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Sammanfattning

Med denna studie ville vi undersöka om det går att se en förändring av känsla av sammanhang
(KASAM) före och efter  deltagande i  stödgruppsverksamhet.  Vi  ville  specifikt  undersöka
ungdomar mellan 13-20 år som deltagit i  gruppverksamhet på Trappan mellan åren 2009-
2012. Vi ville också undersöka om det förekom skillnader i förändring utifrån vilken typ av
grupp ungdomarna deltagit i och om det förekom skillnader i förändring utifrån kön. Detta
undersökte vi genom att ta del av 95 ungdomars i förväg ifyllda livsfrågeformuläret KASAM
13.
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1 Inledning

Vårt intresse för hur barn och ungdomar i utsatta hemsituationer mår har alltid varit  stort.
Under vår socionomutbildning har detta intresse ökat. Inför examensarbetet tog vi kontakt
med Trappan, en del av socialtjänstens Råd- och stödverksamhet i Uppsala kommun. Trappan
bedriver  stödgruppsverksamhet  för  barn  och  ungdomar  till  föräldrar  som  har
alkohol/drogproblem, psykisk ohälsa och/eller genomgår konfliktfyllda separationer. Vi fick
vetskap om att ett projekt genomförts kring utvärdering av stödgruppsverksamhet för barn och
ungdomar i  Uppsala län. Detta projekt pågick under 2006-2012, dock hade det insamlade
materialet  från  projektet  endast  analyserats  fram till  och  med  vårterminen  2009.  Ur  det
resterande material, som var insamlat men ännu inte sammanställts och analyserats, valde vi
att göra en före och eftermätning av känsla av sammanhang (KASAM) för ungdomar, 13-20
år, som deltagit i stödgruppsverksamheten på Trappan.  

1.1 Bakgrund

Sverige ska se till att barns rättigheter respekteras och uppfylls överallt i samhället. Nedan
följer ett utdrag ur FN:s konvention om barnets rättigheter.

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde

 Barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn

 Barnets  föräldrar  eller  annan  vårdnadshavare  har  huvudansvaret  för  barnets
uppfostran och utveckling.

 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör honom/ henne
                                                     

Det finns inga säkra statistiska uppgifter över hur många barn och ungdomar i Sverige som
lever i en utsatt hemsituation. Det faktum att det i många familjer dessutom förekommer fler
än en riskfaktor gör att det är svårt att få fram uppgifter om detta. Dock har det beräknats att
det  i  Sverige  finns  ca  385 000  barn  och  ungdomar  som  lever  i  familjer  med  riskfylld
alkoholkonsumtion. (Statens Folkhälsoinstitut, 2001). 

I många fall medför föräldrarnas sjukdom att barn och ungdomar känner sig försummade och
oönskade. De upplever ofta kaos till följd av konflikter i hemmet och bristande kontinuitet i
vardagen  vilket  kan  medföra  att  de  har  svårt  att  uppleva  struktur,  förutsägbarhet  och
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begriplighet i vardagen. Många av dessa barn och ungdomar lever under stress. Stressen kan
antingen härledas till just det faktum att barnet är orolig över att det ska hända föräldern något
på grund av sjukdomen, men även till de konsekvenser som följer med sjukdomen så som
t.ex. konflikter, dålig ekonomi och bristande socialt stöd. Lojaliteten till föräldrarna innebär
ofta att dessa barn själva tar ett stort ansvar att hålla ihop hemmet och vardagen, för att dessa
utåt sett ska upplevas som ”normala” av andra.  (Arnell & Ekbom, 1996; Söderblom, 2005;
Runquist 1998 ). 

För att stötta dessa barn finns idag någon form av stödgrupper i ca 90 procent av Sveriges 290
kommuner  (Junis,  2010).  Thomas  Lindstein,  professor  i  socialt  arbete  vid  Stockholms
universitet, är framförallt känd för sitt forskningsprojekt om stödgruppsverksamhet,  Barn i
riskzon,  som  beskrivs  utförligare  i  avsnitt  2.1.1  Barn  i  riskzon  –  ett  forskningsprojekt.
Lindstein  (2008)  beskriver  att  utvecklingen  av  barngruppsverksamheter  fullkomligen
exploderade i Sverige - från att ha varit ca 20 stycken ökade de till omkring 100 stycken på 4
år.  Han  menar  att  satsningen  på  stödgruppsverksamheter,  som  i  praktiken  är  verklig
sekundärprevention  som  kräver  små  resurser,  för  en  högriskgrupp  som  i  förlängningen
riskerar  att  kosta  samhället  stora resurser,  var ett  helt  nytt  synsätt  i  Sverige.  Den tidigare
rådande svenska folkhemsidén betonade snarare allmän prevention, genom att höja standarden
för alla genom exempelvis bättre sjukvård, skola så får även de mest utsatta det bättre. Det
fanns en ovilja  att  peka ut,  och  därmed eventuellt  ytterligare  stigmatisera,  särskilt  utsatta
grupper. Lindstein (2008) menar att även ökad tonvikt på arbete med närstående och anhöriga
blev ett nytt fokusområde. Frågor om vad dessa kunde behöva för stöd för sin egen skull hade
helt enkelt inte prioriterats tidigare.  

De allra flesta stödgruppsverksamheter för barn och ungdomar i Sverige baseras på ”Children
are  people  too” (CAP),  ett  program baserat  på Minnesotamodellen,  vilken utarbetades  av
Anonyma Alkoholister i USA under 1970-talet. CAP grundar sig på antagandet att när någon
missbrukar  alkohol  eller  droger  påverkas  alla  i  familjen  och  risken  ökar,  framförallt  för
barnen, att de utvecklar egna problem (Lindstein 1995). Denna modell kom till Sverige 1989
när Ersta Vändpunkten startade stödgrupper för barn och ungdomar. Sverige var då först i
Europa  att  starta  denna  typ  av  gruppverksamhet  (Lindstein  1997;  Skerfving  2012)  och
omtalades då som revolutionerande för den svenska barnavården (Forinder & Hagborg 2008).

Under åren har modellen anpassats till barn i familjer i Sverige där missbruk, psykisk ohälsa,
familjevåld,  konfliktfyllda  separationer,  kognitiva  funktionshinder  och  frihetsberövande
förekommer (Skerfving, 2012).

De flesta stödgrupper  är manualbaserade. Varje träff har en struktur som återkommer varje
gång och som barnen och ungdomarna efter ett par gånger känner igen och känner sig trygga
med. Träffarna har förutbestämda teman och innehåller delar av både lärande, exempelvis om
föräldrarnas  sjukdom,  och  övningar  samt  lek.  Kombinationen  av  lärande  och  praktiska
övningar syftar till att göra deltagarna mer medvetna om sitt sätt att reagera och om alternativ
till dessa reaktioner (Lindstein, 2001). 
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1.1.1 Stödgruppernas grundstenar

Arbetet för verksamheten i stödgrupperna bygger på fyra grundstenar, Dessa är:

1) Att ge barnen och ungdomarna en ökad känsla av  hoppfullhet inför framtiden. Denna
känsla  ska  uppnås  genom  att  barnen  och  ungdomarna  får  mer  kunskap  om  förälderns
problematik, lär sig att se sin egen begränsning vad gäller förändring av beteendet hos sin
förälder samt att känna att de är viktiga och själva har rätt att be om hjälp. 

2)  Att ge barnen och ungdomarna möjlighet att få träffa andra i sin egen ålder med
liknande  erfarenheter. Genom  att  dela  erfarenheter  med  varandra  är  förhoppningen  att
barnen  och  ungdomarna  får  ökad  förståelse  för  sig  själva  och  andra.  Det  faktum  att
exempelvis missbruk inom familjen ofta är en stor familjehemlighet gör att det är viktigt att
barnen och ungdomarna känner att de öppet kan prata om sin situation. 

3)  Att skapa regelbundenhet genom återkommande struktur på träffarna. Många barn
och ungdomar som växer upp i hem där missbruk, psykisk ohälsa och konflikter dominerar
vardagen saknar ofta förutsägbarhet och struktur i vardagen.  

4) Att ge barnen och ungdomarna kunskap om sina personliga rättigheter och gränser.
Genom att barnen och ungdomarna får kunskap om detta kan de förhoppningsvis tydligare se
sitt eget värde. 

Skerfving (2012) menar att ” Det som sker i gruppen kan också uttryckas i termer av att tillvaron görs

begriplig,  hanterbar  och  meningsfull  för  de  barn  som  deltar”.  Begriplighet,  hanterbarhet  och
meningsfullhet  är  de  tre  centrala  komponenter  i  Antonovskys  KASAM-teori,  vilken  vi
kommer beskriva utförligt i avsnitt 3.1.1

1.1.2 Trappan

År 1991 startades  Trappan  i  Uppsala,  en  del  av  socialtjänstens  råd-  och  stödverksamhet,
stödgrupper för barn och ungdomar till föräldrar med alkohol-/drogberoende. Lillemor Brånn
(2008),  som var  med och startade Trappan beskriver  att  det  vid uppstarten bestämdes att
kommunens  socialtjänst  skulle  samarbeta  med  frivillighetssektorn,  precis  som  vid  Ersta
Vändpunkten. Det blev kommunens missbrukssamordnare tillsammans med en representant
från kyrkans lokala sociala arbete Rådgivning I Alkoholfrågor, RIA, som fick uppdraget att
starta upp Trappan. Vidare beskriver Brånn att det redan tidigare fanns hjälp att få för vuxna
missbrukare och deras vuxna anhöriga men ingen hjälp för barnen och ungdomarna i dessa
familjer. Tidigare hade det funnits en förhoppning om och tro till att barnen inte sett eller hört
någonting av det som hänt inom hemmets fyra väggar. Initiativet togs emot med entusiasm när
yrkesverksamma personer inom det sociala arbetet informerades om uppstarten av Trappan.
Efter hand tog kommunen över hela ansvaret för Trappans verksamhet (Brånn 2008). Idag
bedrivs även grupper för barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa, intellektuella
begränsningar  och  separerade  föräldrar.  En  stödgruppsperiod  på  Trappan  pågår  under  en
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termin, det vill säga vid 10-12 tillfällen och det är 6-8 barn eller ungdomar i varje grupp. I
nuläget  arbetar  sju  socionomer  och  en  skötare   i  arbetsgruppen. All  personal  har
gruppledarutbildning och även påbyggnadsutbildningar i form av till exempel  barnorienterad
familjeterapi, systemteori, tejping och Trappan-samtal (Trappan, 2014).  

