Det finns för 
lite forskning som stöder idén om KASAM:s oföränderlighet och dessutom ger KASAM-
formuläret för stora fel vid individuella skattningar för att det skall vara lämpligt att använda 
till detta (Theorell, 1998). Till övrig kritik som riktats emot Antonovskys KASAM hör iden 
om att Antonovsky har orsakat problem i utformningen av begreppet KASAM, genom att 
först antyda att god stresshantering ytterst handlar om att stå i direktkontakt med verkligheten 
(då det leder till öppenhet, realism och flexibilitet) för att sedan försöka förklara den här 
direktkontakten med hjälp av ”hela den normalvetenskapliga begreppsapparaten” i form av 
stimuli, responser, bedömningsprocesser, stresshanteringsstrategier och 
verklighetsrepresentationer (Kumlin, 1998, s. 21). Detta får till konsekvens att KASAM 
behandlas som en ifrån stressprocessen separerad del. Enligt Kumlin (1998) bidrar den 
normalvetenskapliga anpassningen av KASAM-teorin till en onödig komplikation av något 
som torde vara lätt att förstå på en upplevelsenivå.  
 
Studiens syfte och hypoteser 
 
Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka demografiska faktorer och livsstilsaspekter 
som har betydelse för KASAM hos gruppen blivande lärare. Detta görs genom att undersöka 
förhållandet mellan social bakgrund, livsstil och KASAM hos den här gruppen blivande 
lärare. De bakgrundsfaktorer som kommer att undersökas i förhållande till stark och svag 
KASAM inkluderar bland annat ålder, uppväxtortens storlek, familjens utbildningsbakgrund, 
fritidsintressen som kulturaktiviteter, idrottande, tv-tittande, familjeumgänge mm. Mått på 
socioiekonomisk status har i denna studie utgjorts av faderns utbildning. Huruvida 
studenterna har urban respektive rural bakgrund är baserat på deras skattning av 
uppväxtortens storlek. Kulturell bakgrund i föreliggande undersökning utgörs av livsstil, 
fritidsaktiviteter och kulturella vanor.  
 
Utifrån tidigare forskningsresultat har följande hypoteser formulerats: 1) Det finns inga 
könsskillnader avseende KASAM. 2) Det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas 
utbildningsnivå och KASAM. 3) Det finns inget samband mellan KASAM och urban 
respektive rural uppväxtmiljö. 4) Det finns inget samband mellan KASAM och kulturell 
bakgrund. 

 
 

M e t o d 
 
Projektbeskrivning 
 
Det insamlade materialet utgör utgångspunkten för en uppföljande studie som är tänkt att 
belysa studenternas utveckling under yrkesutbildning. Slutresultatet skall redovisas dels i 
artiklar dels i en rapport, som är tänkt att användas som kurslitteratur i grundutbildningen. 
Resultat från studien är inte bara relevanta för humanserviceutbildningar utan även för andra 
utbildningar, såväl inom som utom den för studien aktuella högskolan, som måste hantera en 
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liknande problematik. För att överbrygga denna problematik måste utbildningen söka kunskap 
om vilka studenterna är. Studiens resultat kan ge kunskap om de faktiska studenterna, som 
kanske har en annan utbildningshistoria än den vi känner till. Därmed kan den också bidra till 
att ge möjligheter för utbildningar att ändra t.ex. undervisningssituationen eller studenternas 
former för deltagande. Föreliggande studie är baserad på undersökningens lärarstudenter. Till 
skillnad från tidigare utbildningar läser alla blivande lärare, från lågstadie- till gymnasienivå, 
första året tillsammans i den nya lärarutbildningen. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Föreliggande undersökning inkluderar 301 deltagare varav 224 kvinnor, samtliga deltagare 
var lärarstuderande på högskolan i Kalmar. Deltagarnas ålder varierar mellan 18 och 46 år 
med en medelålder på 25 år (SD = 6.7). Medelålder för kvinnorna var 26 år (SD = 6.9) och för 
männen hade medelåldern 25 år (SD = 6.1). 
 
