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Det är inte hur man har det utan hur man tar det 

Påverkar graden av KASAM värderingen av negativa 

livshändelser? 
 

Jasminka Talajic 

 

Det salutogena perspektivet har betydelse för hur vi kan hantera den stress som 

upplevelse av negativa livshändelser kan innebära. Känslan av sammanhang har 

en direkt positiv effekt på den upplevda hälsan och reducerar stress, ångest, 

hopplöshet och depression. Syftet med studien var att undersöka huruvida 

personer med hög KASAM värderar negativa händelser mer positivt än 

personer med låg KASAM. En kvantitativ studie genomfördes och data 

analyserades med en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar. Studien 

resulterade i slutsatsen att det inte finns något signifikant resultat av sambandet 

mellan graden av KASAM och upplevelsen av negativa livshändelser. Vidare 

undersöktes huruvida det fanns några könsskillnader avseende upplevelsen av 

negativa händelser. Resultatet av studien visade inte på någon signifikant 

skillnad i upplevelsen av negativa händelser mellan de med låg KASAM och de 

med hög KASAM på samma sätt som mellan män och kvinnor. Det är tänkbart 

att dessa skillnader inte beror på kön utan hur personligheten och tidigare 

livserfarenheter ser ut. 

 

Keywords: negative life events, sence of coherence, coping 

 

 

 

Inledning 

 
Hälsa 
 

Det moderna människans intresse för hälsan har under senare år utökat perspektivet till att 

även handla om hälsans villkor och inte enbart om sjukdomars orsaker. Hälsan ses inte enbart 

som ett mål i sig själv, utan även som ett medel som bidrar till ökad social utveckling och 

ekonomisk produktivitet. 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett fysiskt, andligt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Enligt definitionen är hälsa mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är ett 

positivt begrepp som betonar såväl sociala och personliga resurser som fysiska förmågor och 

påverkas av yttre faktorer såsom sociala relationer, socioekonomisk status samt kultur (World 

Health Organization, 2003). Den innebär att man som individ eller grupp måste kunna 

identifiera och realisera önskningar, tillfredsställa behov och klara sig i sin miljö. Hälsa är 

något som hjälper individen att uppnå livskvalitet. WHO´s definition innebär att hälsa är ett 

normativt mål dvs. ett mål som vi bör sträva efter oavsett om det är realistiskt eller inte. 

Sjukdomsbegreppet är svårdefinierat och det saknas en heltäckande definition. Man kan ha en 

sjukdom men ändå uppleva högt välbefinnande dvs. ha hälsa. Man kan också ha lågt 

välbefinnande, ohälsa, utan någon väldefinierad sjukdom.  

Forskningen om hälsa utgår oftast ifrån att den är motsatsen till ohälsa (Antonovsky, 

1991). Antonovsky själv förespråkade ett synsätt att människan rör sig mellan två ytterpoler, 
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hälsa och ohälsa. Ibland rör människan sig mot den positiva polen och ibland mot den 

negativa. Han menade att i livet stöter människan alltid på påfrestningar Det intressanta är hur 

hon hanterar dessa påfrestningar och strävar mot den positiva polen.  

 

 

Coping 

 
Ett begrepp som i psykologin ofta används när det gäller förståelsen för hur individer hanterar 

hotfulla situationer är coping. Betydelsen av begreppet kan förklaras genom att individen gör 

ständiga, växlande, kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara de speciella 

yttre och inre krav som ställs mot individens resurser. Det innebär följaktligen inte endast att 

sträva mot eller kämpa för något, utan även hur framgångsrikt man gör det (Rydén & 

Stenström, 2008).  

Kaos, stress och påfrestningar är naturliga tillstånd som alltid är mer eller mindre 

närvarande och som individen måste lära sig att hantera. Denna copingförmåga är beroende 

av att man förmår skapa och se till sammanhang i sin tillvaro. Det som är intressant är hur 

människan ändå har förmågan att bevara eller uppnå hälsa. Det salutogena perspektivet 

beskrevs lämna copingstrategiernas buffertdefinition inför enskilda eller grupper av stressorer 

och söka en princip som handlar om övergripande förhållningssätt till livets skiftande skeden, 

sorger och glädjeämnen (Antonovsky, 1991). 

