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Sammanfattning  
 

Huvudsyftet med föreliggande kvantitativa studie var att få en förståelse för hur individens 

sociokulturella influenser kan bidra till en god hantering av stressorer. Detta genom att 

jämföra en grupp brandmän från Värends Räddningstjänst i Växjö med en kontrollgrupp, för 

att med ett salutgeniskt perspektiv, undersöka om begreppet Kasam (Känsla av sammanhang) 

kan vara en möjlig förklaring till att brandmän klarar av de stressorer de utsätts för i deras 

yrke. Det sekundära syftet var att undersöka om individers uppskattade hälsa samverkar med 

graden av Kasam då dessa antas samspela. I studien deltog 75 respondenter varav 26 personer 

i gruppen brandmän och 49 personer i kontrollgruppen. Respondenterna från båda grupperna 

fick besvara 29 frågor i frågeformuläret Kasam-29 samt skatta sin upplevda hälsa. Resultatet 

visade att brandmännen har en signifikant högre genomsnittlig grad av Kasam jämfört med 

kontrollgruppen samt att graden av Kasam samverkar med upplevd hälsa.  

 

Abstract  
 

The main purpose of this quantitative study was to gain an understanding of how the 

individual's socio-cultural influences may contribute to their management of stressors. This by 

comparing a group of firefighters from Värends Räddningstjänst i Växjö with a control group 

by using a salutogenic perspective examine if the concept of SOC (Sense of Coherence) may 

be a possible explanation to how firemen cope with the stressors they face in their profession. 

The secondary purpose was to investigate whether individuals' estimated health interacts with 

the degree of SOC though these are assumed to interact. The study involved 75 respondents 

including 26 people in the group firefighters and 49 people in the control group. Respondents 

from both groups were asked to answer 29 questions in the questionnaire SOC-29 and 

overestimate their perceived health. The results showed that firefighters have a significant 

higher average level of SOC comparing to the control group and that the degree of SOC 

interact with perceived health. 
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Introduktion 

De flesta människor utsätts någon gång i livet för stressorer
1
 av olika slag, dessa kan vara av 

mindre art såsom att fastna i en bilkö, eller av större art såsom upplevelsen av ett trauma. 

Stressorer behöver heller inte endast vara negativa såsom att bli av med jobbet, även positiva 

stressorer som att få barn eller vinna pengar räknas här. Dessa stressorer har gemensamt att de 

påverkar individen på ett eller annat sätt och flertalet studier visar att denna påverkan ofta 

leder till någon form av ohälsa (Melchior, Caspi, Milne, Danese, Poulton & Moffitt 2007) . 

Dock finns det individer som trots flertalet upplevda stressorer, många gånger i form av 

traumatiska händelser, trots allt upplever sig mer eller mindre opåverkade av dessa 

(Kobasa1979, 1982; White 1985; Maddi & Khoshaba 2005) . Många personer som arbetar 

inom räddningskåren tillhör denna grupp av individer (Kobasa1979, 1982; White 1985; 

Maddi & Khoshaba 2005) . I exempelvis brandmannayrket utsätts brandmännen ofta för 

stressorer i form av bl.a. skiftarbete, snabba omställningar och traumatiska upplevelser som 

drunkningstillbud och svåra trafikolyckor. Men individerna i denna yrkesgrupp verkar trots 

detta hantera dessa stressorer gott och med bibehållen upplevd hälsa (Arbetsmiljöverket 

2001). Vad är det då som gör att vissa individer tycks klara av och hantera livets svårigheter 

och dess stressorer utan någon större påverkan på den egna personen, trots att dem kanske 

upprepande gånger blir utsatta för dessa? Enligt Aaron Antonovsky (1991) är inte de 

stressorer en individ utsätts för nödvändigtvis avgörande för dennes upplevda hälsa, tvärtom 

ansåg han att stressorer t.o.m. kunde stärka en individ. Antonovsky syftar då på en persons 

förmåga att hantera svårigheter och utgår i sitt resonemang ifrån ett salutogent perspektiv som 

ser till vad som får individer att behålla eller förbättra sin hälsa till skillnad från ett patogent 

perspektiv där fokus ligger på att undersöka vad som antas orsaka ohälsa. Genom att lägga till 

en ny dimension i sättet att se på individen i form av motstånds- och återhämtningsförmågan 

utvecklade Antonovsky begreppet Kasam (Känsla av sammanhang) där psykosociala 

omständigheter som individens jagstyrka, sociala omgivning, grupptillhörighet och kultur 

ingår. Kasam anses vara ett mått på individens och gruppens förmåga att hantera livets 

svårigheter, där tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är centrala 

(Antonovsky 1991).  

För att undersöka tesen om att en hög grad av Kasam ger individen goda resurser att hantera 

stressorer föll valet på att undersöka brandmän då brandmannayrket tillhör kategorin 

                                                           
1 Stressorer är livshändelser vi inte har någon automatisk respons på och som skapar spänning (Antonovsky 
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högstressarbeten (Beaton & Murphy 1993) . Detta är av intresse dels ur ett individperspektiv, 

då individens hantering av stressorer och upplevd hälsa påverkas av hur hennes tankar, 

känslor och beteende har blivit formade av hennes sociokulturella erfarenheter (Antonovsky 

1991). Men även ur ett grupperspektiv då brandmän till största del arbetar i grupp och där 

identifikation med och påverkan av olika former av sociala sammanhang och grupper 

påverkar individens hantering av stressorer (Antonovsky 1991). Det finns även få tidigare 

salutogena studier som har undersökt vilka faktorer som påverkar brandmäns hantering av 

stressorer (Landen & Wang, 2010) då tidigare forskning främst fokuserat på stressorer ur ett 

patologiskt perspektiv där aspekter som ångest och posttraumatiskt stressyndrom till följd av 

traumatiska händelser undersökts (Haslam & Mallon 2003; Wagner, Heinrichs & Ehlert 

1998). Studien utgår ifrån ett salutogent perspektiv då ansatsen är att undersöka om graden av 

Kasam kan vara en möjlig förklaring till att flertalet brandmän klarar av att hantera de 

stressorer de utsätts för i deras arbeten, samt att undersöka deras upplevda hälsa som är av 

intresse då denna antas samspela med graden av Kasam (Antonovsky 1991) .  

Bakgrund 

Brandmannayrket 
 

Det finns ett flertal önskvärda kvalifikationer för de som söker sig till brandmannayrket då 

yrket kräver allt från god fysik till sociala förmågor. Enligt mbs.se (2014) bör personer som 

söker sig till yrket som brandman bl.a. ha en god fysik och kondition, viljan att hjälpa andra 

människor, inte vara höjdrädd eller lida av klaustrofobi samt inneha förmågan att samarbeta 

och vara stresstålig.  Trots vikten av stresstålighet, god fysik m.m. är det dock dem sociala 

färdigheterna som utmärker sig som mest önskvärda och nödvändiga för yrket. För en 

brandman är det viktigt att klara av att samarbeta i en grupp och känna tillit till sina 

arbetskamrater under arbetet, han/hon måste även på ett lugnt sätt möta, interagera och 

hantera med människor i nöd (mbs.se 2014). Brandmannayrket är mångskiftande och innebär 

delvis att arbeta förebyggande såsom tillsyn av brandskydd eller utbilda på skolor och 

arbetsplatser men även att stå i beredskap för utryckning (mbs.se 2014).  

 

Hälsa 

Upplevelsen av hälsa är något som är subjektivt och kan skilja sig mycket mellan både 

individer, grupper och samhällen (Medin & Alexandersson 2000). Att inneha hälsa kan för en 
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person i all enkelhet innebära frånvaron av känslan av stress, för en annan person kan hälsa 

innebära att de känner sig pigga och glada trots en kronisk sjukdom. Listan kan göras lång. 