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om det går att se en förändring av känsla av
sammanhang  (KASAM)  före  och  efter  att  ungdomar  deltagit  i  gruppverksamhet.  Mer
specifikt ville vi undersöka detta hos ungdomar 13-20 år som deltagit i gruppverksamet på
Trappan mellan åren 2009-2012. Våra frågeställningar för att undersöka detta var:

 Förekommer det skillnader mellan KASAM värde utifrån vilken typ av grupp 

ungdomarna deltagit i?

 Förekommer det skillnader mellan KASAM värde utifrån kön?

1.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsen  inleds  med  avsnittet  Inledning där  bakgrunden  till  uppsatsens  tillkomst  och
uppsatsens syfte och frågeställningar beskrivs. Därefter följer Tidigare forskning där relevanta
studier för denna uppsats beskrivs. Avsnittet Teoretisk och begreppslig referensram redovisar
det  teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av. I avsnittet  Metod redogörs vårt val av
metod samt tillvägagångssätt, urval och bortfall. I efterföljande avsnitt  Resultat redovisar vi
resultatet  av vårt  insamlade material.  Till  sist  återkopplar vi  den tidigare forskningen och
uppsatsens teoretiska referensram med vårt resultat i  diskussionsavsnittet. Efter detta följer
Referenser och vår Bilaga.

2 Tidigare forskning

I följande avsnitt presenteras relevant forskning för det syfte och de frågeställningar vi valt att
undersöka. I den tidigare forskning vi valt att ta med i vår undersökning har alla undersökt om
det  är  någon  skillnad  i  barnens  och  ungdomarnas  mående  före  och  efter  deltagande  i
gruppverksamhet. Vi redogör först för två nationella studier för att därefter fortsätta med tre
internationella studier. 
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2.1 Stödgrupper för barn och ungdomar

2.1.1 ”Barn i riskzon – ett forskningsprojekt”

Alla ungdomar i stödgruppsverksamheter lever i  familjer  som är präglade av hög stress och
eventuell  omsorgssvikt,  vilket  Lindstein  (2001)  beskriver  som  sammankopplat  med  ett
påtvingat  ansvar  i  familjen,  förhöjd  konfliktnivå  och  oförutsägbarhet.  Preventivt
barnhälsoarbete, såsom stödgruppsverksamhet, lägger stor fokus på att förändra sådant som
påverkar ungdomarnas stressnivå och förmåga att hantera situationen, för att påfrestningen
inte ska omvandlas till stress. 

Thomas Lindsteins projekt Barn i riskzon – ett forskningsprojekt ligger till grund för mycket
av svensk forskning på stödgruppsverksamhet i Sverige. Denna studie anses vara ”den första,

största och mest betydelsefulla studie om stödgruppsverksamhet som genomförts i vårt land” (Skerfving 2012
s.10). 

Projektets  syfte  var  att  undersöka  barn-  och  ungdomsgruppsverksamheten  vid  Ersta
Vändpunkten,  i  början  enbart  för  barn  till  missbrukare.  Under  de  senare  åren  vidgades
projektet  till  att  också  inkludera  barn  till  psykiskt  sjuka,  familjehemsplacerade  barn  med
missbrukande  föräldrar  samt  även  föräldragruppsverksamhet  (Lindstein  2001).  Lindsteins
forskningsprojekt hade tre övergripande syften;

1)  öka  barnen  och  ungdomarnas  kunskap,  förståelse  och  bearbetning  av  föräldrarnas
sjukdomar
2)  beskriva,  analysera  och  värdera  barngruppsverksamheten  på  Ersta  Vändpunkten
3)  utveckla  metodiken  för  barngruppsverksamheten  på  Ersta  Vändpunkten  utifrån
utvecklingspsykologisk kunskap och utvärdering av verksamheten. 

Projektet  bedrevs  mellan  åren  1991-2001.  Genom  projektet  följde  Lindstein  barn  och
ungdomar som deltog i stödgrupper på Ersta Vändpunkten under tiden 1991-1994. Lindstein
använde sig av deltagande observationer, intervjuer med ett 60-tal barn och ungdomar samt
enkäter som besvarades av 274 barn och ungdomar. Uppföljningar gjordes sedan 5 och 10 år
efter  gruppdeltagandet.  Studien  utmynnade i  tre  forskningsrapporter;  Vändpunkten  (1995),
Unga vid vändpunkten  (1998) och Vändpunkten – ur barnen och ungdomarnas perspektiv
(2001). 

Lindsteins  slutsatser  av  forskningsprojektet  avseende  barnens  och  ungdomarnas  allmänna
inställning och intresse för deltagandet i stödgrupperna på Ersta Vändpunkten, var att mer än
90 procent av barnen och ungdomarna tyckte att interventionen varit ”bra” eller ”mycket bra”.
Lika hög andel ansåg att de deltagit ”med intresse” eller ”med stort intresse”. Tonåringarna
var över lag de mest positiva och sammantaget var flickorna mer nöjda än pojkarna.  Hur
nöjda  barnen  och  ungdomarna  var  med  interventionen  korrelerade  inte  oväntat  med  hur
intresserade de varit av att delta i stödgrupperna. Generellt kände de yngre barnen mindre
intresse av deltagandet eftersom de upplevde sig mer ditskickade av föräldrarna,  20 procent
av dessa ändrade dock graden av intresse under interventionens gång. Gemensamt för de få
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barn och ungdomar som inte var nöjda med interventionen var att de deltog mer ovilligt än de
andra,  inte  var  lika  nöjda  med ledarna  och värderade  inte att  träffa  andra  barn  i  samma
situation lika högt.

Avseende gruppverksamhetens innehåll angav 95 procent att interventionen varit till ”viss”
eller ”god” hjälp och drygt 85 procent menade att interventionen varit ”lärorik” eller ”mycket
lärorik” vad gällde förståelsen för förälderns/föräldrarnas sjukdom. Även gällande detta var
flickorna  mer  positiva  än  pojkarna.  Pojkarna  gjorde  dock  en  mer  positiv  bedömning  än
flickorna angående huruvida gruppverksamheten varit till hjälp eller inte.

Något som förmodligen starkt påverkade barnens och ungdomarnas upplevelse av att fått ut
någonting  av  interventionen  var  att  barnen  och  ungdomarna  rapporterade  att  deras
vardagsrelationer  förändrats  till  det  bättre  under  interventionstiden.  Grupperna  skattade
positiva vardagsförändringar på mellan 65 och 82 procent. Lindstein menar dock att enbart
interventionen i sig förmodligen inte gett så höga siffror utan att nog kan sättas i relation till
att föräldrarna ofta samtidigt gick i parallella grupper och att barnen och ungdomarna fått en
mer optimistisk livssyn efter interventionen. 75 procent av tonåringarna skattade även ”bättre”
eller ”mycket bättre” självförtroende av att gå på Vändpunkten och 77 procent av flickorna
och 65 procent av pojkarna ansåg att de fått en ökad tilltro till de egna möjligheterna. I hela
forskningsprojektet  var  det  två  ungdomar  som inte  kunde  se  någon  positiv  betydelse  av
interventionen.  Båda  två  beskrev  att  de  inte  kommit  in  i  gruppsamvaron,  att  de  inte  fått
utrymme och uppmärksamhet samt att de inte fått säga det de ville eller fått prata klart.

2.1.2 ”Hur vet vi att det hjälper?”

Annemi  Skerfving,  doktorand  vid  institutionen  för  socialt  arbete  vid  Stockholms
universitet,forskar  bl.a.  om  effekter  av  stödgrupper  för  barn  och  ungdomar  i  en  utsatt
livssituation. Skerfving (2012) genomförde ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt över
barn och ungdomar som deltagit i stödgruppsverksamhet i Uppsala län under åren 2006-2010,
kallat  Hur vet vi att det hjälper?.  Projektet handlar om den så kallade  Uppsalamodellen,
vilken är  en  metod för  egenutvärdering  av  gruppverksamhet  för  barn och ungdomar från
familjer med olika slags föräldraproblematik. I Skerfvings utvärdering deltog 297 barn och
ungdomar i åldern 7-23 år. De olika grupper barnen och ungdomarna deltog i var inriktade
mot (1) barn till alkohol-/drogberoende, (2) barn till föräldrar med psykisk ohälsa och (3) barn
till separerade föräldrar. I studien mättes ett flertal komponenter relaterade till verksamhetens
mål. En av dessa var  KASAM där 54 barn och ungdomar deltog. Resultatet i studien visar att
de flesta gruppernas resultat låg under normalvärdet KASAM för ungdomar 13-22 år, vilket är
63,7  (Forinder,  Löf & Winiarski,  2005) både före och efter interventionen. Dock hade de
flesta, 68%, ett förbättrat värde efter interventionen i förhållande till före. 

2.1.3 ”Friend in Need”

I studier utförda av Dore m.fl, (1999) studerades grundskolebarn ur årskurserna 3, 4 och 5
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från tre olika skolor i ett område i Philadelphia, USA med hög missbruksproblematik. Barnen
i studien valdes ut utifrån en intresseanmälan om deltagande i ett utbildningsprogram för barn
med drogmissbrukande föräldrar. Av alla   som anmält intresse valde skolpersonal ut de 206
barn  de  ansåg  vara  särskilt  drabbade  av  drogmissbruk  i  hemmet  eller  i  dess  närmaste
omgivning.  Dessa  barn  delades  in  i  stödgrupper  respektive  kontrollgrupper.
Gruppverksamheten  utgick  ifrån  CAP-programmet,  men omarbetades  så  att  barnen skulle
känna igen sig mer i de upplevelser som rör barn som lever med drogmissbrukande föräldrar.
Barnen  fick  besvara  självskattningsformulär  som  mätte  deras  självuppfattning,
ensamhetskänslor och känsla av kontroll. Lärarna till dessa elever fick besvara enkäter utifrån
hur de bedömde att barnen fungerande i klassrummet före och efter studien. Det visade sig
vara svårt för barnen att kunna ta till sig CAP-programmet på ett enkelt sätt. Många av barnen
hade svårt att uttrycka sina känslor på grund av ett dåligt ordförråd. De saknade den verbala
förmågan att kunna uttrycka vad det kände. Ett annat problem var det skrivande och läsande
som krävdes i gruppen. Dessa barn, som alla hade koncentrationssvårigheter i klassrummet
och svårt att ta till sig undervisningen, blev provocerade över de krav som ställdes på dem. Ett
ytterligare  problem  var  att  CAP-programmet  istället  för  att  fokusera  på  barnens  egna
erfarenheter  och  upplevelser  lade  störst  vikt  på  föräldrarnas  beteende.  Programmet
omarbetades under studiens gång och anpassades bättre till de barn som deltog. Efter studien
uttryckte barnen liten eller ingen skillnad beträffande känsla av kontroll och självuppfattning.
Dock ansåg de att  känslan av ensamhet hade minskat betydligt.  De lärare som var med i
studien redovisade att de barn som varit med i programmet hade färre konflikter med andra
barn och ett bättre uppförande i klassrummet.  (Dore m.fl. 1999)