Coping kan delas in i två aspekter dvs. problemfokuserad coping och emotionsfokuserad 

coping (Andersson, 2002). Problemfokuserad coping beskrivs som när en individ försöker 

undanröja det framtida hotet genom ett problemfokuserat förhållningssätt (Lazarus & 

Folkman 1984). Det kan ske genom att man ändrar sina målsättningar och ambitioner inför till 

exempel en viktig tentamen, och istället hittar andra former för att nå tillfredsställelse. Genom 

en emotionsfokuserad coping däremot kommer individen att förändra sitt förhållningssätt eller 

värdering inför den hotfulla situationen. En individ som använder sig av emotionellt inriktad 

coping reducerar istället sin oro inför en hotfull situation. Generellt så använder sig människor 

av båda copingstrategierna i en kombination (Rydén & Stenström, 2008). Antonovsky (1991) 

utgår från ett salutogent perspektiv istället för ett patogent som annars är grundläggande inom 

medicinsk praktik och forskning. Enligt ett patogent synsätt är sjukdom något avvikande.  

 

 

Salutogent hälsobegrepp 

 
Begreppet salutogenes är sammansatt av det latinska ordet salus som betyder hälsa, och det 

grekiska ordet genesis som betyder ursprung. Salutogenes beskriver människors resurser och 

kapacitet att skapa hälsa. Motsatsen är patogenes som har fokus på risker och sjukdom. Inom 

salutogenesen säger man att människan finns på ett kontinuum mellan total hälsa och total 

ohälsa (Antonovsky, 1991). I det salutogena perspektivet ses människan inte som frisk eller 

sjuk, utan så länge hon lever befinner hon sig någonstans på ett kontinuum där hon har mer 

eller mindre hälsa och ohälsa. Det salutogena perspektivet strävar efter att se bortom 

sjukdomen, så att människan, hennes historia, upplevelse, livssituation och lidande, får vara i 

fokus. Istället för att fokusera på vad som har orsakat eller kommer att orsaka en viss 

sjukdom, frågar det salutogena perspektivet hur individen kan ta sig närmare hälso-polen på 

kontinuumet. Studiet av sjukdomar är viktigt men själv intresserade han sig för generella 

motståndsresurser (GMR - generella motståndsresurser) som är allt som kan ge kraft att 

bekämpa stressorer. Antonovsky (1985) definierar GMR som fysiska, biokemiska, 

artefaktiska/materiella, kognitiva, känslomässiga, värderande, relations- eller 

makrosociokulturella karaktärer en individ, grupp, subkultur eller ett samhälle har och för att 
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effektivt undvika eller utmana en stor variation av stressorer och därigenom kunna undvika 

spänning att transformeras till stress. Exempel på generella motståndsresurser kan vara socialt 

stöd, stark jagidentitet, pengar, kulturell stabilitet, intelligens, livssyn, hälsosamt beteende, 

och traditioner (Holmberg, 2004). För att finna en teoretisk förklaring hur GMR är kopplade 

till hälsa utvecklade Antonovsky begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Det 

gemensamma för alla generella motståndsresurser är att de bidrar till att göra stressorer 

begripliga. Genom dessa erfarenheter skapas med tiden en känsla av sammanhang.  

Antonovsky (1991) har även kopplat ihop GMR med de tre komponenterna i KASAM:  

 Strukturerade erfarenheter redogör för begriplighetskomponenten i KASAM 

 En jämvikt mellan över- och underbelastning, mellan påfrestningar/krav och 

tillgängliga resurser refererar till hanterbarhetskomponenten i KASAM.  