Sigmund Freuds definition av hälsa var ” Att kunna älska och arbeta” (Rydén & Stenström 

2008, s. 5) en enkel definition som visar hur olika vi ser på begreppet hälsa. Dock utgår denna 

studie från WHO:s definition av hälsa från 1974 som lyder: ” Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller 

svaghet” (Rydén & Stenström 2008, s. 5). Denna definition visar på hälsan som 

flerdimensionell, där såväl biologiska, psykologiska och sociala komponenter ingår (Rydén & 

Stenström 2008).  

Teori 

Det salutogena perspektivet 
 

Begreppet salutogene, salutogenes, myntades av Aaron Antonovsky i boken Health stress and 

coping 1979 och fokuserar konsekvent på hälsans ursprung (Antonovsky 1979).  Termen 

Salutogenes är hämtat dels från latinets salus som betyder hälsa och grekiskans genesis som 

betyder ursprung (Ne.se ). Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid 

Hälsovetenskapliga fakulteten i Israel och under ett arbete med en studie om kvinnor i 

menopausen upptäckte han något tankeväckande. De medverkade kvinnorna i studien hade 

bl.a. fått skattat sin upplevda hälsa samt angivit om de suttit i koncentrationsläger eller ej. 

I granskningen av studien upptäckte Antonovsky att de kvinnor som angett att de hade varit i 

koncentrationsläger trots detta angav en anmärkningsvärd god upplevd hälsa, 29 % jämfört 

med 51 % av de kvinnor som ej upplevt koncentrationsläger. Här väcktes frågor och 

funderingar kring hur det var möjligt att en person kan skatta sin hälsa så pass god trots det 

trauma det innebär att överleva ett koncentrationsläger (Antonovsky 1991). Med dessa 

tankegångar som utgångspunkt formulerade och presenterade Antonovsky det salutogena 

perspektivet (Antonovsky 1979) och begreppet Känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky 

(1991) fokuserar det salutogena perspektivet på förståelsen kring hälsans ursprung till skillnad 

från det dominerade patogenska perspektivet där forskare intresserar sig för vad som orsakar 

ohälsa (Antonovsky 1991). Det patogenska perspektivet frågar sig vad som leder till ohälsa 

och sjukdom genom att försöka identifiera riskfaktorer hos enskilda individer och grupper. 

Perspektivet bygger på en grundläggande föreställning om dikotomi mellan friska och sjuka 

människor och fokus läggs på om människor anses sjuka eller friska, antingen ligger 

individen på polen frisk eller så ligger individen på polen sjuk (bild 1). Antonovsky (1991) 
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                  Dikotomi 

 Ohälsa Hälsa 

Frisk Sjuk 

Onormal Normal 

Kontinuum 
Hälsa 

Frisk Sjuk 

Onormal Normal 

Ohälsa 

Bild 1 

menar att risken med det patogenska perspektivet är att etiologin
2
 bakom en människans 

hälsotillstånd inte uppmärksammas och förstås, då människas upplevelse av sin sjukdom och 

människans totala livssituation förbigås. 

Med det salutogena perspektivet vill Antonovsky förklara och förstå hälsa inte sjukdom. Vad 

som bidrar till att vissa individer och grupper klarar svårigheter bättre än andra.  

”Vi kommer alla att dö. Och vi är alla, så länge det finns det minsta liv i oss, i någon 

bemärkelse friska” (Antonovsky 1991, s. 24). Till skillnad från det patogenska dikotomiska 

tänkande ser det salutogena perspektivet en persons hälsa på ett kontinuum, där hälsa – ohälsa 

står som ytterpoler (bild 1). Här ses till vad som befrämjar rörelse mot den friska polen i 

kontinuumet. Poängen är att det oftast rör sig om flera hälsobringande omständigheter. 

Antonovsky menar att det salutogena synsättet leder till en djupare förståelse för människors 

hälsa, vilket är av vikt om en människa skall röra sig mot den friska polen i kontinuumet 

(Antonovsky 1991). 

. 

Det salutogena synsättet är inte endast ”andra sidan av myntet”, som Antonovsky (1991) 

uttrycker det, i jämförelse med det patogenska synsättet utan försöker även att se på resultaten 

i studier på ett annorlunda sätt och ställa andra frågor och därigenom föreslå alternativa 

hypoteser (Antonovsky 1991). Det patogenska perspektivet letar efter hypoteser där intresset 

finns att finna ogynnsamma följder av olika prediktorer som leder till sjukdom eller ej. Men 

inom det salutogena perspektivet används hypoteser där en förståelse för de resurser en person 

har och som kan bidra till bibehållen eller större hälsa eftersöks (Antonovsky 1991). Ett 

exempel kan vara en undersökning på en grupp patienter som alla drabbats av hjärtinfarkt och 

sedan återinsjuknat i den samma, utifrån ett patogenskt perspektiv undersöks då vilka faktorer 

som kan varit möjliga för ett återinsjuknande, medans ur ett salutogent perspektiv undersöks 

de patienter som inte återinsjuknande där faktorerna för den bibehållna hälsan är intressant. 

”Ett salutogent tänkande öppnar inte bara vägen för en formulering och vidareutveckling av 

                                                           
2
 etiologi, medicinsk term för en sjukdoms grundorsak. Många faktorer kan orsaka sjukdom (Ne.se) 
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en teori om problemhantering utan tvingar oss dessutom att ägna vår energi år detta” 

(Antonovsky 1991, s. 35). Dock ansåg Antonovsky (1991)  att det patogenska perspektivet är 

viktigt men att det begränsar sättet att tänka och föreslog att de olika synsätten skulle ses som 

komplementära (Antonovsky 1991).  

Känsla av sammanhang (Kasam) 

Nyckelbegreppet i det salutogena perspektivet är Känsla av sammanhang, Kasam (Sense of 

coherence, SOC), vilket anses vara ett mått på vilken förmåga individen besitter för att 

hantera livets motgångar och svårigheter.  Kasam är en faktor bakom hur vi rör oss på 

kontinuumet hälsa- ohälsa där tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

är centrala för begreppet (Antonovsky 1991).  

Begriplighet avser hur en person upplever yttre och inre stimuli. Stimuli är något vi uppfattar 

med våra sinnen exempelvis ett ljud eller en händelse. En person med hög känsla av 

begriplighet upplever stimuli som begripliga och förnuftiga som gör dem sammanhängande 

och tydliga, och förväntar sig att de stimuli som han/hon möter i framtiden är förutsägbara 

och begripliga. En person med låg grad av begriplighet upplever i stället stimuli som kaotiska, 

oförklarliga och slumpmässiga, vilket gör att personen har svårigheter att se stimuli som 

begripliga. Oönskvärda stimuli såsom misslyckande och olyckor kan hända, men en person 

med hög grad av begriplighet förmår att göra dem begripliga (Antonovsky 1991).  

Hanterbarhet, denna komponent står för vilka egna och sociala resurser en person anser sig 

inneha för att möta svårigheter. Dessa resurser handlar dels om egenkontroll men även om de 

resurser som personen får från sin omgivning såsom sina vänner, familj och sina 

arbetskamrater med flera. En person, som har en hög grad av hanterbarhet ser sig inte som ett 

offer för omständigheter, utan vet med sig att kunna hanterar eventuella svårigheter och 

hinder hon möter i livet. En person med låg grad av hanterbarhet känner sig ofta otursförföljd, 

som ett offer och anser sig inte finna något stöd vare sig hos sig själv eller hos andra. Hon är 

ofta övertygad om att livet fortsättningsvis kommer att vara fullt av svårigheter (Antonovsky 

1991).  

Meningsfullhet är Kasam begreppets motivationskomponent som syftar på i vilken omfattning 

livet har en känslomässig innebörd och hur kraven i livet är värda energi, engagemang och 

hängivenhet. En person med hög grad av meningsfullhet ser motgångar och svårigheter som 

värda en utmaning. En låg grad av meningsfullhet innebär att personen känner ingen eller låg 
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motivation i livet och har svårt att se värdet i att kämpa när problem dyker upp utan ser dessa 

som bördor (Antonovsky 1991).  