2.1.4 Adolecent Transitions Program

Ferrer-Wreder  m.fl.  har  i  sin  bok  Framgångsrika  preventionsprogram för  barn  och  unga
(2005) gett många exempel på studier som utvärderat preventionsprogram, både amerikanska
och europeiska, för barn och ungdomar. Trots att de flesta studierna visar positiva effekter
finns det studier som även visar negativa effekter. Framförallt har det visat sig att ungdomar
med  höga  riskfaktorer  uppvisat  negativa  effekter  efter  intervention.   I  en  ATP-studie,
Adolescent Transitions Program, utförd av Dishion gjordes observationer av pojkar med höga
riskfaktorer som fick olika uppgifter i ett experiment. Det observerades att pojkarna började
berätta för varandra om riskfyllda aktiviteter de varit med om och att de förstärkte varandras
berättelser så kallad  avvikelseträning. Avvikelseträning innebär att  ungdomarna förstärker
varandras  negativa  beteenden  vilket  resulterar  i  negativa  effekter  för  dem.  Varför  detta
fenomen endast  uppkommer  bland ungdomar  och inte  bland andra  åldergrupper  förklarar
Dishion vara en effekt av ungdomars starka betydelse för varandra. Det är i ungdomsåren
extra viktigt att anpassa sig till och bli socialt accepterade av sina kamrater. Umgås de då med
”dåliga kamrater” ökar  risken att utveckla problembeteenden. 
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2.1.5 COMPI-programes

Maybery  &  Reupert  utförde  2009  en  utvärdering  av  gruppverksamhet  i  Australien.
Gruppverksamheterna som utvärderades var för barn och ungdomar till föräldrar med psykisk
ohälsa, s.k. COMPI-program (Children and adolescents whose parents have a mental illness).
Det var 26 olika COMPI-program vilka alla riktade sig till barn och ungdomar mellan 8 och
18 år. Deltagarna hade alla minst en psykiskt sjuk förälder. Andra kriterier för deltagande var
att barnet ansågs leva med mycket ångest eller vara den i hemmet som tog hand om familjen.
I  några  av  gruppverksamheterna  exkluderade  man  barn  som  själva  hade  psykiska  eller
känslomässiga problem och/eller var diagnostiserade med t.ex. ADHD. Resultatet i rapporten
visade att många barn och ungdomar hade förbättrat sina copingstrategier. De hade också fått
en ökad förståelse för föräldrarnas psykiska ohälsa. Även självkänslan och självförtroendet
hade ökat hos många av barnen och undomarna. 

2.2 Sammanfattning

All tidigare forskning i denna uppsats utom studien gjord av Ferrer-Wreder m.fl. visade att
måendet  hos barnen och ungdomarna hade förändrats  till  det  positiva på grund av att  de
deltagit  i  stödgruppsverksamhet.  I  studien  av  Ferrer-Wreder  m.fl.  framkom  att
gruppverksamheten hade en negativ effekt på ungdomarna troligen på grund av ungdomarnas
starka betydelse för och påverkan på varandra. Deltagandet hade, i de övriga studierna, lett till
t.ex.  en  ökad  förståelse  för  sjukdomen  hos  föräldern,  en  ökad  självkänsla,  ett  ökat
självförtroende och tilltro till den egna förmågan samt ökade copingstrategier hos barnen och
ungdomarna. 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som enbart mäter förändring av KASAM. Två av
studierna (Lindstein, 2001, Skerfving, 2012) har dock mätt KASAM som en del av de faktorer
som påverkar de barn och ungdomar som undersöks. Därmed anser vi att dessa två studier är
relevanta för vårt syfte. De tre övriga studierna (Dore m.fl, 1999, Ferrer-Wreder m.fl, 2012,
Maybery & Reupert, 2009) studerar hur stödgruppsverksamhet påverkar barn och ungdomar
vilket gör även dem relevanta för vår uppsats.  Vi vill därför med denna uppsats undersöka om
en  före-  och  eftermätning  av  enbart  KASAM  ger  en  indikation  på  om
stödgruppsverksamheten  har  gjort  skillnad  för  ungdomarnas  känsla  av sammanhang.  Vårt
resultat kommer sedan jämföras med denna tidigare forskning. Den kunskapslucka vi ämnar
undersöka är om det går att se en förändring av KASAM-värdet hos ungdomarna som deltagit
i stödgruppverksamhet på Trappan och om detta går att mätas med enbart livsfrågeformuläret
KASAM 13. 

3 Teoretisk och begreppslig referensram

Eftersom  vi  vill  undersöka  om  det  går  att  se  en  förändring  av  KASAM-värdet  hos
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ungdomarna  som  deltagit  i  stödgruppsverksamhet  på  Trappan  vill  vi  använda  oss  av
Antonovskys salutogena perspektiv och KASAM-teorin för att skapa förståelse för resultatet i
vår uppsats. . 

3.1 Salutogent perspektiv

Ordet salutogenes härstammar från latinets  salus, som betyder hälsa eller friskhet och från
grekiskans  genesis som betyder  ursprung  eller  uppkomst.  Aaron  Antonovsky,  professor  i
sociologi,  fokuserade på frågan om hur det  kommer sig att  många av de människor  som
utsätts för stressorer  trots allt förblir friska. Han menade att vi istället för att fråga hur det
kommer sig att vissa individer mår psykiskt dåligt så ska man vända på frågan och ta reda på
varför vissa individer förblir psykiskt friska (Lindstein, 2001). 

År  1978  myntade  Antonovsky begreppet  salutogenes  vilket  var  en  helt  ny  modell  inom
stressteorin. Denna  modell  kom  att  bli  ett  nytt  tankesätt  inom  sjukvården,  psykiatrin,
psykologin, sociologin, socialt arbete och inom pedagogiken (Eriksson & Lindström 2005).
Till  skillnad  från  det  patogena  perspektivet  vilket  innebär  att  fokus  läggs  på
sjukdomsutvecklingen,  fokuserar  det  salutogena  perspektivet  på  människans  friskfaktorer
(Sommerschild  1999).  Nyckelfaktorerna  i  det  salutogena  perspektivet  är  först  och  främst
inriktningen mot problemlösning. Därefter hur vi kan använda oss av de resurser vi redan
besitter (Eriksson & Lindström 2005).  

Begreppet salutogenes innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller bemästrande av stressfaktorer,
men begreppet är också en övergripande teori (Sommerschild 1999). Enligt Antonovsky ska
man se på hälsa som en rörelse på ett kontinuum med en axel som rör sig mellan hälsa och
ohälsa  (Antonovsky  1991;  Eriksson  &  Lindström  2005).  Teorin  fokuserar  på  hur  man
upprätthåller eller skapar nya positioner på kontinuumet mot den positiva polen, hälsa. Detta
innebär  att  fokus  läggs  på  personens  copingresurser.  Ingen  värdering  läggs  på  stressorer.
Stressorer är något som alltid är närvarande och betraktas inte som någonting fult som måste
bekämpas. Det salutogena perspektivet uppmuntrar oss att söka efter alla källor till negativ
entropi  (mått  på  oordning och störning)  istället  för  att  söka  efter  den  magiska  lösningen
(Antonovsky 1991). Detta kan förklara varför en del människor trots stora motgångar och
mycket stress ändå kan må bra. Det viktiga är inte vilka resurser en människa besitter utan hur
individen förmår använda sig av dessa resurser till avsedda ändamål (Eriksson & Lindström
2005). Antonovsky menade att denna stressteori skilde sig mot tidigare stressteorier därför att
(1) teorin fokuserar på faktorer som mildrar stressfaktorer, (2) det förutsätts att alla människor
har viss inbyggd motståndskraft för att bemästra stress i vardagslivet vilket leder till en viss
känsla av inre upplevelse. (3) I motsats till andra stressbemästrande begrepp är den salutogena
modellen universell.  Den ansluter  sig inte  till  någon specifik form av bemästrandestrategi
(Sommerschild  1999).  Enligt  Ferrer-Wreder  m.fl.  (2012)  innebär  motståndskraft,  eller
resiliens, en förmåga att kunna ”komma igen” trots motgångar. Eller som Egeland m.fl (1993)
beskriver  det:  en  förmåga  att  använda  interna  och  externa  resurser  till  framgångsrik
anpassning och kompetens trots högriskstatus eller kronisk stress.  Vi kan förstå hur en person
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som växer  upp under  pressade  förhållanden och med  många stressfaktorer  kan  utvecklas
negativt. Egeland m.fl. menar att motståndskraft inte ska uppfattas som något vi får med oss
när  vi  föds.  Interaktionen  mellan  människa  och  miljö  ger  en  förmåga  att  utveckla
motståndskraft mot motgångar och stress i uppväxtmiljön (Egeland m.fl. 1993). 

3.1.1 Känsla av sammanhang (KASAM)

I  boken  Hälsans  mysterium  (1991)  vidareutvecklar  Antonovsky sitt  salutogena  perspektiv
med  begreppet  Känsla  av  sammanhang (eng.  sense  of  coherence,  SOC),  KASAM.  

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 vörda investering och engagemang. 

                                          (Antonovsky, 1991, s.41)

Stressorer  definierar  Antonovsky som ”krav  som det  inte  finns  några  omedelbart  tillgängliga  eller

automatiska  adaptiva  responser  på”  (1991  s  51). Antonovsky  menar  att  människor  har  olika
resurser att hantera de stressorer de utsätts för och att istället för att se till vad som skapar
ohälsa och vilka sårbarhetsfaktorer en människa har, borde fokus istället ligga på vad som
skapar  hälsa  och  generella  motståndsresurser  (GMR).  Med  GMR  menas  exempelvis
begåvning, jagstyrka, god ekonomi, socialt stöd och kulturell stabilitet. Med hjälp av dessa
motståndsresurser kan människor lättare stå emot de stressorer som livet ger och göra dessa
mer begripliga (Antonovsky 1991). 