Material 
 
Undersökningens material bestod av en enkät i tre delar. Då denna enkät ingår i ett större 
projekt (Folkesson, 2004) har jag i föreliggande studie valt att avgränsa analysen till endast 2 
av enkätens delar. Den första delen av enkäten består av 24 frågor rörande studentens liv och 
uppväxt utifrån frågor som använts i tidigare studier (Kroksmark, Lindqvist & Nordänger, 
2004). Vidare användes frågor kring livsstil och social bakgrund som tidigare använts i 
utbildningssociologiska studier av högskolestuderande (Hultqvist, 1988). Flertalet frågor var 
av bunden karaktär där respondenterna ombads ange ett, bland ett varierande antal (oftast 4-5) 
svarsalternativ. Även ett antal öppna frågor ingick i enkäten, dessa behandlade främst sociala 
bakgrundsfaktorer som föräldrarnas yrken, familjens semestervanor, egna 
arbetslivserfarenheter och egna beskrivningar av upväxtåren. För en del av frågorna kring 
sociala vanor fanns möjlighet att välja flera alternativ (se Tabell 5.).  
 
Den andra delen av enkäten utgörs av Antonovskys KASAM-formulär. KASAM formuläret 
består av 29 frågor rörande olika områden i livet, med fokus på upplevelsen av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Svarsalternativen i KASAM formuläret fylls i på en 
sjugradig skala där tretton frågor är ”omvända” (låga poäng indikerar stark KASAM istället 
för tvärtom) så att det inte går att utläsa resultatet vid själva ifyllandet (Antonovsky, 1991). 
 
Procedur 
 
Enkäterna delades ut till studenter på högskolan i Kalmar. I samband med höstterminens 
introduktionsföreläsning för de nyantagna studenterna på lärarutbildningen ombads de av 
projektledarna att fylla i enkäten. Urvalet utgjordes således av samtliga studenter som deltog 
vid introduktionen till lärarutbildningens första termin. Den information studenterna fick var 
att enkäten ingick i ett projekt som syftar till att skapa en bättre förståelse för vilka de nya 
lärarna är och vad de har för bakgrund för att lärarna på utbildningen ska kunna möta dem 
bättre. Studenterna informerades om att det var frivilligt att delta och de försäkrades om att 
materialet skulle behandlas helt konfidentiellt. Studenterna fick möjlighet att ställa frågor och 
de fick dessutom namn, telefonnummer och e-postadress till samtliga projektansvariga. 
Enkäten fylldes sedan i och lämnades till den ansvarige projektledaren vid informationsmötet.  
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Antalet inlämnade enkäter var 301, vilket är fler än de 298 studenter, som faktiskt finns 
registrerade. Det innebär att 3 studenter som var närvarande vid uppropet inte fortsatt 
utbildningen och att det inte finns något bortfall att redovisa.  
 
Analys 
 
Bakgrundsfrågorna redovisas deskriptivt i resultatavsnittet. Medelvärden och 
standardavvikelser beräknades, utöver det deskriptiva användes envägs oberoende ANOVA. 
En principalkomponentanalys gjordes för att identifiera livsstilsfaktorerna. Varimax-
rotationen genomfördes för att få en tydligare bild av faktorernas beståndsdelar, 
komponenterna och deras inbördes förhållanden. 

 
 

R e s u l t a t 
 
 
Beskrivning av urvalet 
 
En beskrivning av studenterna i urvalet för olika demografiska variabler presenteras i tabell 1. 
Urvalet består till ca. tre fjärdedelar av kvinnor och till ca. två tredjedelar av studenter under 
25 års ålder.  
  
Tabell 1. Deskriptiv statistik för demografiska variabler 
 
 
Demografiska variabler Grupp ( N = 301)    %  
 
 
Kön 
 kvinna  224 74.4%  
 man    77 25.6%  
    
 
Ålder 25+  105 34.9% 
 25-  196 65.1%  
___________________________________________________________________________ 
 
I tabell 2 redovisas social bakgrund hos studenterna mätt genom föräldrarnas utbildning, vilka 
typer av uppväxtmiljö (urban/rural) studenterna kommer ifrån, studenternas val av 
gymnasieprogram samt huruvida deras kompisar studerar eller inte.  
 