De tre komponenterna är sammanflätade, det vill säga beroende av varandra. Komponenten 

meningsfullhet anses vara den viktigaste då avsaknaden av den medför att vare sig hög 

hanterbarhet eller hög begriplighet varar särskilt länge. Därefter anses begriplighet som den 

viktigaste komponenten då en betydande begriplighet förutsätter förståelse. Komponenten 

hanterbarhet är även av betydelse då en person behöver tro att det finns resurser till 

förfogande, för utan det avtar känslan av meningsfullhet och därmed även personens vilja att 

hantera en situation (Antonovsky 1991). 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, s. 41). 

Graden av Kasam som uppmäts hos en individ kan dock vara vilseledande, och en hög grad 

av Kasam kan vara falsk. En person kan inta en oriktig inställning till sig själv och sin 

omgivning och tro sig besitta en hållning som endast är en fasad, exempel på detta är personer 

som lever under sektliknande förhållanden (Antonovsky 1991). Antonovsky (1991) ansåg att 

det enda sättet att urskilja en stark Kasam från en falsk var genom djupintervjuer. 

Hur Kasam utvecklas 

” Var man än befinner sig i floden – vars beskaffenhet bestäms av historiska, sociokulturella 

och fysiska omvärldsbetingelser – vad är det som gör att man klarar av att simma? ” 

(Antonovsky 1991, s. 118). 

En persons grad av Kasam utvecklas genom en socialiseringsprocess där föräldrars samspel 

med barnet är av vikt, men där även samspelet med andra personer som kamrater och lärare. 

Här grundar sig Antonovsky sig bl.a. på Bowlbys attachement teori och Eriksons 

psykosociala utvecklingsteori där föräldrarnas värderingar och mönster är centrala.  Hur 

barnet sedan hanterar och lär av upplevelser och motgångar bygger upp graden av Kasam då 

framgångrika sådana stärker en individs generella motståndskrafter och styrker henne inför 

nya (Antonovsky 1991). Individen utvecklar sin hanterbarhet således beroende på vilka krav 

vårdnadshavarna har ställt på barnet och med tiden utvecklar han/hon en begriplig bild av 
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världen genom mångfalden av de interna och externa stimuli som blir välbekanta. De 

livserfarenheter som individen sedan möter i livet, vilken familjesituation och kulturella 

tillhörighet hon erfar är avgörande för hur individen kommer att uppleva sitt liv meningsfullt 

(Antonovsky 1991).  En individ med en hög grad av Kasam möter och uppfattar sin värld som 

meningsfull, begriplig och hanterbar och kan därav hantera stressmomenten på ett bättre sätt 

och går då mot hälsa istället för ohälsa. Enligt Antonovsky är det troligt att individer med en 

hög grad av Kasam har många olika sätt att möta och hantera stressorer och väljer dessa på ett 

flexibelt sätt (Antonovsky 1991). Enligt Antonovsky (1991) utvecklas Kasam som mest i 

yngre år för att sedan stabiliseras som vuxen, då individen genom att träda in i vuxenlivet och 

dess sociala roller förstärker eller försvagar barndomens och tonårstidens erfarenheter.  Här är 

det sedan bland annat den sociala strukturen som är grunden till om den vuxnes roll leder till 

en stark Kasam. Exempelvis kan rollen som hemmafru i en social struktur ge den 

tillfredställelsen och känslan av sammanhang som leder till en starkt Kasam, medans samma 

roll i en annan social struktur kan inge hopplöshet och en svagare Kasam (Antonovsky 1991).  

En annan faktor är grupptillhörigheten som är av stor betydelse för en individs föreställningar 

om världen och därav graden av Kasam som utvecklas. Individens delaktighet i en social 

grupp inger en känsla av meningsfullhet där känslan av hanterbarhet ökar vid det sociala 

stödet och en begriplig bild av värden befrämjas vid en tydlig roll i gruppen. Antonovsky 

(1991) ansåg även att individer som tillhör en grupp där medelvärdet för Kasam är högt kan 

bli influerade av de andra gruppmedlemmarna och kan därmed höja sin egen grad av 

Kasam(Antonovsky 1991). 

Antonovsky (1991) ansåg att en individ har skaffat sig sin identitet och sociala roll vid ca 30 

års ålder och därmed fastställt sin grad av Kasam, som därefter endast ökar om individen 

upplever mycket speciella livshändelser.  

Stressorer 

En stressor är en händelse som genom att föra in energi i systemet hos individen skapar en 

spänning som det inte finns någon automatisk respons på. En stressor kan vara av negativ art 

som att bli av med arbetet, men även av positiv art som att vinna en stor summa pengar. 

Stressorer delas in i tre kategorier; kroniska stressorer, viktiga livshändelser, och dagsakuta 

förtretligheter. Dessa är kvalitativt olika men flyter ändå in i varandra, några absoluta gränser 

för dem finns inte. En kronisk stressor kan handla om individens grupptillhörighet, sociala roll 

eller den interpersonella situationen. Dock är den förhållandevis permanent och anses skapa 
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livserfarenheter som styr de tre komponenterna som utgör en persons grad av Kasam. En 

person drabbas även stundom av viktiga livshändelser såsom skilsmässa, större personliga 

framgångar, en familjemedlems död, nya familjemedlemmar m.m. Det är en persons grad av 

Kasam som avgör om dessa stressorer kommer att vara skadliga eller hälsobringande, de 

sistnämnda då graden av Kasam ökar när svårigheter överkoms. Stressorer som benämns 

”dagliga förtretligheter” är exempelvis att missa en uppkörning eller att få en oväntad 

komplimang, dock ansåg Antonovsky att även om de krävde en viss anpassning har de inte 

någon direkt inverkan på en persons grad av Kasam eller personens hälsotillstånd. 

Antonovsky lägger en distinktion mellan stress och spänning och menar att den ena inte måste 

innebära det andra. Stressorer är inte endast av ondo (Antonovsky 1991). 

 ”Genom att tänka salutogent får man möjlighet att studera följderna av de krav som ställs på 

organismen och till vilka det inte finns några omedelbara tillgängliga eller automatiska 

adaptiva responser - en allmän vedertagen definition på stressorer i sammanhang där det 

finns goda teoretiska skäl att predicera positiva hälsoeffekter ” (Antonovsky 1991). 

Generella morståndsresurser  

Generella motståndsresurser (GMR) och generella motståndsbrister (GMB) är ett samlat 

psykosocialt begrepp där individens jagstyrka, välstånd, kulturella stabilitet och 

grupptillhörighet ingår och avser en persons förmågor att möta olika stressorer.   

Generella motståndsresurser och generella motståndsbrister står i direkt koppling till en 

persons grad av Kasam. En person som har goda Generella motståndsresurser bygger upp och 

har en hög grad av Kasam och har därmed möjligheterna att stå emot och klara av stressorer. 

En person med generella motståndsbrister har i stället en låg grad av Kasam och har därmed 

stora svårigheter att bemästra stressorer. Med en persons hälsa, som ses på ett kontinuum ses 

även Generella motståndsresurser och generella motståndsbrister, där Generella 

motståndsresurser befinner sig i ena polen och generella motståndsbrister i den motsatta.  

Enligt Antonovsky är en framgångsrik problemhantering beroende av var på kontinuumet 

Generella motståndsresurser/generella motståndsbrister en person befinner sig (Antonovsky 

1991).  

Sammanfattning  

Det salutogena synsättet innebär att se var människan befinner sig på ett multidimensionellt 

kontinuum mellan polerna hälsa/ ohälsa.  Detta medför att vi ser till människans totala historia 

inklusive hennes hälsa. Här frågar de sig vilka faktorer som bidrar till att en människa 
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behåller sin position i kontinuumet eller vad som får henne att röra sig mot hälsopolen.  