Runquist  (1998)  använder  termen  copingresurser  istället  för  GMR  för  att  förklara  de
motståndsresurser en individ kan ha.”Coping kan definieras som ett sätt att hantera inre och yttre krav

som kan uppfattas som belastande eller överstigande personens resurser.” (Runquist, 1998 s. 17). Det
finns  både  copingresurser  och  copingstrategier.  För  att  kunna hantera  stressorer  har  varje
människa personliga inre egenskaper som de kan använda sig av s.k. copingresurser. Dessa
resurser  fastställer  en  handlingsförmåga  men  fastställer  inte  själva  handlingen.  Valet  av
copingstrategier påverkas av vilka typer av copingresurser en person har (internal locus of
control  eller  external  locus  of  control).  Copingstrategier  är  beteenden  och/eller  kognitiva
försök att hantera situationsbundna krav som känns övermäktiga för en person. Det kan dels
röra  sig  om problemfokuserade  strategier  som riktar  sig  mot  själva  kravet  i  sig  dels  om
känslomässigt fokuserade strategier som riktar sig mot de känslomässiga reaktioner som följer
med kravet. Problemfokuserad strategi är de personer med hög självkänsla mer benägna att
använda, medan de med låg självkänsla oftare använder sig av den känslomässigt fokuserade
strategin (Thoits,  1995).  Forskning visar  att  händelser  eller  upplevelser  som bedöms som
extremt krävande skapar mindre stress om vi tror att vi har förmågan att hantera dem (Passer
m.fl, 2009).
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KASAM kan ses som ett sätt att se på livet vilket hjälper människor att förstå och hantera de
problem de möter i livet. När människor förstår de situationer de hamnar i, känner att de kan
hitta lösningar och kan känna att det är meningsfullt att försöka hitta de lösningarna får de en
känsla av sammanhang. Antonovsky menar att det är känslan av sammanhang i tillvaron som
hjälper människor att ta sig igenom kriser och sorger. En stark känsla av sammanhang gör att
människor känner att de har vad som krävs för att klara av de situationer och krav som uppstår
i livet och dessa krav är värda att investera tid och engagemang i. Detta leder i sin tur till
bättre hälsa (Skerfving 2012; Forinder & Hagborg 2008). 

Enligt Antonovsky (1991) är KASAM uppbyggt av tre centrala komponenter;  begriplighet,
hanterbarhet  och meningsfullhet. Dock  ska  de  tre  komponenterna  ses  i  ett  sammanflätat
sammanhang  och  kan  inte  var  och  en  för  sig  för  att  kunna  mäta  KASAM.  De  tre
komponenterna förklaras av Antonovsky på följande sätt:  

Begriplighet
Den  första  komponenten,  begriplighet,  handlar  framförallt  om  förutsägbarhet.  Att  kunna
förutsäga händelser i livet eller att kunna förklara händelser som vi upplever gör att vi mår
bra.  Det  är  när  människor  vid upprepade tillfällen utsätts  för  stressorer  som de generella
motståndsresurserna skapas och stärks. En stor del av begreppet livserfarenhet handlar om att
lära sig att livet kan vara förutsägbart, dvs. begripligt och dessutom gör livserfarenhet och
återkommande  händelser  att  människor  lär  sig  att  hantera  de  stressorer  de  utsätts  för
(Antonovsky 1991; Lindstein 2001; Skerfving 2012; Forinder & Hagborg 2008). 

Hanterbarhet
Hanterbarhet syftar till hur individen uppfattar att han eller hon har resurser att kunna möta de
motgångar som han eller hon ställs inför. Med en hög känsla av hanterbarhet kan människor
gå från att vara offer för omständigheter till aktörer i sitt eget liv och därmed skapas goda
förutsättningar att vara och förbli frisk (Antonovsky 1991; Lindstein 2001; Skerfving 2012;
Forinder & Hagborg 2008). 

Meningsfullhet
Meningsfullhet är KASAM-begreppets motivationskomponent. Antonovsky menar att känslan
av begriplighet och hanterbarhet aldrig kan vara hög utan en hög känsla av meningsfullhet.
Meningsfullhet syftar på i vilken grad individer känner att livet har en känslomässig mening.
För att människor ska känna att livet är värt att investera engagemang i behöver de känna
meningsfullhet vilket även innebär att människor känner att de går igenom kriser och problem
stärkta  inför  kommande  motgångar  (Antonovsky  1991;  Lindstein  2001;  Skerfving  2012;
Forinder & Hagborg 2008).

Förutsägbarhet  lägger grunden för  begriplighet.  Balans mellan föräldrarnas  krav och barnets
resurser utgör grunden för hanterbarhet. Meningsfullhet utvecklas genom att barnet till en början
upplever åtminstone en acceptans och senare även ansvar och inflytande på resultat och beslut.

                                 (Nagy, 2004, s 9)
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I Antonovskys teori om känsla av sammanhang är även hoppfullhet centralt. Hopp och tillit
inför  framtiden  är  en  stark  motståndsresurs  som  minskar  risker  och  negativa
utvecklingsprocesser (Antonovsky 1991)

3.1.1.1 KASAM:s utveckling under barndomen

Känslan av sammanhang är något som växer fram under barndomen, helt beroende på vilka
förutsättningar barnet ges av omvärlden och dess interaktion med omgivningen. Barn behöver
känna förutsägbarhet i tillvaron för att känna begriplighet och förstå omvärlden. Oavsett hur
tillvaron ser ut försöker barnet finna en ordning eller system för att världen ska bli begriplig.
Upprepningar är positivt för utvecklingen genom att förutsägbarheten blir tydligare för barnet
(Skerfving 2012). 

När  barnet  blir  äldre blir  förväntningarna,  reglerna och kraven från omvärlden större  och
tydligare. Det har stor betydelse för utvecklingen av  hanterbarhet i och med att känslan av
hanterbarhet beror på de påfrestningar som barnet upplever. Eftersom barn är sårbara och tar
efter beteenden, attityder och värderingar de ser hos vuxna i deras omgivning påverkas deras
känsla av hanterbarhet i hög grad av hur eniga eller motstridiga förväntningarna, reglerna och
kraven på barnet är. Om signalerna och reaktionerna barnet får från vuxna är motstridiga eller
kanske rentav negativa kan det undertrycka hanterbarheten (Skerfving 2012).

En dämpad känsla av hanterbarhet påverkar även barnets känsla av meningsfullhet. När barnet
istället  får  positiva  gensvar  och  får  vara  delaktiga  i  vardagen  skapas  meningsfullhet
(Skerfving 2012).

3.1.1.2 Möjligheter till förändring av KASAM 

Antonovsky (1991) påstår att en individ inte kan förändra sin KASAM nämnvärt över tid.
Han  menar  att  KASAM  endast  utvecklas  under  de  första  30  åren  i  livet,  efter  dessa  år
stabiliseras KASAM för att endast påverkas tillfälligt vid stora händelser i livet, vilka kan
vara både positiva och negativa. Individen möts ständigt av stressorer i livet men Antonovsky
menar att dessa inte kommer förändra KASAM-värdet mer än tillfälligt. En person med högt
KASAM påverkas inte i hög grad av de stressorer som han eller hon möter utan förblir stabil i
sitt  KASAM.  Med  ett  medelhögt  KASAM har  individen  större  problem med  att  hantera
stressorerna, vilket innebär att individens KASAM rör sig i en något nedåtgående spiral. Har
individen  istället  ett  lågt  KASAM  har  denne  svårare  att  handskas  med  stressorerna  och
känslan av att vara ett offer för omständigheterna infinner sig. Individens KASAM kommer
då kontinuerligt att bli svagare och svagare. Antonovsky anser således att det inte finns någon
mening med att försöka ändra sin KASAM, bortsett från vid stora livshändelser. Westlund och
Sjöberg (2008) motsätter sig Antonovskys syn på möjligheten till förändring av KASAM. De
menar att en individ under hela livet kan arbeta för att stärka sin KASAM. 
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Att ha stark KASAM är inte detsamma som att ha en särskild strategi eller stil för att bemästra
svårigheter. Däremot är det så att en person med stark KASAM är mer benägen att välja den
mest lämpliga strategin för att möta de svårigheter hon har ställts inför. En person med stark
KASAM har ett problemlösande förhållningssätt till sina svårigheter och är flexibel i sina val av
strategier. Omvänt ska vi förvänta oss att en person med svag KASAM ger upp på förhand, gör
halvhjärtade  försök  och  eller  fokuserar  på  den  känslomässiga  sidan  av  problemet  i  sin
övertygelse om att kaos är oundvikligt. 

                                                                               (Westlund & Sjöberg, 2008)

3.1.2 Livsfrågeformuläret KASAM 13 

Antonovsky skapade ett frågeformulärför att få fram en individs KASAM värde. Formuläret
är i form av en självskattningsskala, där frågorna är utvecklade utifrån hypotesen att KASAM
är  en  hållning,  ett  sätt  att  se  på  världen  och  inte  något  som  varierar  från  situation  till
situation(Skerfving,  2012).  Det  ursprungliga  formuläret  KASAM 29  innefattar  29  frågor,
därav namnet. KASAM 13 är en förkortad version med 13 frågor. Båda dessa versioner är
validerade  och  väl  beprövade.  Frågeformuläret  innehåller  frågor  vilka  berör  de  olika
känslorna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se bilaga 1). I det frågeformulär som
lämnas till individen att fylla i framkommer inte vilka frågor som berör vilken känsla.  Varje
fråga i Livsfrågeformuläret KASAM 13 har 7 olika svarsalternativ där siffrorna 1 och 7 är
svarens yttervärden. Det sammanslagna värdet på alla 13 frågorna utgör KASAM-värdet Det
högsta  sammanlagda  KASAM-värde  som  kan  uppnås  är  91(Antonovsky,  1991).
Normalmedelvärdet för KASAM 13 är 63,7 för ungdomar mellan 13 och 22 år (Forinder, Löf
& Winiarski 2005). 

4 Metod

I detta avsnitt redogörs för hur datamaterialet samlats in samt hur materialet har bearbetats
och analyserats. Metodavsnittet är indelat i;  4.1 Metodologisk ansats, 4.2 Analysmetod, 4.3
Tillvägagångssätt,  4.3.1Urval,  4.3.2  Bortfall,  4.3.2  Validitet  och  reliabilitet,  4.3.3  Etiska
överväganden.

4.1 Metodologisk ansats

I boken Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
(Djurfeltd  m.fl,  2010)  beskriver  Djurfeldt,  Larsson  och  Stjärnhagen  processen  att  välja
lämplig metodstrategi.  Vilken metod som väljs  beror på vad som är mest lämpligt för att
studera ett givet problem samt vad som är mest praktiskt.