Sextio procent av mödrarna och sjuttio procent av fäderna till studenterna saknar 
högskoleutbildning. Lika hög andel av studenterna, sextioåtta procent saknar studerande 
kompisar. Vad gäller val av gymnasieprogram har femtiofem procent gått ett 
studieförberedande gymnasieprogram. Fördelningen av studenter med olika typer av 
uppväxtmiljö är relativt jämn, med undantag för större stad där endast sju procent av 
studenterna växt upp. Ytterligare en deskriptiv variabel gäller studenternas olika livsstilar. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för social bakgrund.  
___________________________________________________________________________ 
 
Variabler för social bakgrund.  Grupp ( N = 301) 
 
 
Moderns utbildning  

grundskola     91 
 gymnasieskola    82 
 högskola   116  
 annan utbildning      1 

intern bortfall    11 
 
Faderns utbildning     
 grundskola   122 
 gymnasieskola    72 
 högskola     85  
 annan utbildning      1 

intern bortfall    21 
 
Tillbringat barndomen på/i      
 landsbygd/glesbygd  103 
 mindre tätort     97  
 medelstor tätort/stad    79 
 större stad     21 
 internt bortfall      1  
       
Gymnasieprogram 
 yrkesförberedande    58  
 blandat    74 
 studieförberedande  161 

internt bortfall      8 
 
Kompisar som studerar 
 ja      97 
 nej   204 
___________________________________________________________________________ 
 
Tabell 3 redovisar hur ofta, på en femgradig skala, studenterna sysselsätter sig med följande 
fritidsaktiviteter. De vanligaste sysselsättningarna i den här studentgruppen är att umgås med 
familj och vänner samt att lyssna på musik. Till de ovanligare sysselsättningarna hör teater- 
och museibesök samt tävlingsidrottande. 
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för livsstilar 
___________________________________________________________________________ 
 
Livsstilsvariabler  Grupp ( N = 301) m    SD   Md   int. bortf 
 
 
Umgås med vänner      4.04  1.00 4   4 
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Lyssnar på musik  4.02 1.20            4.5       5 
Umgås med familjen  3.92 1.05 4   3 
Lagar mat   3.63 1.20 4 10 
Tittar på TV   3.50 1.00 3   6 
Motionerar   3.46 1.27 4   7 
Läser böcker   3.45 1.22 4   4 
Vistas i naturen  3.38 1.20 3   8         
Går på restaurang  3.00 1.11 3   7         
Går ut och dansar  2.89 1.31 3 21     
Idrottar   2.58 1.37   2   9 
Går på bio   2.52 1.02 3   4 
Tävlingsidrottar  1.99 1.54 1 14 
Går på muséer  1.68 1.04 1 13 
Går på teater   1.52 1.04 1   9 
___________________________________________________________________________ 
Notera. Svarsskalan går från 1-5 
 
Beskrivning av KASAM i undersökningsgruppen 
 
Urvalet kan beskrivas utifrån sina resultat på KASAM-testet samt resultaten för de tre 
delfaktorerna. Dessa resultat presenteras i tabellen nedan. 
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik för gruppens KASAM 
___________________________________________________________________________ 
 
    Variationsvidd  M  SD   
___________________________________________________________________________ 
 
Total KASAM 103 - 185      144, 25      14, 81 
Begriplighet med 
ursprungsdata   29 - 66        46, 15        6, 86 
Hanterbarhet med  
ursprungsdata   38 - 66        53, 65        5, 47   
Meningsfullhet med 
ursprungsdata   32 - 56        44, 70       5, 41    
 
 
Undersökningens reliabilitet visade sig tillfredställande, både för KASAM formulärets 29 
item (α = .84) och för KASAM:s tre delfaktorer; begriplighet (α = .66), hanterbarhet (α = .60) 
och meningsfullhet (α = .78) 
 
Möjlig variationsvidd vid användandet av tjugoniofrågors formuläret, med sju svarsalternativ, 
är 29-203. Medelvärden för total KASAM vid tidigare undersökningar (1983-1985) har varit 
151.42 för sjukvårdsanställda i Israel, 148.63 för sjukvårdsanställda i USA, 146.10 för 
sjukvårdsanställda i Norden,  133.13 samt 132.40 för studenter i USA. (Antonovsky, 1991) 
 