Grundtanken är att kaos, påfrestningar och stress är naturliga tillstånd som ofta är närvarande. 

Men det viktiga är hur vi trots detta har förmågan att förbättra eller bevara vår hälsa. Genom 

att individen ser omvärlden som begriplig, hanterbar och meningsfull (Kasam) har individen 

goda förutsättningar (generella motståndskrafter) att möta och hantera svårigheter (stressorer) 

utan att påverka sin hälsa (Antonovsky 1991). 

Tidigare studier 
I brandmannayrket är det viktigt att kunna hålla sig lugn och hantera stressorer. När larmet 

går måste brandmännen snabbt ställa om från att kanske sova eller äta för att många gånger 

möta dramatiska situationer såsom drunkningstillbud, bilolyckor eller bränder (mbs.se 2014). 

Detta medför ett ögonblickligt stresspåslag och det har noterats att brandmän får en kraftig 

pulsökning vid förflyttning till utryckningsfordonet (Kalimo, Lehtonen, Daleva &Kuorinka 

1980) Dock visade samma studie att denna pulsökning endast var tillfällig och ingen 

ytterligare ökning av pulsen kunde ses när brandmännen sedan närmade sig olycksplatsen. 

Flertalet studier har visat att brandmannayrket tillhör kategorin högstressarbeten då arbetet 

dels innebär arbetsuppgifter med lite kontroll över arbetssituationen, skiftarbete samt stora 

risker för den egna personen. Dessa risker kan bl.a. innebära risken att drabbas av fysiska 

skador, fara för det egna livet och psykiska påfrestningar till följd av traumatiska upplevelser i 

arbetet (Beaton & Murphy 1993; Lourel, Abdellaouni, Chevaleyere, Paltrier & Gana 2008). 

Denna utsatthet för stressorer i arbetet innebär en stor risk att drabbas av olika stressymtom 

såsom exempelvis PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) (Chamberlin & Green 2010; Varvel 

et al. 2007; Guidotti 2007). Trots detta har studier visat att psykologiska besvär är ovanliga 

hos brandmän (Arbetsmiljöverket), dock visar dessa studier inte om detta möjligen beror på 

att personer som lätt reagerar med stressymtom väljer bort yrket. Enligt Hansson & Cederblad 

(1995) finns ett starkt samband mellan låg Kasam och faroundvikande vilket kan stödja ett 

antagande om att vissa individer väljer bort ett högstressyrke såsom brandmannayrket. Denna 

tes stöds även av Antonovsky (1991) som menar att en individ med hög grad av Kasam söker 

sig till utmaningar och erfarenheter som kommer att stärka deras Kasam ytterligare. 

 

Den centrala tesen för det salutogena perspektivet är att en hög grad av Kasam är avgörande 

för en individs framgångsrika hantering av de stressorer hon möter i livet och en faktor till 

god upplevd hälsa. I en studie från Dudek & Koniarek (2000) undersöktes brandmäns grad av 

Kasam för att finna eventuella samband med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalimo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6937822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalimo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6937822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daleva%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6937822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daleva%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6937822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dudek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11276843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Koniarek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11276843
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resultatet visade ett signifikant samband mellan brandmän som led av PTSD och en lägre grad 

av Kasam. Detta resultat kan indikera på att personer med en hög grad av Kasam är bättre 

rustade att möta stressorer.  

Flertalet undersökningar har studerat förhållandet mellan graden av Kasam och stressorer 

påverkan rent biologiskt. I en studie av Lindfors, Lundberg & Lundberg (2005) undersöktes 

graden av Kasam och fysiologiska faktorer hos kvinnor, resultatet visade på ett samband och 

forskarna föreslog därav att en hög grad av Kasam utgör en buffert mot ohälsa då kvinnorna i 

studien upplevde mindre stress vilket i sin tur troligen verkade skyddande mot deras 

fysiologiska system. Likt Lindfors et al. (2005) fann Poppius, Tenkanen, Kalimo & Heinsalmi 

(1999) ett negativt samband mellan KASAM och hjärt- och kärlsjukdomar när dem under åtta 

års tid följde 4405 förvärvsarbetande medelålders män. 

Forskning kring betydelsen av livskvalitet för att uppleva god upplevd hälsa har bedrivits 

sedan 1990-talet (Good 1994). Det salutogena perspektivet omfattar alla de faktorer som har 

en positiv inverkan på att skapa rörelse mot hälsa (Antonovsky 1991). När upplevelsen av 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är positiv har flera studier visat att det 

samvarierar med god hälsa (Suominen et al. 1999; Lundberg & Nyström 1994; Due & 

Holstein 1998; Kroll 1998; Santavirta et al 1996). Antonovskys teori stöds även av Larsson & 

Kallenberg (1997) som i en svensk studie undersökt Kasam och självrapporterad hälsa. Denna 

undersökning genomfördes på ett genomsnittligt urval av Sveriges befolkning. Dock visade 

samma studie på skillnad mellan könen i graden av Kasam där män fick en signifikant högre 

Kasam poäng än kvinnor. Studien rapporterade vidare att när korrelation gjordes mellan 

Kasam, upplevd hälsa och kön visade det sig att korrelationen var starkare hos kvinnorna än 

hos männen. Vilket innebär att graden av Kasam var starkare hos männen medan sambandet 

mellan Kasam och upplevd hälsa var starkare hos kvinnorna.  

Kasam modellen har även prövats i arbetsrelaterad forskning som stödjer användbarheten i 

modellen, där man undersökt Kasam och dess relationer till hälsa. (Persson 2001; Eklund 

2001; Forsberg & Wärleby 2002). Håkansson (2003) har använt modellen inom 

rehabiliteringsforskning, Langius & Björvell (1996) inom omvårdnadsforskning, Vuori 

(1990); Gallagher. (1994); Lewis  (1994); Cederblad & Hansson (1996) har alla använt 

Kasam modellen för att undersöka om graden av Kasam är en skyddsfaktor mot stress i 

arbetslivet.  

 

Sambandet mellan stressorer och hälsa har även intresserat fleratlet andra forskare, Karasek 

och Theorell intresserade sig för stressorer och dess påfrestningar på individen och skapade en 
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3-dimensionell modell för sambandet mellan krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell 19 

90 ). De ansåg att mängden krav som ställs på individen och graden av kontroll individen har 

över sin situation har en avgörande betydelse för en individs hälsa och upplevelse av bl.a. sitt 

arbete. Vilket kan jämföras med Antonovskys tes att stressorer hanteras bäst av individer som 

har verktygen (hög grad av Kasam) och därmed kontrollen att hantera dessa. Vidare ansåg 

Karasek & Theorell (1990) likt Antonovsky (1991) att socialt stöd var ett viktigt komplement 

till hantering av stressorer. Socialt stöd då i arbetsgruppen, är även det som enligt Varvel et al. 

(2007) samt Guidotti (2007) vad som anses som mest betydelsefullt för brandmäns hantering 

av stressorer. Gruppens betydelse tas även upp av Antonovsky (1991) där han menar att 

grupper med tydliga normativa förväntningar, gemensamma värderingar och symboler präglas 

av förutsägbarhet som stärker individen i gruppen. Vidare ansåg Antonovsky att en grupp 

med ett högt medelvärde av graden av Kasam stärker individerna i gruppen för att bibehålla 

och ytterligare öka deras Kasam.  

 

Könets betydelse i graden av Kasam har undersökts i ett flertal studier, dock går fynden isär. I 

en studie av Eriksson & Lindström (2006) visade resultatet på en stark signifikans i 

korrelationen mellan Kasam och upplevd hälsa oberoende av kön. Nilson (2002) undersökta 

bl.a. eventuella skillnader i kön i graden av Kasam, men fann inga signifikanta skillnader. 