Till denna uppsats valdes en kvantitativ metod. Detta för att besvara våra två frågeställningar,
vilka var att undersöka om det förekom förändringar i ungdomarnas skattningar av KASAM
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före och efter att de deltagit i gruppverksamhet på Trappan. Alan Bryman (2001) beskriver att
en kvantitativ metod karaktäriseras av att undersökningen ofta är inriktad på att presentera
resultatet med faktiska siffror till skillnad från att försöka förklara och förstå sig på beteendet
hos en grupp människor. I en kvantitativ undersökning kan inte deltagaren påverka det som
mäts. Det är helt och hållet forskarens intressen som styr vad som mäts. I kvantitativa studier
finns ingen närhet mellan forskare och respondenter. Detta för att forskaren inte ska bli för
involverad i respondenterna och därmed kunna förhålla sig objektivt. Bryman skriver även om
tre huvudsakliga anledningar till varför mätningar ska användas i kvantitativa undersökningar:

1) Genom mätningen kan vi beskriva små och subtila skillnader mellan människor som annars
kan vara svåra att upptäcka. Den ger oss ett bra verktyg för att hitta den typen av skillnader. 
2) Mätverktyget ska ge möjligheten att låta andra forskare göra samma mätning vid ett senare
tillfälle  och  alltså  inte  vara  beroende  av  den  enskilde  forskaren  eller  den  tidpunkt  då
mätningen  utfördes.
3)  Med  hjälp  av  mätningen  kan  vi  göra  mer  exakta  skattningar  eller  beräkningar  av
exempelvis vilket samband som finns mellan faktorer.

I vår studie har vi använt oss av en tvärsnittsdesign. Bryman (2001) beskriver att data samlas
in från flera olika fall vid en och samma tidpunkt vid en tvärsnittsdesign. Detta görs genom
granskning av två eller fler variabler för att ha möjlighet att upptäcka och studera mönster och
samband mellan variablerna. 

4.2 Analysmetod

Vi ville med denna uppsats göra en före- och eftermätning. En före- och eftermätning görs för
att  se  om något,  t.ex.  en behandling eller  en utbildning,  har  gett  ett  önskat  resultat.  Ofta
jämförs detta resultat med en slumpmässigt utvald kontrollgrupp av individer som inte har
genomgått behandlingen eller utbildningen. Mannheimer (2005) menar att det inte alltid är
etiskt eller lämpligt att ha en kontrollgrupp att jämföra sina resultat med. Vid sådana tillfällen
kan en s.k. kvasiexperimentell design användas. Vid en kvasiexperimentell design används
visserligen  en  kontrollgrupp  men  den  är  inte  slumpmässigt  utvald.   En  typ  av
kvasiexperimentell design kallas avbrutna tidsserier och innebär att experimentgruppen är sin
egen  kontrollgrupp.  I  vår  studie  använder  vi  oss  av  avbrutna  tidsstudier  då  vi  låter  vår
experimentgrupp vara även vår kontrollgrupp. Mannheimer menar vidare att även om många
mätningar  görs  under  interventionen  och  stora  skillnader  i  resultat  visas  bör  det  endast
försiktigt antas att interventionen har orsakat förändringen av resultatet, utan att för den skull
påstå att det är ett orsakssamband. Något som bör beaktas vid tolkning av resultaten är att
förändringen kan bero på många olika saker.  Det  är  svårt  att  påstå  att  interventionen har
påverkat resultatet då det inte finns någon kontrollgrupp utöver experimentgruppen.

För att undersöka om det går att se en förändring av känsla av sammanhang före och efter
gruppverksamhet på Trappan har vi använt oss av en bivariat analys. Bryman (2001) beskriver
att  en  bivariat  analys  innebär  att  en  analys  av  sambandet  (korrelation)  görs  mellan  två
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variabler. I vårt fall intervention och känsla av sammanhang. Vidare redogör Bryman (2001)
att  den  oberoendeberoende  variabeln  är  den  variabel  som  påverkar,  och  den  beroende
variabeln är den variabel som påverkas. I vår före- och eftermätning blir då interventionen den
oberoende  variabeln  och  känsla  av  sammanhang  den  beroende  variabeln. Edling  och
Hedström (2003)  beskriver  i  boken  Kvantitativa  metoder att  det  vid  användandet  av  två
variabler  går det  att  studera om det  finns någon korrelation mellan dessa.  Detta  samband
mellan två variabler kan vara positivt eller negativt. Det kan också vara svagt eller starkt.
Djurfeldt  m.fl.  (2010?)  beskriver  att  med  en  bivariat  analys  kan  eventuellt  även  en
orsaksrelation upptäckas, något som sambandet mellan två variabler kan avspegla. Med en
orsaksrelation vill man bekräfta att om det sker en variation i den ena variabeln, sker även en
variation  i  den andra  variabeln.  För  att  redovisa resultaten  av vår  bivariata  analys  har  vi
använt oss av diagram för att tydligt visa på förändringarna i ungdomarnas KASAM-värde. 

4.3 Tillvägagångssätt

Vi började med att  söka efter  relevant  forskning i  databaserna som t.ex.  Google Scholar,
JSTOR och SwePub. Vi använde oss bland annat av sökord som sence of coherence, children,
support groups, youth, känsla av sammanhang, KASAM  och empowerment.  Därefter tog vi
kontakt med personalen på Trappan i Uppsala kommun och fick vetskapen om att ett projekt
tidigare  genomförts  kring  utvärdering  av  stödgruppsverksamhet  för  barn  och  ungdomar  i
Uppsala län. Det insamlade materialet från projektet hade endast analyserats fram till och med
vårterminen 2009 och vi  blev intresserade av att  analysera resterande material.  Materialet
fanns  i Journal  Digital,  en  databas  i  Uppsala  kommun  för  journalföring,  planering,
dokumentation  och  utvärdering.  Vi  bestämde  oss  för  att  enbart  analysera  svaren  från
Livsfrågeformuläret KASAM 13 eftersom vi var intresserade av att undersöka om det gick att
se en förändring av KASAM hos de ungdomar som deltagit i gruppverksamheten på Trappan.
I  Journal  Digital  var  materialet  avkodat,  endast  kön,  ålder  och  i  vilken  typ  av  grupp
ungdomarna hade deltagit i, framgick. Vår tanke var att vi via Journal Digital skulle kunna
tillverka diagram som visade mätningar före och efter gruppdeltagende. Då det inte gick att
skapa ett diagram där alla olika typer av gruppers resultat framgick, valde vi istället att göra
dem i Microsoft Excel. Det visade sig att resultaten vi kunde få fram enbart visade svaret på
det sammanlagda KASAM-värdet. Vår förhoppning var att vi dessutom skulle kunnat urskilja
vad resultatet för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var och en för sig visade. Det
hade varit intressant att titta på resultaten för komponenterna eftersom Antonovsky menar att
meningsfullhet  är  KASAM-begreppets  motivationskomponent  och  hur  den  förhölls  sig  i
relation till de andra två komponenterna. 

4.3.1 Urval 

Den urvalsmetod som användes för att välja ut respondenter var ett kvoturval. Ett kvoturval
används när forskaren medvetet väljer ut respondenter med en eller flera nyckelegenskaper.
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Tanken är att de utvalda respondenterna ska kunna spegla populationen med samma typ/typer
av egenskaper (Bryman, 2001).  

Respondenterna  i  vår  studie  utgörs  av  ungdomar  i  åldern  13-20  år  som  deltagit  i
stödgruppsverksamhet på Trappan under åren 2009-2012. Dessa ungdomar kom från olika
socioekonomiska  förhållanden,  hade  olika  etniska  bakgrund och det  var  både  flickor  och
pojkar i  stödgrupperna,  även om majoriteten av ungdomarna var flickor.  Det ungdomarna
hade gemensamt var att de alla kom från en mer eller mindre komplicerad och problematisk
familjesituation.  Ungdomarna  var  indelade  i  grupper  beroende  på  om  deras  föräldrar
genomgick eller  hade genomgått  en konfliktfylld  separation,  om föräldrarna hade psykisk
ohälsa eller hade alkohol- eller drogproblem. Ungdomarna deltog i stödgrupperna frivilligt. 

Alla  ungdomar  fick  förfrågan  om  att  besvara  Livsfårgeformuläret  KASAM  13  vid  tre
tillfällen.  Första tillfället  var i samband med att de startade gruppverksamheten,  det andra
tillfället var i samband med gruppdeltagandets avslut och det tredje tillfället ägde rum sex
månader efter gruppdeltagandets avslut. Enligt de inmatade svaren i Journal Digital var det
endast  ett  fåtal  ur  grupperna  för  ungdomar  till  föräldrar  med  missbruk,  psykisk  ohälsa
och/eller våldsproblematik som hade besvarat formulären. Detta ledde till att vi valde att inte
inkludera detta tillfälle i vår studie. 

En av nackdelarna med det material vi fick tillgång till var att omfånget på antal besvarade
formulär var relativt låg. Vid första mättillfället besvarade 95 ungdomar formuläret. Av dessa
var det endast 68 som besvarade den vid tillfälle två. Av dessa ungdomar var det övervägande
flickor  som hade  besvarat  vilket  kan  ge  en  skev  bild  i  förhållande  till  jämförelsen  med
normalpopulationen. En annan nackdel var att vi inte kunde utläsa värdena på komponenterna
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var för sig, då materialet vi fick tillgång till
endast  innehöll  det  sammanlagda KASAM-värdet.  Vi hade gärna velat  kunna läsa av om
någon komponent särskilt hade förändrats av stödgruppsverksamheten då Antonovsky menar
att  meningsfullet  är  den  viktigaste  komponenten  i  KASAM.  Utan  en  hög  känsla  av
meningsfullhet kan inte en hög känsla av begriplighet och hanterbarhet infinna sig. 

4.3.2 Bortfall

I  denna studie har  urvalet  valts  till  att  omfatta  samtliga ungdomar mellan 13-20  år  som
besvarat  Livsfrågeformuläret  KASAM  13  före  gruppdeltagande  och  i  samband  med
gruppdeltagandets avslut. Det visade sig trots detta att vi fick ett bortfall. Det var en flicka
som deltagit i gruppen för ungdomar till föräldrar med alkohol- och/eller drogmissbruk. Enligt
Journal Digital hade flickan loggat in på datorn för att besvara formuläret vid första tillfället,
men sedan inte lämnat några svar. 
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4.3.3 Validitet och reliabilitet

När  det  gäller  att  genomföra  studier  på  ett  bra  sätt,  det  vill  säga  kriterier  
för  kvalitet  i  forskningen,  brukar man tala  om validitet  och reliabilitet.  Med validitet  avses
träffsäkerhet,  att  man  faktiskt  mäter  det  man  sagt  sig  vilja  mäta.  Med  reliabilitet  avses
tillförlitlighet, att studien är upplagd på ett sådant sätt att den kan upprepas och ge likartade

resultat.  
                                                                        (Blom, Moren, Nygren, 2013, s.83)

En faktor som kan bidra till  ökad validitet  i  denna studie är att  livsfrågeformuläret är ett
validerat mätinstrument och anpassat till svenska förhållanden (Skerfving 2012). En annan
faktor vad gäller validitet är  om syftet  med gruppverksamheten stämmer överens med det
formuläret  mäter.  En  av  flera  intentioner  med  gruppverksamheten  på  Trappan  är  att  öka
barnens och ungdomarnas KASAM.