 Deltagande i beslutsprocesser refererar till meningsfullhetskomponenten 

Antonovsky (1991) skriver att för att kunna uppnå stark KASAM krävs många generella 

motståndsresurser. Själva uppbygnaden av KASAM och de bakgrundsfaktorer som är 

avgörande för den kan schematisk visas som i Figur 1 (Volanen, Suominen, Lahelma, 

Koskenvuo, & Silventoinen, 2004): 

 

 

 

 

Tidig 

ålder 
 

 

 

 

 

 

Tonårs- 

och 

vuxenålder 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. KASAM och bakgrundsfaktorer 

 

 

Som en motpol till GMR så definerar Antonovsky generella motståndsbrister (GMB - 

generella motståndsbrister) som en livserfarenhet kännetecknad av bristande  entydighet, 

under- eller överbelastning och utan möjlighet till självbestämmande. GMB ger upplevelser 

som fördärvar ens KASAM (Antonovsky, 1985). 

Begreppet gräns uttrycker de livssektorer hos individen som denne själv upplever viktiga 

och som måste upplevas begripliga, hanterbara och meningsfulla för att individen ska ha en 

stark KASAM. Gränserna kan vara vida eller snäva men åtminstone måste omfatta ens 

känslor, de närmaste interpersonella relationerna, den huvudsakliga sysselsättningen och 
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existentiella teman som död, oundvikliga misslyckanden, tillkortakommande, konflikter eller 

isolering. Dessa teman har en stark koppling till vår syn på oss själva och vad vi lägger vår 

energi på (Antonovsky, 1991). Det som ligger utanför dessa gränser är inte relevant för 

individens KASAM. Antonovsky (1991) menar dock att den yttre världen inte upphör att 

påverka individen även fast påverkan sker utifrån områden som inte återfinns inom gränserna. 

Vissa stressorer är direkt nedbrytande för organismen men generellt går det inte att säga vilka 

konsekvenser stressorerna får för människan. Det är detta som är hälsans mysterium och som 

den salutogenetiska inriktningen försöker lösa. När man ställs inför en stressor hamnar man i 

ett spänningstillstånd som måste hanteras. Vad resultatet blir, dvs sjukdom eller hälsa eller 

något mitt i mellan, det vill säga var på kontinuumet mellan hälsa och sjukdom resultatet 

hamnar avgörs av hur framgångsrik hanteringen av den aktuella spänningen är. 

 

 

Känsla av sammanhang - KASAM 
 

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben 

Gurion University of the Negev i Israel. Bakgrunden till begreppet bottnar i att han ställde 

frågan varför vissa människor hade en förmåga att genomleva motgångar utan att lida någon 

nämnvärd skada. Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga samt att dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang (Antonovsky, 1991). Kritiker menar dock att KASAM endast är 

motsatsen till risktänkande och därför inte är något självständigt nytt och unikt (Hansson & 

Olsson, 2001).  

KASAM består av tre komponenter som är avgörande för hur man ser på sig själv i ett 

salutogent perspektiv: 

 

Meningsfullhet. Meningsfullhet är motivationskomponenten som syftar på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av 

problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i. Engagemanget leder 

till att man kan hitta både förståelse för och resurser att hantera det som händer. Det är 

upplevelsen av meningsfullhet som motiverar till delaktighet i de processer som skapar såväl 

ens öde som ens dagliga erfarenheter (Antonovsky, 1991). Personer med hög KASAM 

välkomnar utmaningar snarare än betraktar dem som bördor.  

 

Begriplighet Det är egna upplevelsen av att tillvaron är ordnad och sammanhängande, i stället 

för kaotisk och oförklarlig. Man känner att det finns ett visst mått av förutsägbarhet i det som 

händer. Personer med en hög KASAM ofta tror att händelser kommer att utveckla sig så bra 

som man kan förvänta sig efter omständigheterna. Personer med låg KASAM ser sig själva 

som ”otursfåglar” och upplever sig alltid drabbade av olyckor. I motsatt mening finner den 

med hög KASAM att olyckor kan förklaras och att händelser kommer att utveckla sig så bra 

som man kan förvänta sig efter omständigheterna. En människas kognitiva resurser är viktiga 

när det gäller att förstå sin omvärld och dess händelser. En del uppfattar information som ett 

brus och kan inte ordna informationen. En människa med hög känsla av begriplighet kan 

ordna information även vid svåra tillfällen (Antonovsky, 1991).  