Dock visar flera andra studier på skillnader i kön. Hansson & Olsson (2001) visade i sin 

studie att män hade högre grad av Kasam jämfört med kvinnor. Kivimäki, Feldt, Vahtera & 

Nurmi (2000) studerade arbetslöshet i Finland, där fann de bl.a. att kvinnor hade en högre 

grad av Kasam än männen.  

Syftet  
 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka om individens sociokulturella 

influenser och grupptillhörighet kan bidra till en god hantering av stressorer genom att utgå 

från den Salutogena perspektivet och begreppet Kasam. Vidare är syftet att undersöka om 

individens uppskattade hälsa samvarierar med graden av Kasam då dessa antas samspela.  

Hypotes 1:  
Brandmän har en högre känsla av sammanhang jämfört med en kontrollgrupp. 

Hypotes 2: 
Kasam korrelerar med upplevd hälsa 
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Metod 

Medverkande respondenter 

Studien är utförd på Värends Räddningstjänst i Växjö tätort där en heltidsstyrka på 39 

personer arbetar. Dessa personer ingår i Värends Räddningstjänst kommunalförbund som 

ansvarar för räddningstjänsten i Växjö och Alvesta kommun som består av en heltidsstation, 

ett flertal deltidskårer, två räddningsvärn och ett frivilligt räddningsvärn. Heltidsstyrkan bildar 

tillsammans fyra arbetslag varav en insatsledare, en styrkeledare samt sex brandmän i varje 

arbetslag som skiftarbetar dygnet runt. Arbetsuppgifterna på stationen består av 

räddningsinsats vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd till medborgare genom 

information, utbildning och uppsökande verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även övningar 

och övrig kompetenshöjande utbildning (Värends Räddningstjänst). 

Kontakt togs med Fredrik Bengtsson som arbetar som brandman på Värends Räddningstjänst. 

Svarsformulären med medföljande svarskuvert lämnades till Fredrik som åtog sig att dela ut 

dessa till de brandmän som önskade medverka i studien. Svarsformulären innehöll ett 

försättsblad med information om studien och de etiska regler som gällde för denna, med 

svarsformulären bifogades även svarskuvert. Formulären hämtades sedan upp på 

brandstationen.   

 

En anställd brandman från Värends Räddningstjänst togs även i direkt kontakt med via mejl, 

där några frågor ställdes och besvarades om yrket som brandman. 

 

Respondenterna i jämförelsegruppen togs kontakt med genom bekvämlighetsurval i Växjö 

stad, på flertalet arbetsplatser i Växjö stad samt i samlingslokaler på Linnéuniversitetet. 

Respondenterna som önskade medverka fick varsitt svarsformulär och svarskuvert samt 

uppmanades läsa försättsbladet, som innehöll samma information som för brandmännen. 

Svarsformulären från jämförelsegruppen samlades in direkt på plats eller hämtades upp på 

Linnéuniversitetet i Växjö efter att respondenterna postat svarskuverten.  

 

Urval  
I den här studien har urvalet grundats på ett bekvämlighetsurval. Där en grupp av brandmän 

från Värends Räddningstjänst i Växjö samt en grupp slumpmässigt tillfrågade personer 

deltog. Sammanlagt deltog 75 respondenter i studien. Gruppen brandmän består av 26 

respondenter med ålder mellan 24-57 år. Gruppen slumpmässigt tillfrågade personer består av 
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49 personer med ålder mellan 19-75 år. Bortfall kunde konstateras på 2 respondenter från 

kontrollgruppen, som lämnade flera frågor obesvarade 

 

Etiska aspekter 

Som första sida på frågeformuläret presenterades studiens syfte och vem som utförde den. Här 

framgick även att deltagandet i studien var frivilligt och att respondenterna som påbörjat 

frågeformuläret när som helst kunde avbryta. Vidare garanterades respondenterna att 

frågeformulären var anonyma samt att dessa skulle behandlas konfidentiellt (se bilaga 1).  

 

Mätinstrumentet Kasam-29 
 

Antonovskys (1991) operationalisering av Kasam gjordes genom djupintervjuer där fokus i 

frågeställningen låg på hur intervjupersonerna såg på sina liv. Den gemensamma nämnaren 

för dessa personer var att de upplevt svåra trauman i sina liv. Efter en genomgång av 

intervjumaterialet fann Antonovsky (1991) några teman som utmärkte sig, dessa teman blev 

grunden till de tre komponenter som kom att bli centrala i Kasam, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. För att kunna mäta dessa komponenter utvecklade  

Antonovsky ett frågeformulär . Formuläret består av 29 frågor (Kasam-29), där varje fråga 

skattas på en 7 gradig Likert skala. En förkortad version med 13 frågor (Kasam-13) finns 

även, men i denna studie har Kasam-29 använts. Formuläret Kasam-29 mäter komponenterna 

begriplighet med 11 frågor, hanterbarhet med 10 frågor och meningsfullhet med 8 frågor 

(Antonovsky 1991). Dessa ger tillsammans en summa poäng på Kasam, den lägsta summan 

som kan erhållas är 29 poäng och den högsta 203 poäng, där hög poäng innebär en hög grad 

av Kasam.  

Även om Antonovsky (1991) valde att mäta graden av Kasam med ett frågeformulär 

påpekade han att andra metodologier såsom etnometodologi eller strukturerade intervjuer 

även vore intressanta för att lära sig mer om begreppet samt att den valda metodologin inte 

var den enda rätta. 

Antonovsky (1991) ansåg att komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

inte skulle studeras inbördes då dessa tillsammans representerar Kasam, därav har ingen 

uppdelning av dessa skett i denna studie.  Det svenskspråkiga formuläret Kasam-29 har 

använts i denna studie och är en översättning av originalet som publicerades i boken Hälsans 

mysterium 1991 med Antonovskys medgivande (Antonovsky 1991). 
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Som grund för konstruktionen av frågeformuläret använde Antonovsky en fasett-design. 

Designen valdes då Antonovsky eftersträvade en representation av ett brett spektra av 

situationer en individ kunde ställas inför (Antonovsky 1991). 

Designen konstruerades genom att använda fem fasetter av vilka delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör den femte fasetten i Kasam-29. Varje 

fråga konstruerades för att innehålla fyra olika fasetter vilka beskrev ett stimuli, varav den 

femte fasetten uttryckte en av Kasam komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (bild 2) (Antonovsky 1991).  

 

1. Modalitet 
3
Individen reagerar på en stimulus som är instrumentell, kognitiv eller 

känslomässigt. 

2. Källa: Modaliteten har sitt ursprung i individens intrapersonella eller interpersonella 

perspektiv eller en kombination av dessa. 

3. Krav: Vilket ställer ett konkret, diffust eller abstrakt krav, stimulus. 

4. Tid: Responsen efterfrågas i förfluten tid, nutid eller framtiden. 

5. Kasam: Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka befinner sig i 

ett kontinuum mellan högt eller lågt. 

 

Antonovsky kom fram till att mellan 25-40 frågor skulle ge en tillfredställande validitet för att 

mäta graden av Kasam. Det slutliga urvalet av de 29 frågorna som skulle mäta Kasam skedde 

i samråd med kollegor till Antonovsky som var insatta i begreppet (Antonovsky 1991). 

Antonovsky (1991) ansåg att Kasam-29 var stabilt över en tioårsperiod, men i en studie gjord 

av Eriksson & Lindström (2005) där 124 studier som använt sig av Kasam-29 undersöktes, 

såg de att så inte var fallet. Dock kom de även fram till att Kasam-29 verkar ha hög validitet 

och reliabilitet där Cronbach`s alpha 
4
hade en spridning från 0,70-0,95. Vidare ansåg Eriksson 

& Lindström (2005)  att Kasam-29 var användningsbart i olika kulturella samhällen för att 

mäta individers hantering av stressorer och hälsa. 