Ett  antal  olika  omständigheter  påverkar  reliabiliteten  i  vår  studie.  Dels  är  materialet  inte
insamlat  vid  ett  och  samma  tillfälle  och  dels  kan  ungdomarnas  dagsform  ha  påverkat
resultatet. Förutom detta vet vi inte om någon av gruppbehandlarna har varit närvarande och i
och med detta påverkat svaren.

4.3.4 Etiska överväganden

Etiska principer som gäller svensk forskning: 

Informationskravet som  innebär  att  berörda  personer  ska  informeras  om  syftet  med
undersökningen. Respondenterna ska bli informerade om att deras deltagande är frivilligt och
att de har rätt att avbryta medverkan när de vill. De ska även få veta vilka moment som ingår i
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet  som  innebär  att  deltagarnas  samtycke  till  att  medverka  i  studien  ska
inhämtas. I vissa fall behövs samtycke från deltagarnas vårdnadshavare för deltagare under 18
år.  De personer som deltar i en studie ska kunna avbryta sin medverkan när som helst under
arbetets  gång.  Detta ska de kunna göra utan att  de ska ge negativa följder för deltagaren
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet som innebär att forskaren ska underteckna sekretessförbindelse så att
uppgifter  angående  enskilda  personer  avidentifieras  och  inte  ska  kunna  röjas
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet  som  innebär  att  insamlat  material  endast  får  användas  till  just  detta
forskningsändamål. Det får inte lånas ut eller användas för annan forskning. Materialet får
heller inte användas för att fatta beslut som påverkar den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002). 
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När vi fick ta del av materialet var det redan insamlat och avkodat. I vår studie behövde vi
därför endast överväga nyttjandekravet, vilket innebar att vi enbart använt oss av materialet
för att kunna besvara syftet i vår uppsats. 

5 Resultat

Syftet  med denna uppsats var att undersöka om det går att se en förändring av känsla av
sammanhang (KASAM) före och efter ungdomarna deltagit i gruppverksamhet på Trappan.
De frågeställningar vi ville ha svar på var om det förekommer skillnader mellan KASAM-
värdena utifrån vilken typ av grupp ungdomarna deltagit  i  och det förekommer skillnader
mellan KASAM-värdena utifrån kön.

I följande avsnitt redovisas och beskrivs de resultat som framkommit av vårt material. Dessa
presenterar  vi  i  diagramform,  först  ett  diagram för  samtliga  ungdomar,  därefter  följer  ett
diagram för de olika grupperna och slutligen presenterar vi grupperna uppdelade utifrån kön.

5.1 Introduktion

Alla ungdomar mellan 13-20 år som deltog i gruppverksamhet på Trappan mellan åren 2009-
2012 blev tillfrågade att besvara livsfrågeformuläret KASAM 13 vilket innehåller frågor som
berör de olika känslorna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se bilaga 1). Totalt
besvarades formulären av 95 ungdomar, av dessa 95 ungdomar var 67 flickor och 28 pojkar.
Ungdomarna deltog i olika grupper på Trappan beroende på problemet i familjen, de olika
grupperna var:

 en grupp för ungdomar till föräldrar med alkohol- och/eller drogmissbruk (alk/drog) 

 en grupp för ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa (psyk) 

 en grupp för ungdomar till föräldrar med konfliktfyllda separationer/skilsmässor (sep)

 en blandgrupp ungdomar till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa och 

våldsproblematik (bland)  

Varje fråga i KASAM 13 består av 7 olika svarsalternativ där siffrorna 1 och 7 är  svarens
yttervärden.  Det  sammanslagna värdet  på  alla  13  frågorna  utgör  KASAM-värdet  och  det
högsta sammanlagda KASAM-värde som kan uppnås är 91. Det är detta sammanlagda värde
från samtliga besvarade formulär som sammanställts i resultatet nedan.

Det  lägsta   uppmätta  KASAM-värdet  för  alla  ungdomar  före  intervention,  oavsett  grupp,
skattades till  23,  det högsta KASAM-värdet  före intervention skattades till  88.  Det lägsta
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KASAM-värdet  bland ungdomarna  efter  intervention,  oavsett  grupp,  skattades  till  41,  det
högsta KASAM-värdet efter intervention skattades till 91.

Normalmedelvärdet för KASAM 13 är 63,7 för ungdomar mellan 13 och 22 år (Forinder, Löf
& Winiarski 2005). 

I diagrammen som följer benämns antalet besvarade formulär med n. Det första mättillfället,
före intervention, benämns T1 och det andra mättillfället, efter intervention, benämns T2.

5.1.1 Samtliga ungdomars KASAM -värde före och efter intervention 

Resultatet  i  figur  5.1  nedan  avser  det  sammanlagda  KASAM-värdet  för  ungdomarna  i
samtliga stödgrupper i vår studie, före och efter interventionen.

T1 visar att  de 95 ungdomarna som besvarade formulären skattade ett  KASAM-värde på
54,25. Vid T2 besvarade 68 ungdomar formuläret och värdet skattades då till  54,7. Dessa
värden kan jämföras med medelvärdet för normalpopulation 13-22 år, vilket är 63,7 (Forinder,
Löf & Winiarski, 2005).

Figur 5.1 KASAM-värde före och efter intervention, samtliga deltagare 

Diagrammet ovan visar att det skett en marginell ökning av KASAM-värdet för de deltagande
ungdomarna efter gruppdeltagande. Eftersom ökningen är så pass liten anser vi att det är svårt
att dra någon slutsats till om den enbart beror på stödgruppsverksamheten. Den skulle kunna
bero på dagsformen vid besvarandet  av formuläret,  skolsituationen,  familjesituationen och
liknande faktorer. 
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5.1.2 Samtliga gruppers KASAM -värden före och efter intervention

Resultatet i figur 5.2 nedan avser det sammanlagda KASAM-värdet för ungdomarna  utifrån
respektive grupp.

Vid T1 i gruppen för ungdomar till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende (Alk/drog),
skattade  de  23  ungdomar  som besvarade  formuläret  ett  KASAM-värde  på  55,3.  Vid  T2
besvarade  13  ungdomar  formuläret  och  värdet  skattades  då  till  53,2.  
I  gruppen för  ungdomar  till  föräldrar  med  psykisk  ohälsa  (Psyk)  besvarade  6  ungdomar
formuläret vid T1 och de skattade ett KASAM-värde på 50,3. Vid T2 besvarade 4 ungdomar
formuläret  och  värdet  skattades  då till  52.Vid  T1 i  gruppen för  ungdomar  till  separerade
föräldrar (Sep) skattade de 4 ungdomar som besvarade formuläret ett KASAM-värde på 62.
Vid T2 besvarade 3 ungdomar formuläret och värdet skattades då till 61.

I  gruppen  för  ungdomar  med  föräldrar  med  blandad  familjeproblematik  (psykisk  ohälsa,
missbruk  eller  förekomst  av  våld  inom familjen)  (Bland)  skattade  de  62  ungdomar  som
besvarade  formuläret  ett  KASAM-värde  på  49,4 vid T1.  Vid T2 besvarade  48 ungdomar
formuläret och värdet skattades då till 52,6.

Figur 5.2 KASAM-värde före och efter gruppdeltagande, gruppvis
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I diagrammet ovan skulle det kunna tolkas som att ungdomar till separerade föräldrar har ett
högre KASAM-värde än vad ungdomarna i de andra grupperna har. Här måste dock vägas in
att  i  den gruppen och gruppen för ungdomar till  föräldrar med psykisk ohälsa var antalet
besvarade livsfrågeformulär väldigt lågt. Vilka ungdomar som har valt att besvara påverkar
KASAM-värdet  i  hög grad när  de  är  så  få  eftersom utslaget  av varje  ungdoms skattning
påverkar resultatet avsevärt. Detsamma bör beaktas vid bortfall vid T2. I dessa båda grupper
kan  de  två  respektive  en  ungdom,  som valt  att  inte  besvara  formuläret  vid  T2,  påverka
KASAM-värdet i hög grad. 

5.1.3 Samtliga gruppers KASAM-värde uppdelade utifrån kön

Resultatet i figur 5.3 nedan avser mätning vid T1 och vid T2 uppdelat utifrån kön för de 95
ungdomar  i  samtliga  grupper  som  besvarade  formuläret.  Antalet  flickor  som  besvarade
formuläret vid T1 var 67. Dessa skattade ett KASAM-värde på 50,5. Vid T2 besvarade 51 av
dessa formuläret och det skattade KASAM-värdet uppmättes då till 53,3. Antalet pojkar som
besvarade formuläret vid T1 var 28 och vid T2 var de 18. Skattningen för pojkar vid T1
visade 66,7 och skattningen vid T2 visade 62,1. 

Figur 5.3 KASAM-värde före och efter intervention, samtliga grupper utifrån kön

I diagrammet ovan kan utläsas att flickornas skattat sitt KASAM-värde lägre än pojkarna både
vid T1 och T2. Flickornas KASAM-värde ökade mellan TI och T2. Pojkarnas KASAM-värde
är  befinner sig tvärtom vid T1över medelvärdet för normalpopulation för 13-22 åringar vilket
är 63,7 enligt Forinder, Löf och Winiarski (2005), för att sedan sjunka till T2. 
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5.1.4 Gruppen för ungdomar till föräldrar med alkohol- och/eller 
drogberoende uppdelad utifrån kön

Resultatet  i figur 5.4 nedan avser mätning vid T1 och T2 uppdelat  utifrån kön i gruppen
Alk/drog.  Flickorna,  14  stycken,  visade  vid  T1  ett  skattat  värde  på  48,2,  10  av  dessa
besvarade formuläret igen vid T2 och skattade då ett  värde på 50. För de 10 pojkar som
besvarade formuläret vid T1 skattades ett värde på 66,5. Vid T2 besvarade 4 pojkar formuläret
och det skattade värdet blev 65,5.