Analys av resultaten 
Det förekom inga signifikanta skillnader avseende total KASAM mellan könen, ej heller för 
någon av delfaktorerna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.  
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En envägs ANOVA för oberoende mätning med faderns utbildning som gruppvariabel 
genomfördes, för att testa skillnader i KASAM för grupperna grundskola, gymnasium och 
universitet/högskola. Resultatet visade att ingen utav grupperna skiljde sig signifikant från de 
andra i KASAM nivå F(255) = .643, p=.588. En envägs oberoende ANOVA med 
uppväxtortens storlek som gruppvariabel genomfördes för att undersöka eventuell skillnad i 
KASAM mellan grupperna landsbygd/glesbygd, mindre tätort, medelstor tätort/stad, större 
stad. Resultatet visade inte på några sigifikanta skillnader i KASAM nivå mellan de olika 
grupperna F(274) = 1.198, p=. 311. 
 
Tabell 5. Varimax Rotation av Fyr Faktor Beräkningen av Livsstils Item 
___________________________________________________________________________ 
  

Faktorer 
Item               Partyprissar    Kulturnördar   Hemmanissar    Sportfånar   
___________________________________________________________________________ 
 
Restaurant  .80   
Dansa  .79 
Umg. vänner  .63 
Musik  .57 
Tv                                                                                                                             
Muséer      .85 
Teater      .84 
Bio      .51 
Naturen       .71 
Böcker       .58 
Laga mat       .57 
Umg. familj       .53 
Idrott        .79 
Tävling        .70 
Motion        .68 
 
% förklarad varians 21.91 % 17.01 % 10.59 % 10.15 % 
Cronbachs alpha     .73     .82     .52     .62 
___________________________________________________________________________ 
Notera. Endast laddningar över .50 är redovisade 
 
Principalkomponentanalysen av de femton enkätfrågor som rör fritidsaktiviteter och använts 
för att undersöka respondentens kulturella bakgrund/livsstil gav fyra typer: 1) kulturnördarna, 
2) sportfånarna, 3) partyprissarna, 4) hemmanissarna (Tabell 5.). De fyra olika faktorerna; 
partyprissarna, kulturnördarna, hemmanissarna och sportfånarna utgörs av fyra olika stora 
grupper. I tabell 6 redovisas hur väl de fyra gruppernas tre dimensioner korrelerar med total 
KASAM. 
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Tabell 6. Samband mellan total KASAM och gruppernas olika dimensioner 
___________________________________________________________________________ 
 
Grupp (N)            Total KASAM     Begriplighet     Hanterbarhet     Meningsfullhet 
           M   SD 
 
Partyprissarna (84)       143.80  15.55         .87                    .89                    .81 
Kulturnördarna (14)    146.79  13.88    .89       .90          .88 
Hemmanissarna (109) 145.39  14.29    .83       .81          .79 
Sportfånarna (40)        143.10  15.40    .83       .91          .76         
___________________________________________________________________________     
 
Samtliga grupper visade sig ha tillfredställande intern konsistens. KASAM:s tre delfaktorer: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hade var och en starkt samband med total 
KASAM, i alla de fyra grupperna. Av studiens totalt 301 deltagare var det 29 individer som 
visade sig tillhöra mer än en grupp och dessa deltagare har inte tagits med i analysen av 
livsstilsgrupperna.  
 
En envägs ANOVA för oberoende mätning med livsstil som gruppvariabel genomfördes, för 
att testa skillnader i KASAM för de olika livsstilsgrupperna, resultatet visade att ingen utav 
livsstilsgrupperna skiljde sig signifikant från de andra i KASAM nivå F(246) = .424, p=.736. 

 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med föreliggande studie var att studera sambandet mellan KASAM, livsstil och sociala 
bakgrundsfaktorer bland lärarstuderande vid högskolan i en mindre svensk stad. Det visade 
sig att det inte fanns några skillnader i KASAM mellan studenterna med olika livsstil. 
Lågutbildade föräldrar samt uppväxt på landsbygden var de sociala bakgrundsfaktorer som 
visade sig ha samband med svag KASAM.  
 