                                                           
3
 modalitet (av medeltidslatin moda´lis, av modus), en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av 

sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll (Ne.se) 
4
 Cronbach`s alpha is a scale to analys the reliability of data (Brace, Kemp & Sneglar 2009). 

Bild 2 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/modus/257712
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Kasam modellen har dock inte endast fått god kritik . I Forskningsnämndens rapport "Röster 

om Kasam" från 1998 granskade 15 forskare begreppet Kasam.  De kom fram till att i själva 

teorin om Kasam finns det en nära relation mellan orsak och process i analysverktyget som 

används. Dessutom frågade de sig vilket som kommer först, Kasam eller den handling som 

leder till en grad av Kasam? Även Bengel, Strittmatter & Willmann (1999) var kritiska till 

Kasam begreppet och hävdade att det finns mycket lite empiriskt stöd för modellen.  

Mätinstrumentet av upplevd hälsa 

Den upplevda hälsan hos respondenterna mättes genom att presentera WHO´s definition av 

hälsa ” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara 

frånvaron av sjukdom eller svaghet” (Rydén & Stenström 2008, s. 5), där respondenterna 

sedan skattade sin egen hälsa i relation till definieringen på en 7 gradig Likert skala. Där 1 

motsvarade ”Mycket god hälsa”, och 7 motsvarade ”Mycket dålig hälsa”.  

 

Intervju 

Genom korrenspondens via mejl ställdes ett fåtal frågor till en brandman som är anställd på 

Värends Räddningstjänst. Frågorna besvarades sedan av brandmannen med returnerat mejl.  
 

Statistisk analys 
Vid analys av frågeformuläret har SPSS Statistics Data Editor använts som verktyg för 

analyserna, och alphagränsvärdet α = 0,05 har använts som signifikansvärde. 

De 29 frågor som representerade Kasam-29 i frågeformuläret fördes in i separata kolumner. 

Frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27 vändes i enlighet med konstruktionen 

innan de summerades tillsammans med de övriga frågorna i en kolumn för summan av 

Kasam.  

Den fråga som representerade upplevd hälsa i frågeformuläret fördes in i en separat kolumn 

där 1= Mycket god hälsa, 2= God hälsa, 3= Ganska god hälsa, 4= Varken bra eller dålig hälsa, 

5= Ganska dålig hälsa, 6= Dålig hälsa, 7= Mycket dålig hälsa. 
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Analys av data 

Intervju 

För att få en djupare förståelse ställdes även några frågor via mejl till en anställd brandman 

inom Värends Räddningstjänst. Detta då det var av intresse med en uppfattning av vad som 

anses av vikt för en fungerande arbetsgrupp då gruppen en individ tillhör är av betydelse för 

hennes grad av Kasam (Antonovsky 1991). Men även av förståelsen för vilka faktorer som 

kan bidra till hur individer inom yrket klarar av de stressorer de utsätts för.   

Svaren på frågorna återges nedan i sin helhet.  

Vid frågan om vilka individuella egenskaper som respondenten ansåg viktigast i yrket som 

brandman, blev svaret: ”social kompetens”.  

Denna egenskap är av vikt för en individs möjligheter att interagera med andra människor 

vilket är betydelsefullt för en hennes grad av Kasam (Antonovsky 1991). Även i 

gruppsammanhang blir samspelet mellan gruppmedlemmarna tydlig då respondenten lyfter 

fram betydelsen av en god fungerande grupp där lyhördhet och respekt för varandra är mycket 

central : 

  ”För att få ett så optimalt team som möjligt gäller det att alla kan respektera varandra och 

vara lyhörda(ge och ta).=gruppdynamiken utvecklas, vilket är jätteviktigt. 

Vi olika händelser och svåra trauman finns ett flertal krishanteringsverktyg för såväl gruppen 

som individen. Respondenten beskriver dessa som väl fungerande mallar som fungerar i 

trappsteg.  

 ”Samtal vid hemkomst från olycka: Vi går igenom olyckans olika skeenden och alla får säga 

vad de gjorde och hur det känns. Kamratstödssamtal: Känner vi att vi behöver mer stöd eller 

vid en stor psykisk påfrestning så har vi kamratstödjare inom den egna organisationen. 

Debriefing: nästa steg och skillnaden mot kamratstödssamtal är att man går djupare in och 

det är fler faser. Hålls av någon utifrån.(proffs). Kristerapi: Känner någon att man behöver 

mer stöd finns kristerapi som hålls av specialister utifrån.” 

Dessa verktyg för krishantering är vanlig bland personal inom räddningstjänsten och medför i 

bästa fall att traumatiska händelser görs begripliga, hanterbara och meningsfulla både inom 

gruppen men även för individen, vilken kan hjälpa individen med bearbetningen av de 

stressorer hon upplevt. Dessa verktyg kan även vara en bidragande faktor till en grupps och 

dess individers grad av Kasam då Antonovsky (1991) anser även att en individs grad av 
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Kasam ökar vid händelser en person känner att han/hon klarar att hantera, men även ur ett 

gruppsammanhang kan upplevelsen av att andra människor klarar av händelser stärka 

individen. Detta kan bidra till en ökning av generella motståndskrafter som hjälper individen 

att hantera stressorer Antonovsky (1991) .  

 

Vikten av gruppens dynamik och stöd för den enskilda individen vid hanteringen av svåra 

händelser görs ännu tydligare vid frågan om hur viktig gruppen är för att klara av svåra 

händelser.  

”Oftast räcker det att vi pratar om det själva i gruppen och är man en väl fungerade grupp så 

kommer man långt med det”.  

Detta svar kan indikera på att i en grupp där individerna är sammansvetsade blir hanteringen 

av stressorerna en kollektiv problemhantering, men även att gruppen fungerar som ett stort 

stöd på en individuell nivå.  

I denna intervju framgår att hanteringen av stressorer hos gruppen brandmän vanligtvis sker i 

ett gruppsammanhang. Här kan anas att gruppen och dess individer står i centrum där ett 

sampel och en identifikation med gruppen är mycket betydelsefull för att klara av att hantera 

många gånger svåra arbetsuppgifter. Flertalet studier har även kommit fram till att just det 

sociala stödet bland brandmän ansågs som mest betydelsefull vid hantering av stressorer 

(Varvel et al. 2007;  Guidotti 2007 ).  

Kasam-29  
 

Vid analysen av frågeformuläret Kasam-29 framkom att gruppen brandmän har 154 i 

medelvärde på graden av Kasam jämfört med kontrollgruppens medelvärde på 126.   

Resultatet visade även att gruppen brandmän hade en standardavvikelse 
5
(std) på graden av 

Kasam med 2,5 jämfört med kontrollgruppen som hade en standardavvikelse på 5,1. Detta 

innebär att gruppen brandmän är homogen, vilket betyder att deras grad av Kasam inte skiljer 

sig mycket mellan individerna i gruppen. Detta till skillnad mot kontrollgruppen där 

standardavvikelsen var större och betyder att vissa individer i gruppen kan ha en hög grad av 

Kasam medans andra har betydligt lägre (Diagram1).  

 

 

                                                           
5
Standard deviation is a measure of spread from the mean (Brace et al. 2009). 
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För att få svar på om skillnaden mellan medelvärdet på graden av Kasam mellan grupperna 

var signifikant gjordes ett signifikanstest. Först gjordes ett statiskt test på gruppernas 

normalfördelning av medelvärdet på Kasam. Detta rekommenderas då valet av test är 

beroende detta (Brace et al. 2009). Skevheten (Skewness) visade på värden under 1.0 vilket 

indikerar på att grupperna är normalfördelade. Därav valdes det parametriska testet T-test för 

oberoende grupper (Brace et al. 2009). för att undersöka eventuella signifikanta skillnader i 

medelvärdet på summan av Kasam mellan grupperna. När grupperna jämförde urskildes inte 

kön då flertalet studier inte visar på några skillnader eller visar motstridiga resultat mellan 

könen och graden av Kasam (se tidigare forskning).  