Figur 5.4 KASAM-värde före och efter intervention, Alk/drog-gruppen utifrån kön

Diagrammet  ovan  visar  att  pojkarnas  KASAM-värde  var  över  medelvärdet  för
normalpopulation,  vilket  är  63,7 för ungdomar 13-22 år,  både vid T1 och T2.  Flickornas
KASAM-värde var väldigt lågt. Vid båda tillfällena var det mycket under medelvärdet för
normalpopulation.  Vi  kan dock även utläsa att  bortfallet  för pojkarna var högt.  KASAM-
värdet för de 4 pojkar som besvarade formuläret vid T2 kan vara missvisande eftersom de
som besvarade formuläret vid T2 var få och varje enskild pojkes skattning kan då påverka det
sammanlagda KASAM-värdet för gruppen i hög grad. 
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5.1.5 Gruppen för ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa 
uppdelad utifrån kön 

Resultatet i figur 5.5 nedan avser mätning vid T1 och T2 uppdelat utifrån kön i gruppen för
ungdomar  till  föräldrar  med  psykisk  ohälsa.  I  denna  grupp  var  det  endast  flickor  som
besvarade formuläret. Antal besvarade formulär vid T1 var 5. För dessa 5 flickor blev det
skattade värdet 50,3. Vid T2 besvarade 4 av dessa flickor formuläret och det skattade värdet
uppmättes då till 52.

Figur 5.5 KASAM-värde före och efter intervention, Psyk-gruppen utifrån kön

I  diagrammet  ovan  visas  att  KASAM-värdet  ökat  mellan  T1  och  T2.  Här  måste  också
poängteras  att  antalet  besvarade  formulär  är  väldigt  lågt  vilket  medför  att  den  enskilde
flickans dagsform kan påverka det sammanlagda KASAM-värdet rejält.
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5.1.6 Gruppen för ungdomar till separerade föräldrar  uppdelad 
utifrån kön 

Resultatet i figur 5.6 nedan avser mätning vid T1 och T2 uppdelat utifrån kön i gruppen för
ungdomar till  separerade föräldrar.  Vid T1 skattades KASAM-värdet för de 3 flickor som
besvarade formuläret till  57,3. Två av dessa flickor besvarade även formuläret vid T2. Då
skattades värdet till 62. I denna grupp besvarade endast en pojke formuläret, han skattade sitt
KASAM-värde vid T1 till 76 och vid T2 till 59.

Figur 5.6 KASAM-värde före och efter intervention, Sep-gruppen utifrån kön

I diagrammet ovan ser skattningen för pojken väldigt hög ut. KASAM-värdet vid T1 ligger
högt över medelvärdet för normalpopulationen för ungdomar 13-22 år, för att sedan sjunka
betydligt vid T2. Vid en analys av dessa siffror måste dock beaktas att skattningen endast
utförts av en pojke. Även flickorna är väldigt få i denna grupp och vi anser att dessa siffror är
svåra att dra några slutsatser utifrån. 
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5.1.7 Gruppen för ungdomar till föräldrar med blandad 
familjeproblematik uppdelad utifrån kön 

Resultatet i figur 5.7 nedan avser mätning vid T1 och T2 uppdelat utifrån kön i gruppen för
ungdomar  till  föräldrar  med  blandad  familjeproblematik  (psykisk  ohälsa,  missbruk  eller
förekomst av våld i familjen). Vid T1 besvarade 45 flickor formuläret. Det skattade KASAM-
värdet var då 46,3.  Vid T2 besvarade 35 av dessa flickor formuläret och KASAM-värdet
ökade då till 49,2. Bland pojkarna besvarade 17 stycken formuläret vid T1 och det skattade
KASAM-värdet  var  då  57,5.  Vid  T2  besvarade  13  pojkar  formuläret  och  det  skattade
KASAM-värdet uppgick då till 61,9. 

Figur 5.7 KASAM-värde före och efter intervention, Bland-gruppen utifrån kön

I diagrammet ovan kan avläsas att det genomsnittliga KASAM-värdet för både flickor och
pojkar är under medelvärdet för normalpopulationen för ungdomar 13-22 år, både vid T1 och
T2. I synnerhet ligger flickornas värden långt under. 

6. Avslutande diskussion

I detta avsnitt görs först en summering av vårt resultat där även uppsatsens frågeställningar
besvaras. Därefter följer en övergripande diskussion utifrån KASAM-teorins komponenter:
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kopplas ihop med uppsatsens tidigare
forskning. Sist i avsnittet analyseras och diskuteras  vårt resultat i förhållande till vårt syfte
och förslag ges på framtida studier.

6.1 Summering av resultat

Detta avsnitt syftar till att summera våra resultat och besvara uppsatsens två frågeställningar.
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Först görs en summering av de resultat vi ansåg vara viktigast utifrån våra frågeställningar.
Därefter  besvaras  frågan  om det  förekommer  skillnader  mellan  KASAM-värdena  utifrån
vilken typ av grupp ungdomarna deltagit i. Sist i avsnittet besvaras frågan om det förekommer
skillnader mellan KASAM-värdena utifrån kön.  

Resultatet av samtliga ungdomars KASAM-väre före och efter gruppdeltagande i stödgrupper
på  Trappan  visar  att  ungdomarna  skattat  sig  något  högre  efter  gruppdeltagande  än  vid
stödgruppens start. Både före och efter gruppdeltagande skattade ungdomarna sig dock lägre
än  medelvärdet  för  normalpopulationen  för  ungdomar  mellan  13-22  år.  Bortfallet  mellan
mätningen  före  gruppdeltagande  (T1)  och  mätningen  efter  gruppdeltagande  (T2)  var  29
procent. 

Av resultatet uppdelat efter grupp, framgår det att gruppen för ungdomar till föräldrar med
blandad familjeproblematik  (psykisk  ohälsa,  missbruk eller  förekomst  av  våld  i  familjen)
skattat sig lägst före gruppdeltagande och att gruppen för ungdomar till föräldrar med psykisk
ohälsa skattat sig lägst efter gruppdeltagande. Gruppen för ungdomar till separerade föräldrar
har skattat sig högst både före och efter gruppdeltagande. Både vid mätning före och efter
gruppdeltagande  ligger  samtliga  gruppers  KASAM-värde  under  medelvärdet  för
normalpopulation  för  ungdomar  mellan  13-22  år,  vilket  är  63,7,  även  om  gruppen  för
ungdomar till separerade föräldrar inte ligger långt under. Gruppen med högst bortfall mellan
T1 och T2 var gruppen för ungdomar till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende, där
bortfallet uppgick till 47 procent.

Vid  en  jämförelse  mellan  kön  av  samtliga  gruppdeltagare  visades  att  flickornas  skattade
KASAM-värde  var  lägre  än  pojkarnas,  både  före  och  efter  gruppdeltagande.  Flickornas
skattade  KASAM-värde  var  dessutom  lägre  än  medelvärdet  för  normalpopulation  för
ungdomar mellan 13-22 år, både före och efter gruppdeltagande. Pojkarna däremot hade ett
skattat  KASAM-värde på 66,7 vid första mättillfället  (T1),  vilket är över medelvärdet för
normalpopulation för ungdomar mellan 13-22 år. Vid andra mättillfället (T2) hade pojkarnas
skattade KASAM-värde sjunkit till 62,1, vilket är under medelvärdet för normalpopulation för
ungdomar mellan 13-22 år. 

När vi närmare undersökte ungdomarnas förändring utifrån vilken grupp de deltagit i var vår
första reflektion att ungdomarna till separerade föräldrar hade ett högre KASAM-värde än
ungdomarna i de andra grupperna. Där fick vi dock ta i beaktande att det var så pass få som
besvarat formuläret i den grupp, vilket gör att den kan vara missvisande. Figur 5.2 visar att två
av grupperna, ungdomar till föräldrar med alkohol- och/eller drogproblematik och ungdomar
till  separerade  föräldrar,  sänkte  sitt  KASAM-värde,  medan  ungdomar  till  föräldrar  med
psykisk  ohälsa  respektive  blandproblematik  ökade  sitt  KASAM-värde.  
Generellt, oavsett grupptyp, tyder vårt resultat på att deltagande i stödgruppsverksamhet ökar
KASAM-värdet för ungdomarna, Här måste beaktas att den grupp som ökat sitt KASAM-
värde  mest,  gruppen  till  föräldrar  med  blandproblematik,  också  var  den  grupp  där  flest
ungdomar besvarat frågeformuläret. I och med den höga svarsfrekvensen påverkar inte varje
enskild  ungdoms  resultat  medelvärdet  i  denna  grupp  som  i  gruppen  för  ungdomar  med
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separerade föräldrar, där svarsfrekvensen var väldigt låg. Vi anser dock att denna förändring
är så pass marginell att den kan bero på dagsformen eller på andra, för tillfället, upplevda
sociala situationer. Till exempel kan situationen i skolan vid tillfället påverka. Hemsituationen
och andra liknande faktorer kan också vara orsaken till att ungdomarna svarat som de gjort. 

Vid undersökningen om det förekommer skillnader mellan KASAM-värdena utifrån kön visar
figur  5.3  att  pojkarnas  KASAM-värde  är  högre  än  flickornas  både  före  och  efter
gruppdeltagande.  Här  behövs  dock  beaktas  att  i  gruppen  för  flickor  var  det  högre
svarsfrekvens än i gruppen för pojkar. Bortfallet för pojkarna mellan de två mättillfällena var
dessutom 64 procent. Frågan om vilka pojkar dessa 64 procent representerar är då relevant.
Hade dessa skattat ett högt eller lågt KASAM-värde om de hade besvarat formuläret vid andra
tillfället?

Utöver svaren på frågeställningarna ovan har vi även reflekterat över varför en sänkning av
KASAM-värde mellan T1 och T2 uppvisades hos vissa av ungdomarna. Vi tänker att det kan
bero på att en del människor hanterar påfrestande situationer genom att stänga in sina tankar
och känslor, som en form av försvarsmekanism. Det kan vara så att det är först när dessa
ungdomar börjar prata om sina upplevelser som de vågar erkänna för sig själva att de ibland
mår dåligt. Andra ungdomar tar på sig ett stort familjeansvar när det är problem i familjen och
är fullt medvetna om hur påfrestande de ibland har det hemma.  

6.2 Övergripande diskussion

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om det går att se en förändring av känsla av
sammanhang (KASAM) före och efter ungdomarna deltagit i gruppverksamhet på Trappan.
Vi ville veta om det förekom skillnader mellan KASAM-värdena utifrån kön och vilken typ
av grupp ungdomarna deltagit i. Vi kommer i detta avsnitt koppla vår tidigare forskning till
KASAM-teorin.

6.2.1 Begriplighet

Komponenten begriplighet handlar framförallt om förutsägbarhet menar Antonovsky (1991).
Genom att  kunna förutse vad som krävs av en och vad som kommer att  hända i  en viss
situation  gör  livet  begripligt.  Denna  förutsägbarhet  erhåller  vi  genom  livserfarenhet  och
genom återkommande händelser i livet. 