Reflektion över resultaten 
 
Det förekom inga signifikanta könsskillnader i KASAM, varken för totalvärdet eller för någon 
av delfaktorerna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det fanns en svag tendens till 
signifikanta könsskillnader för delfaktorn meningsfullhet som eventuellt blivit signifikant om 
grupperna av män och kvinnor varit mer jämnstora.  
 
KASAM och faderns utbildning visade sig inte heller ha något samband i denna studie, vilket 
avviker från det hypotetiserade resultatet. Hyptesen formulerades efter att faderns 
utbildningsnivå valts som mått på  socioekonomisk status, vilket i sin tur utgör en del av 
studenternas sociala bakgrund. Detta trots att forskningen kring sambandet mellan 
socioekonomisk status och KASAM visar på att det är den vuxnes, egen socioekonomiska 
status som är avgörande för hennes KASAM-styrka (Lundberg, 1997., Bowman, 1997). Då 
studiens deltagare var studenter och till två tredjedelar visade sig vara under 25 år antogs de 
fortfarande inte ha ”skaffat en egen” socioekonomisk status. Resultaten av föreliggande 
undersökning antyder att man eventuellt redan i unga år har en KASAM nivå som är 
oberoende av ursprungsfamiljens socioekonomiska situation. Det är också möjligt att det 
ickesignifikanta resultatet kan förklaras av den homogenitet som kunnat konstateras i 
undersökningsgruppen gällande faderns utbildning, i och med att sjuttio procent av fäderna till 
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studenterna saknar högskoleutbildning. Jämförelsegrupperna till denna majoritet kan tänkas 
vara för små för att signifikanta resultat skall framträda. 
 
Angående betydelsen av uppväxtortens storlek kan nämnas att Nilsson (2000) fann skillnader 
i KASAM mellan män i norra och södra Norrland. Larsson och Kallenberg (1996) fann 
dessutom att norrlänningarna i studien av Nilsson et. al. (2000) undersökning hade signifikant 
lägre KASAM än ett nationellt urval. Kopplingen till resultaten av föreliggande studie är 
tydlig då norra Norrland är mer glesbefolkat än södra Norrland samt att Norrland är mer 
glesbefolkat (ruralt) än övriga landet. Det vore intressant att undersöka om samma förhållande 
råder mellan KASAM och utbildningsnivå i övriga delar av Sverige. 
 
Uppväxtortens storlek har, i likhet med faderns utbildning, inget samband med svag KASAM 
enligt resultatet av denna studie. Anledningen till att gruppen ruralt uppväxta studenter 
uppvisade en lika stark KASAM som gruppen studenter med uppväxt i större stad, något som 
enligt Nilsson et. al. (2000) kunde innebära skillnad i KASAM nivå, kan vara att testet 
utfördes på en högskola i en mindre stad där ca. tre fjärdedelar av studenterna är uppväxta på 
landsbygd/glesbygd eller mindre tätort. Precis som i fallet med faderns utbildning kan 
resultatet antyda att det förhåller sig med studenterna i föreliggande studie som med 
psykologstudenterna i Bowmans (1997) studie, där studenterna trots bakgrund i olika 
kulturella (urbana/rurala) och socioekonomiska förhållanden visade sig ha närmast identiska 
KASAM nivåer. Det negativa sambandet i studien av Nilsson et. al. (2000) mellan KASAM 
och befolkningen i norra och södra norrland kan tänkas vara påverkade av de aktuella 
socioekonomiska skillnaderna, utöver skillnaderna i ortsstorlek. Det kan också förhålla sig så 
att man för att undersöka sambandet mellan KASAM och uppväxtortens storlek bör använda 
en undersökningsgrupp med mer heterogena uppväxtförhållanden än studenterna på den för 
studien aktuella högskolan. Mötet med högskolemiljön i Kalmar och studenterna i 
undersökningsgruppen där största delen är uppväxta på mindre orter med föräldrar som saknar 
högskoleutbildning, kan tänkas vara innebära mindre påfrestning för studenterna än mötet 
med den akademiska miljön på ett större univesitet, i en större stad. Studenterna på högskolan 
i Kalmar kan bo kvar på sin mindre hemort och studera i en miljö där de omges till största 
delen av människor från samma sociala bakgrund vilket bör bidra till en dämpning av 
”kollisionen”, till fördel för studenternas känsla av sammanhang.  
  