T-test för oberoende grupper visar på en signifikant skillnad p < ,001  i medelvärdet av Kasam 

mellan grupperna (tabell 1). Detta innebär att skillnaden mellan grupperna i medelvärdet är 

betydande. I teorin om Kasam innebär detta att gruppen brandmän har betydligt högre grad av 

Kasam, jämfört med kontrollgruppen, och därmed högre grad av generella motståndskrafter 

vilken ger dem godare förutsättningar att hantera stressorer. Inga tidigare studier kunde hittas 

där de utgått ifrån ett salutogent tänkande i undersökningen av brandmäns grad av Kasam, 

därav blir detta resultat svårt att jämföra. Dock visade en tidigare studie, där de undersökt 

brandmäns grad av Kasam för eventuellt samband med PTSD, att brandmän med en låg grad 

Diagram 1 

Medelvärdet för summan av Kasam mellan grupperna. 
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av Kasam uppvisade tecken på. Här kan det antas att detta indikerar på att en hög grad av 

Kasam är ett gott verktyg för att bearbeta de stressorer brandmän utsätts för och på det sättet 

upprätthålla god hälsa . Förklaringen till att brandmännen i studien har en hög grad av Kasam 

kan ligga dels på en individnivå dels på gruppnivå.  På en individuell nivå innebär det att 

individen vuxit upp med goda sociokulturella förutsättningar, där motgångar i livet hanterats 

med god utgång. Vilket har stärkt individens generella motståndskrafter och styrkt henne inför 

nya utmaningar. En individ med en hög grad av Kasam kan därav hantera stressmomenten på 

ett bättre och framför allt flexibelt sätt och uppfattar sin värld som meningsfull, begriplig och 

hanterbar . På en gruppnivå kan detta innebära att det sociala stödet från gruppen hjälper 

individen att hantera stressorerna. Hur pass sammansvetsat gruppen är samt och individen 

känner att hon har en tydlig roll i gruppen är också av vikt. Gruppen och dess betydelse kan 

även hjälp till att stärka en individs grad av Kasam. Antonovsky (1991) menar att en individ 

som tillhör en grupp med en hög grad av Kasam höjer sin egen grad av Kasam, detta då en 

individ i en grupp stärks av att se andra individer i gruppen klara av motgångar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summa_Kasam 

Equal 

variances 

assumed 

18,519 ,000 3,823 73 ,000 27,952 7,312 13,379 42,525 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

4,882 66,470 ,000 27,952 5,726 16,522 39,383 

Tabell 1 

Signifikanstest mellan gruppen brandmän och kontrollgruppen i medelvärdet av Kasam 
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Upplevd hälsa 

Resultatet av upplevd hälsa (där 1= mycket god hälsa) visar att gruppen brandmän har ett 

medelvärde på 1,8 som motsvarar en upplevd hälsa som ”bra”, standardavvikelsen var 1,24 

vilket visar på homogenitet i gruppen. Inom kontrollgruppen uppvisas ett medelvärde på 3,3 

som motsvarar en upplevd hälsa mellan ”ganska bra” och ”varken bra eller dålig” dock var 

standardavvikelsen 2,62 vilket visar på en större spridning inom gruppen i upplevd hälsa 

(diagram 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få svar på om graden av Kasam samverkar med upplevd hälsa, användes testet 

Pearson`s r som används vid normalfördelade grupper (Brace et al. 2009). Medelvärdet av 

Kasam utgjorde den beroende variabeln och upplevd hälsa den oberoende variabeln. Denna 

analysmetod används då eventuella korrelation mellan variabler ska undersökas (Brace et al. 

2009).  Resultatet visade på en signifikant negativ korrelation p < ,001 mellan graden av 

Kasam och upplevd hälsa (tabell 2), vilket innebär att ett högre värde av Kasam medför en 

bättre upplevd hälsa, där värdet 1 stod för mycket god hälsa och värde 7 mycket dålig.  

 

Diagram 2 
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Correlations 

 Summa_Kasam Upplevs_hälsa 

Summa_Kasam 

Pearson Correlation 1 -,888** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

Upplevs_hälsa 

Pearson Correlation -,888** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Detta resultat stöds av en hel del studier som visat samband mellan en hög grad av Kasam 

och en bättre uppskattad hälsa, jämfört med personer som har en lägre grad av Kasam och en 

sämre uppskattad hälsa. Enligt Antonovsky (1991) beror detta på att individer med en högre 

grad av Kasam har högre grad av generella motståndskrafter som är nödvändiga för att möta 

stressorer. I stället för att stressorer orsakar spänningar hos individen som i förlängningen 

orsakar ohälsa (Melchior et al. 2007) hanterar de stressorerna utan att deras hälsa blir negativt 

påverkad (Antonovsky 19991). Enligt Antonovsky är det en persons grad av Kasam och 

generella motståndsresurser som avgör hur dessa stressorer kommer att hanteras och i 

förlängningen hur personens hälsa kommer att påverkas.  

Diskussion 
Syftet med studien var att ur ett salutogent perspektiv undersöka om brandmäns grad av 

Kasam kunde vara en möjlig faktor till deras hantering av stressorer. Då brandmän många 

gånger arbetar under mycket stressande förhållanden. Där såväl skiftarbete, traumatiska 

upplevelser, fara för deras eget liv och stressen i att alltid vara beredd på oväntade händelser 

ingår (www.mbs). Syftet med studien var dessutom att undersöka om graden av Kasam 

samverkar med individens upplevda hälsa då dessa antas samverka (Antonovsky 1991).  

Studien genomfördes genom att en grupp brandmän och en grupp slumpmässigt utvalda 

individer jämfördes, där såväl Kasam poäng som upplevd hälsa ingick.  

Tabell 2 

Korrelations test mellan upplevd hälsa mellan gruppen brandmän och 

kontrollgruppen 
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Studien visar på en signifikant skillnad i graden av Kasam mellan brandmän och 

kontrollgruppen där gruppen brandmän har en högre grad Kasam. Vidare visar resultatet på en 

samverkan mellan graden av Kasam och upplevd hälsa, där hälsan ökar vid en hög grad av 

Kasam. Även om det troligtvis finns flertalet faktorer som påverkar en individs hantering och 

upplevelser av stressorer och upplevda hälsa kan det i denna studie konstateras att 

brandmännen på Värdens Brandstation i Växjö har en hög grad av Kasam och skattar sin 

hälsa högt, både på en individnivå och som grupp. Ur ett salutogent perspektiv tyder detta på 

att dessa brandmän klarar av att se omvärlden och sin egen roll som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Vilket enligt teorin om Kasam är individens förutsättning för att inneha goda 

flexibla copingstrategier för att möta och hantera stressorer (Antonovsky 1991).  

Enligt teorin om Kasam ligger förklaringen till att brandmännen i studien har en hög grad av 

Kasam dels en på en individuell nivå och dels på en gruppnivå, men som jag anser samverkar 

med varandra. Detta innebär på en individuell nivå att individen vuxit upp med goda 

sociokulturella förutsättningar, där motgångar i livet hanterats med god utgång. Vilket har 

stärkt individens generella motståndskrafter och styrkt henne inför nya utmaningar. När 

individen sedan träder in i vuxenlivet blir hennes sociala roll även av vikt för utvecklingen av 

Kasam. I Brandmannayrket kan detta innebära att rollen som brandman inverkar på hur 

individens uppfattar sin tillvaro och kan ge en tillfredställelse och känsla av sammanhang då 

arbetet ses som socialt värdefullt i vår sociala struktur. En individ som har en hög grad av 

Kasam anses även söka sig till utmaningar som kan förstärka hennes av grad av Kasam, vilket 

kan ge en förklaring till att just Brandmännen har en hög grad av Kasam (Antonovsky 1991). 