I  Lindsteins  studie  (2001) angav 85 procent  av  flickorna  och 95 procent  av pojkarna  att
interventionen  hade  varit  ”lärorik”  eller  ”mycket  lärorik”.  95  procent  av  barnen  och
ungdomarna tyckte även att gruppverksamheten hade varit till ”viss” eller ”god” hjälp. De
menade att förståelsen för förälderns sjukdom/problematik hade ökat. Genom denna ökade
förståelse kunde barnen och ungdomarna få en bättre  insikt hur sjukdomen/problematiken
påverkar dem som anhöriga och genom detta få en möjlighet att förutse förälderns handlingar.
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På samma sätt kan även utvärderingen gjord av Maybery och Reupert (2009) tolkas utifrån
KASAM-teorins komponent begriplighet. Resultatet i denna utvärdering visade att barnen och
ungdomarna hade fått en ökad förståelse för föräldrarnas psykiska ohälsa

I  studierna  gjorda  i  Philidelphia  av  Dore  m.fl.  (1999)  ansåg  barnen  att  deras  känsla  av
ensamhet hade minskat och lärarna ansåg att de barn som deltagit i programmet kom i färre
konflikter  med  de  andra  jämnåriga  barnen  i  klassen.  Utifrån  KASAM-teorin  skulle  detta
kunna tolkas som att barnen, genom att kunna förutsäga händelser i interaktionerna med andra
barn  och  därmed  inte  behöva  hamna  i  konflikter,  känner  en  högre  begriplighet  och  inte
upplever sig lika ensamma längre. 

6.2.2 Hanterbarhet

Med  komponenten  hanterbarhet  menar  Antonovsky  (1991)  att  med  en  känsla  av  hög
hanterbarhet kan människor, från att ha upplevt sig som offer, känna sig som aktörer i sitt eget
liv och därmed kunna skapa goda förutsättningar för att vara och förbli frisk. Antonovsky
menar att hanterbarhet kan innebära att man upplever att det finns tillgång till resurser i livet,
både egna och andras, som med hjälp av vilka man kan möta motgångar i livet.    

I resultatet från Lindsteins forskningsprojekt (2001) visades att mellan 65 till 82 procent av
barnen  och  ungdomarna  ansåg  att  deras  vardagsrelationer  förändrats  till  det  bättre  under
stödgruppstiden. I relation till Antonovskys begrepp hanterbarhet tolkar vi det som att barnen
och ungdomarna fått hjälp med några av de resurser som de behövde för att kunna hantera
vardagens krav. 

Lindstein menade även att hans projekt kunde visa att en övervägande del av ungdomarna
hade fått bättre självförtroende av stödgruppsverksamheten vilket resulterade i en ökad tilltro
till de egna möjligheterna. Även Maybery och Reupert (2009) kunde efter sin utvärdering
rapportera  ökad  självkänsla  och  självförtroende  hos  många  av  barnen  efter
gruppverksamheten. Vi tolkar detta som ökad hanterbarhet hos ungdomarna eftersom ökad tro
på sig själv och på vad man kan bemästra innebär att upplevelsen av att vara offer för yttre
omständigheter ersätts av känslan att själv kunna påverka sitt liv.  

Dore m.fl. (1999) redovisade att barnen i deras studier som deltog i stödgrupper uppvisade ett
bättre uppförande i klassrummet och hamnade i färre konflikter med andra barn, i jämförelse
med  innan  stödgruppsverksamheten.  Detta  tolkar  vi,  utifrån  Antonovskys  begrepp
hanterbarhet, som att barnen och ungdomarna fick mer kunskap om föräldrarnas missbruk och
om föräldrarnas  och  sina  egna  reaktioner,  vilket  gjorde  att  de  lättare  kunde  hantera  den
situation som de levde i. Därmed uppstod mindre problem med klasskompisar och i andra
skolrelaterade situationer.

Maybery & Reuperts utvärdering från 2009 visade att stödgruppsverksamheten hjälpt många
barn och ungdomar att  förbättra  sina copingstrategier,  det  vill  säga förbättrat  sina sätt  att
hantera de inre och yttre krav som ställs på barnet eller ungdomen. 
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Genom att tolka dessa resultat utifrån komponenten hanterbarhet  i KASAM-teorin kan detta
förstås i termer av att barnen och ungdomarna hade ökat sin känsla av att kunna hantera sin
vardag och sitt liv bättre efter interventionen än före. Med ett ökat självförtroende och en
ökad självkänsla litar barnen ochungdomarna mer på sig själva och att de med hjälp av de
resurser de besitter kan hantera oro och motgångar.  

6.2.3 Meningsfullhet

I Antonovskys teori om känsla av sammanhang menar han att människor behöver känna att
livet är  meningsfullt och värt att investera engagemang i. Om de krav och utmaningar som
ställs på en individ känns meningsfulla orkar man gå igenom de kriser och problem man
möter i livet (Antonovsky, 1991).

Lindstein kunde i sitt projekt  Barn i riskzon (2001) dra slutsatsen att det fanns ett samband
mellan  ungdomarnas  intresse  av  att  delta  i  interventionen  och hur  nöjda  de  var  med sitt
gruppdeltagande.  De  som startade  interventionen  med  ett  stort  intresse  och  engagemang
visade sig vara mer nöjda med gruppverksamheten än de som startade med litet eller inget
engagemang.

Detta kan tolkas utifrån KASAM-teorin och mer specifikt komponenten  meningsfullhet  att
ungdomarna  kände  en  meningsfullhet  att  delta  och  investera  engagemang  i
stödgruppsverksamhet  trots  de eventuellt  ”tuffa” perioder  de stundvis behövde gå igenom
under interventionen. Vikten av att vara delaktig i ett sammanhang kan antas ha varit värd ett
engagemang. 

På  liknande  sätt  som  tolkats  ovan  kan  även  studierna  av  Dore  m.fl.  (1999)  tolkas  ur
komponenten meningsfullhet.  De barn som valdes ut att delta i utbildningsprogrammet hade
alla  visat  ett  eget  intresse att  medverka.  Utifrån detta  kan tolkas att  barnen upplevde det
meningsfullt att delta och investera engagemang i programmet. 

6.3 Diskussion kring metodval och implikationer för framtida
forskning

Ett antal faktorer har vi kunnat konstatera vara problematiska med vårt metodval. Det faktum
att bortfallet mellan mätning före gruppdeltagande (T1) och efter gruppdeltagande (T2) var så
stort  gjorde  att  resultaten  blev  mer  osäkra.  Om  vi  istället  valt  att  endast  inkludera  de
ungdomar som besvarade enkäten vid både T1 och T2 hade sambandet mellan deltagande i
stödgruppsverksamheten och förändring av KASAM-värde kanske varit starkare, men å andra
sidan hade antalet inkluderade ungdomar varit färre. 

De förändringar vi nu observerat i resultatet anser vi vara marginella och skulle kunna bero på
exempelvis dagsformen hos ungdomarna. Dessa resultat går dessutom inte att sammankoppla
med  vår  uppsats  tidigare  forskning  eftersom  ingen  av  dessa  enbart  mätt  förändring  av
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KASAM-värde. För att förstå om en individ mår bättre eller sämre efter deltagande i grupp
anser vi att man även behöver undersöka andra faktorer. 

Materialet  vi  fick  tillgång  till  var  dessutom redan  inlagt  i  journal  digital  med  endast  ett
sammanlagt  KASAM-värde  uträknat  av  hur  deltagaren  besvarat  KASAM-formuläret.  Vi
kunde därför inte ta del av ungdomarnas skattade värden på de olika komponenterna och
därmed inte  heller  se  om förändring  skett  i  relation  mellan  komponenterna.  Utifrån  våra
resultat går det inte att utläsa om det är en specifik komponent som höjts eller sänkts och gett
oss det resultat vi fått. Det hade varit väldigt intressant om vi kunnat ta del av ungdomarnas
enskilda svar i livsfrågeformuläret.

Vi tänker även att det kanske inte går att mäta förändring av KASAM-värde på den korta tid
som stödgruppsverksamheten pågår, det vill säga ett halvt år. Visserligen skulle vi även haft
med ett  mättillfälle sex månader efter gruppdeltagande men det var för få som besvarade
livsfrågeformuläret vid det tillfället för att kunna använda det materialet. Vi anser dock att
även  det  kan  vara  för  kort  till  för  att  kunna  upptäcka  en  tydlig  förändring  till  följd  av
stödgruppsverksamheten. Kanske skulle det gå att se en än mer tydlig förändring om det även
utfördes en mätning ett år efter gruppdeltagande, eller rent av 5 år efter. En annan reflektion är
om stödgruppsverksamheten kanske skulle behöva pågå under längre tid än en termin för att
förändra ungdomarnas KASAM-värde.

De faktorer som vi lyft i detta avsnitt som besvärliga för vårt metodval skulle vara intressant
om framtida forskning undersökte men vi inser att de inte ryms inom fältet för en c-uppsats. 
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LivsfrågeformulärKASAM-13 

 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och markera 

den siffra som 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 överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

  

M   1. 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                                                                                                                                              

 

B   2. Har det hänt att du blev överaskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

                        har                                                                                                                                                        har 

                  aldrig hänt                                                                                                                                             ofta hänt 

 

H   3. Har det hänt att människor du litade på gjort dig besviken? 

 1 2 3 4 5 6 7 

                        har                                                                                                                                                        har 

                  aldrig hänt                                                                                                                                             ofta hänt 

 

M   4. Hittills har ditt liv: 

 1 2 3 4 5 6 7 

                   helt saknat                                                                                                                                        genomgående 

               mål och mening                                                                                                                                     haft mål och  

                                                                                                                                                                                 mening 

 

H   5. Känner du dig orättvist behandlad? 

 1 2 3 4 5 6 7 

                  mycket ofta                                                                                                                                       mycket sällan/ 

                                                                                                                                                                                  aldrig 

 

B   6. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra? 

 1 2 3 4 5 6 7 

                  mycket ofta                                                                                                                                       mycket sällan/ 

                                                                                                                                                                                  aldrig 

 

 



 

M   7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 1 2 3 4 5 6 7 

                glädje och djup                                                                                                                                       smärta och  

                tillfredställelse                                                                                                                                             leda 

 

B   8. Har du motstridiga känslor och tankar? 

 1 2 3 4 5 6 7 

                  mycket ofta                                                                                                                                       mycket sällan/ 

                                                                                                                                                                                  aldrig 

 

B   9. 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 

 

H  10. 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 

                                                                                                                                                                                   

B  11. När något har hänt, har du vanligvis funnit att:  

 1 2 3 4 5 6 7 

                 du över- eller                                                                                                                                      du såg saken i 

               undervärderade                                                                                                                                        dess rätta 

                dess betydelse                                                                                                                                        proportion 

 

M  12. 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 

 

H  13. 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 

                                                                                                                                                                      

 