I linje med Bowmans studie (1997) och Antonovskys teori (1991) har 
fritidssysselsättningar/umgängesformer/livsstil hos studenterna i denna studie inget samband 
med KASAM hos individen, det var ingen av de kulturella 
bakgrundstyperna/livsstilsfaktorerna som visade signifikant samband med KASAM. Detta 
stöder alltså hypotesen att kulturell bakgrundstyp/livsstil inte har något samband med 
KASAM, mätt med dessa frågor.  
 
Det är problematiskt att diskutera och dra slutsatser av resultaten, då det saknas studier på 
lämpliga jämförelsegrupper. KASAM undersöks ofta på medelålders individer i samband med 
fysiska problem som t. ex. diabetes och övervikt alt. psykosociala problem som arbetslöshet, 
skilsmässa och rökning, för att ta några exempel. Det hade varit värdefullt att kunna jämföra 
resultaten av föreliggande studie med resultat från en grupp med liknande sammansättning, på 
en liknande studieort.  
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Tankar kring det metodologiska angreppssättet 
 
En stor fördel med undersökningen är att den bygger på en stor tydlig homogen grupp (De 
nya lärarstudenterna på en liten högskola, 2004) med litet bortfall vilket bidrar till en god 
intern validitet. Den externa validiteten försvagas av testtillfället då resultatet kan ha 
påverkats i ganska hög grad av att testet utfördes första skoldagen då studenterna kan ha varit 
påverkade av detta. Om resultatet är generaliserbart till lärarutbildningar i andra delar av 
landet är svårt att uttala sig om vad gäller urvalsgruppens totala KASAM. Det negatriva med 
gruppens homogenitet är att det för studiens syfte kanske hade passat bättre att undersöka 
kollisionen mellan de akademiska utbildningarna och den nya kategorin studenter i en 
undersökningsgrupp med jämnare representation av olika sociala bakgrundsförhållanden, på 
ett större universitet. 
 
Medelåldern hos urvalet ligger på 25 vilket inte är idealiskt till en enskild studie eftersom 
Antovovsky menar att KASAM inte stabiliseras förrän 30. Studiens urval gör sig däremot 
utmärkt som urval i en första studie (i en longitudinell studie), vilket det också är. Det är 
därför viktigt att ha detta i åtanke då man läser denna uppsats. En annan sak som är viktigt att 
ha i åtanke är att tillfället för mätningen, första dagen på en akademisk utbildning tillsammans 
med frågor om social bakgrund, kan ha stor del i resultatet. Att mäta KASAM vid den för 
testtillfället valda tidpunkten innebär att KASAM  mäts i ett för  studenterna (huvuddelen av 
dem har föräldrar som saknar akademisk utbildning) svagt ögonblick, där man dessutom i 
enkäten om social bakgrund påminner dem om deras eventuella upplevelse av 
tillkortakommanden. Användandet av enkätdata för dessutom med sig problem som 
subjektiva tolkningar av svarsalternativ, social önskvärdhet samt att resultatet kan påverkas av 
forskarnas val och formulering av frågor. KASAM-formuläret är dock välanvänt och anses 
allmänt ha god reliabilitet (Kumlin, 1998). 
 
KASAM är ett sociologiskt begrepp och den psykologiska tillämpningen av detta begrepp har 
ifrågasatts av bl. a. Theorell (1998) som frågar sig om ickepsykologiska begrepp i en 
individualpsykologisk begreppsvärld (som den KASAM hamnat i) kan innebära en del 
problem för forskarna, då avsaknaden av psykologisk teori kan medföra förvirring. Theorell 
jämför med den till en början medicinska teorin om typ-A-mönstret. Teorin om typ-A-
mönstret byggde på empiriska iakttagelser av två läkare och denna teori har kommit att 
förändras efterhand som den använts pga. avsaknaden av en genomtänkt initial teori. Att 
KASAM begreppet används inom psykologin trots avsaknaden av psykologisk 
bakgrundsteori kan innebära att det kan komma att förändras i likhet med typ-A-begreppet 
(Theorell, 1998).  
 