Även en studie från Hansson och Cederblad (1995) stödjer detta antagande då deras studie 

visar att individer med låg grad av Kasam undviker faror.  

Ur ett grupperspektiv skulle enligt Antonovsky (1991) förklaringen ligga i grupptillhörigheten 

som är av stor betydelse för en individs förställningar om världen. I gruppen brandmän i 

studien skulle detta kunna innebära att delaktigheten i arbetsgruppen ger en känsla av 

meningsfullhet, då de dessutom tillhör en socialt värdesatt grupp ökar denna sannerligen 

ytterligare. Jag kan även anta att individerna i gruppen har tydliga roller vilken befrämjar 

bilden av dess värld som begriplig. Genom intervjun med en brandman anar jag även att 

denna grupp ger varandra ett stort socialt stöd vilket ökar känslan av hanterbarhet. Dessa 

komponenter befrämjar graden av Kasam i gruppen och dess hantering av stressorer både på 

en individuell som kollektiv nivå. Individer med en lägre grad av Kasam höjer även denna i 

en grupp där medelvärdet av Kasam är högt, då i form av påverkan av andra individers goda 
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hantering av stressorer. Denna påverkan bör även kunna öka i styrka i grupper som är särkilt 

sammansvetsade.  

Dock går det ej att säga hur graden av Kasam uppkommit. Individerna i gruppen brandmän 

kan ha haft en hög grad av Kasam innan de sökte till yrket. De kan även erhålligt denna 

genom sin utbildning till brandman, eller genom det social stöd gruppen i yrket ger. 

Brandmännen i studien har även tillgång till krishanteringsverktyg som används på olika sätt 

och vid olika behov. Dessa verktyg kan även ha gett brandmännen generella motståndskrafter 

att hantera stressorer med, som i sin tur gett dem en känsla av hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. För som Forskningsnämndens rapport "Röster om Kasam" frågade sig, -vilket 

kommer först, Kasam eller den handling som leder till en grad av Kasam?. 

Det vore det intressant att utforska detta ämne vidare genom att använda djupintervjuer för att 

få en djupare förståelse för varifrån brandmän får sin höga Kasam och goda hantering av 

stressorer. Då framför allt nyanställda brandmän vore av intresse för att möjligen kunna 

utröna om det är gruppens påverkan som sedan höjer graden av Kasam, eller om den finns 

med från början. Det vore även av intresse att undersöka detta vidare då stresspåverka och den 

ohälsan den kan medföra är något som påverkar många i vår samtid och all kunskap som kan 

få oss att nå ett bättre mående är av vikt. 

Kritik mot studien 
Trots att studien kan uppvisa att brandmännen har en hög grad av Kasam och enligt teorin 

som används skulle detta innebära att brandmän hanterar stressorer väl kan detta ej fastställas. 

Studien utgår endast ifrån teorin men säger egentligen inget om brandmännens hantering av 

stressorer. Det som möjligtvis kan stödja detta är att dem även skattade sin hälsa högt, vilket 

jag visat i tidigare studier där en god upplevd hälsa korrelerar med god stresshantering. Vidare 

är kontrollgruppen ytterst liten och en betydligt större kontrollgrupp hade behövts för att 

eventuella skillnader skulle vara tillförlitliga.  
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Bilaga 1 
 

Hej, mitt namn är Rosita Ståhl och jag studerar socialpsykologi på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag arbetar just nu med min kandidatuppsats som handlar om eventuella samband mellan 

känslan av sammanhang (Kasam) och hälsa. För att få förståelse för detta har jag satt ihop ett 

frågeformulär, och det skulle vara till stor hjälp för mig om ni önskar medverka.  

Detta är dock frivilligt och ni kan när som helst avbryta.  

Jag vill även poängtera att formuläret är anonymt och att jag kommer att behandla detta 

konfidentiellt.  

När ni är klara med formuläret, lägg detta i medföljande kuvert och klistra igen detta. 

Observera att frågor finns på båda sidor av dokumenten. 

 

Tack för er medverkan 

Rosita Ståhl  
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Livsfråga formulär 

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

Var snäll och markera den siffra som passar bäst 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.  

 

Fråga 1 

När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig den känslan     Har alltid den känslan 

 

Fråga 2 

När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbeta med andra, hade du då en 

känsla av att det  

1 2 3 4 5 6 7  

Kommer säkert inte att bli gjort   Kommer säkert att bli gjort 

 

Fråga3 

Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

1 2 3 4 5 6 7 

Tycker att  de är främlingar   Känner dem mycket väl 

 

Fråga 4 

Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket sällan eller aldrig     Mycket ofta 
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Fråga 5 

Har det hänt att du blivigt överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig hänt     Har ofta hänt 

 

Fråga 6 

Har det hänt att människor du litat på har gjort dig besviken? 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig hänt     Har ofta hänt 

 

Fråga 7 

Livet är: 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltigenom intressant     Fullständigt enahanda 

 

Fråga 8 

Hittills har ditt liv: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt saknat mål och mening                     Genomgående haft mål och mening

  

 

Fråga9 

Känner du dig orättvis behandlad? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 
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Fråga 10 

De senaste tio åren har ditt liv varit: 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av förändringar utan att du visste                            Helt förutsägbart utan överraskande                                                    

vad som skulle hända här näst                                         förändringar    

       

Fråga 11 

De flesta saker du kommer göra i framtiden kommer troligtvis att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt fascinerande     Fullkomligt urtråkiga 

 

Fråga 12 

Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 

 

Fråga 13 

Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet 

1 2 3 4 5 6 7 

Det går alltid att finna en lösning     Det finns ingen lösning på livets svårigheter  

på livets svårigheter    

  

 

 

Fråga 14 

När du tänker på ditt liv, händer det ofta att du: 

1 2 3 4 5 6 7 

Känner hur härligt det är att leva           Frågar dig själv varför du över huvud taget finns till 
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Fråga 15 

När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltid förvirrande och svår att finna              Fullständigt solklar 

  

Fråga 16 

Är dagliga sysslor en källa till: 

1 2 3 4 5 6 7 

Glädje och djup tillfredställelse     Smärta och leda 

 

Fråga 17 

I framtiden kommer till liv förmodligen vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Full av förändringar    Helt förutsägbart och utan 

utan att du vet vad som händer härnäst  överraskande förändringar 

 

 

Fråga 18 

När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

1 2 3 4 5 6 7 

Älta det om och om igen                       Säga ” det var det” och sedan gå vidare

   

 

Fråga 19 

Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 
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Fråga 20 

När du gör något som får dig känna dig väl till mods: 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer du säkert att               Kommer det säkert att hända något 

fortsätta känna dig väl till mods              som förstör den goda känslan 

 

 

Fråga 21 

Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 

 

 

Fråga 22 

Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt utan mål och mening                                      Fullt av mål och mening 

  

Fråga 23 

Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor du kan räkna med? 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är du säker på     Det tvivlar du på 

 

Fråga 24 

Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 
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Fråga 25 

Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel” hur ofta 

har du känt det så? 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig      Mycket ofta 

 

Fråga 26 

När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

1 2 3 4 5 6 7 

Du är över-eller undervärderade                  Du såg saken i dess rätta proportion 

dess betydelse     

 

 

Fråga 27 

När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt 

liv, har du då en känsla av att: 

1 2 3 4 5 6 7 

Du alltid kommer att lyckas  Du inte kommer att lyckas övervinna 

övervinna svårigheterna                     svårigheterna    

  

Fråga 28 

Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 

 

Fråga 29 

Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofta     Mycket sällan/aldrig 



40 
 

Om hälsa definieras som ” ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom” hur skulle du skatta din hälsa? 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket bra Mycket dålig

   

 Kryssa för vilket kön du tillhör, eller lämna boxarna tomma om du ej vill ange detta: 

Man   kvinna 

 

Skriv in din ålder i boxen nedan: 

 

Ålder 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