Studiens relevans 
 
Sedan det visade sig att 60-70 % av de högskolestuderande i den undersökta gruppen har 
föräldrar utan högskoleutbildning kan det antas att många av studenterna är osäkra i sin 
akademiska roll, något som kan ha påverkat dem att välja en högskola i en mindre stad då 
detta kan innebära en mindre påfrestning av KASAM än om de börjat läsa vid ett större 
universitet. Följaktligen att kan denna stora grupp studenter behöva hjälp att acklimatiseras i 
den akademiska miljön och därigenom stärka sin KASAM. Det är av intresse för samtliga 
berörda (studenterna själva, lärarna och i slutändan även resten av samhället) att bemötandet 
av denna nya kategori studenter inte bidrar till att deras KASAM försvagas ytterligare. En 
viktig uppgift för lärarutbildningen är att hjälpa denna grupp att finna sig tillrätta, så att de kan 
bli så bra lärare som möjligt. Forskning kan bidra till detta genom att undersöka hur man kan 
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minska den psykiska påfrestningen av högskolestudierna/högskolemiljön, utan att sänka 
kvaliteten på utbildningen. Föreliggande studies relevans kan ligga i att man genom denna typ 
utav undersökning skulle kunna vaska fram stressorer som går att förändra, utan att sänka 
kvaliteten på utbildningen. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Svartvik och Nilsson skriver i en rapport från forskningsrådsnämnden (1998) att Antonovskys 
teori om KASAM är det som kommer närmast en övergripande teori om hälsobefrämjande 
faktorer, något vi hittills saknat. KASAM teorin kan vara till stor hjälp i det empiriska studiet 
av sambandet mellan psykosociala förhållanden och somatiska tillstånd. Kvantitativa 
longitudinella studier kunde användas för att undersöka relationen mellan orsak och verkan 
mer noggrant och här skulle Antonovskys teori kunna visa sig mycket användbar (Svartvik & 
Nilsson, 1998). Det salutogenetiska perspektiv som teorin om KASAM är född ur är en viktig 
komplettering av det patogena synsättet och det ger möjligheter att förbättra vård och klinisk 
forskning (Konarski, 1998).   
 
Forskning kring KASAM genom longitudinella studier vore av intresse, då frågan om 
KASAM:s utveckling är i behov av att behandlas mera noggrant. Genom att göra 
uppföljningar på föreliggande undersöknings urvalsgrupp när de är klara om fyra år, för att 
testa Antonovskys teorier om KASAM:s föränderlighet, kunde man gå in närmre på dessa 
frågor. Det vore dessutom intressant att undersöka KASAM i förhållande till hur studenterna 
upplevt det psykosociala klimatet under utbildningen, något som torde vara möjligt att 
förbättra utan enorma resurser. Då en övervägande majoritet av undersökningens studenter 
saknar studerande kompisar vore det intressant att undersöka om deras KASAM kunde 
stärkas genom t ex. schemalagda, lärarlösa studiegrupper. Studiegrupper kunde vara ett sätt att 
till mycket låg kostnad bidra till att stärka studenternas känsla av begriplighet, hanterbarhet 
samt genom sitt nya sociala sammanhang även känslan av meningsfullhet. Av samma 
anledning vore det betydelsefullt att undersöka om KASAM har någon betydelse för 
akademiska prestationer och akademisk självbild? Det vore som en fortsättning även 
betydelsefullt att följa upp vad undersökningens studenter får för betyg på praktiken samt hur 
de klarar sig på arbetsmarknaden i förhållande till KASAM. Det vore även intressant rent 
generellt att göra multivariata analyser för att se vilka faktorer som fungerar medierande, 
direkt och indirekt, för att kunna säga litet mer om kausaliteten. 
 
Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat inte visade på några signifikanta samband 
mellan KASAM och livsstil. Inte heller uppväxtortens storlek eller faderns utbildning har 
visat sig ha något samband med svag KASAM bland lärarstudenterna i föreliggande studie. 
Eftersom liknande svenska studier saknas är resultaten från föreliggande studie svåra att 
koppla till en jämförande diskussion. Dock tycks föreliggande resultat inte avvika nämnvärt 
från tidigare forskning kring Antonovskys KASAM-begrepp. 
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