 

Hanterbarhet. Hanterbarhetskomponenten handlar om upplevelse av att det finns resurser, 

som man kan förfoga över, att tillgå. Detta kan syfta på resurser som tillhör någon annan men 
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ändå kan användas för att möte de krav som ställs utifrån vilken stressor som för tillfället 

påverkar en. En person med hög KASAM känner sig inte som ett offer för omständigheterna 

eller tycker att den belastning man utsätts för är för hög. Om man inte tror att resurserna finns 

avtar meningsfullheten och strävan att hantera situationen blir svagare. Hanterbarhet är 

beteendekomponenten (Antonovsky, 1991). 

 

 

Negativa livshändelser 
 

Begreppet negativa livshändelser används i detta sammanhang för svåra händelser i livet, som 

har påverkan på personens framtida liv. Många sådana livshändelser har en direkt påverkan på 

stressnivå så som är separation och maka/makes dödsfall, ekonomiska eller relationsrelaterade 

negativa händelser. Forskningen har visat att personer som länge levt som ensamstående 

oftare har problem med hälsan och som följd av detta oftare söker till psykiatrisk vård än de 

som är gifta eller sammanboende (Masuda, 1978). 

 

 

Tidigare forskning inom ämnet 
 

Tidigare forskning visar att känslan av sammanhang har en direkt positiv effekt på den 

upplevda hälsan. Låg känsla av sammanhang har signifikant samband med dålig självskattad 

hälsa (Malinauskiene, Leisyte, Malinauskas, & Kirtiklyte., 2011). När det gäller forskning 

inom ämnet känsla av sammanhang och negativa livshändelser så har det ofta handlat om 

forskningen kring de negativa händelsernas påverkan på KASAM. Richardson och Ratner 

(2005) fann att hög grad av KASAM verkar mildra effekterna av de negativa livshändelserna. 

Antonovsky (1991) anser att en individs placering på KASAM-skalan i hög grad fastställs i 

det tidiga vuxenlivet, under livets tredje årtionde då vi lagt adolescensens instabilitet och 

utforskande bakom oss. Då har vi format vår identitet, intagit en social roll och skaffat oss ett 

mönster av livserfarenheter. En bild av vår värld, mer eller mindre begriplig, hanterbar och 

meningsfull, har växt fram Härefter är det sannolikt att en människas KASAM förblir stabil 

genom hela vuxenlivet. Mätning av KASAM ger oss förklaring till variationer i människors 

hantering och agerande samt belyser individualismen (Antonovsky, 1991). 

Teorin att graden av KASAM stabiliserades vid 30-års ålder fick Antonovsky, efter att ha 

tagit del av andras forskning, revidera till att den inte gällde personer som redan från början 

hade en låg eller måttligt grad av KASAM (Eriksson & Lindström, 2005), vilket även stöds 

av en svensk studie utförd av Nilsson, Leppert, Simonsson och Starrin (2010). Nilsson, 

Holmgren, Stegmayr och Westman (2003) fann ett samband mellan KASAM och ålder där 

KASAM och välbefinnandet ökar med åldern oavsett kön. 

Negativa livshändelser kan utsätta individen för stress. Vissa människor kan visa sig 

påverkas mer än andra av dessa stressfulla och belastande händelser i livet. Individens grad av 

KASAM är nära bunden till dess copingstrategier, dvs. vilka strategier den väljer för att 

hantera  problem och påfrestningar i livet. En person med hög grad av KASAM har fler och 

bättre copingstrategier till att göra en positiv omtolkning av det som stressar (Antonovsky, 

1991).  

Carmel, Anson, Levenson, Bonneh och Maoz (1991) forskade om samband melan upplevd 

hälsa, graden av KASAM och påverkan av de negativa livshändelser. De fann att män och 

kvinnor på olika sätt drabbas av de upplevda negativa livshändelser. Männens hälsa 

påverkades inte av de upplevda negativa livshändelser, men påverkades i hög grad av graden 

av KASAM medan för kvinnor gällde det motsatta. 
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Hochwälder och Forsell (2011) publicerade en longitudinell studie vars syfte var att 

undersöka om upplevelser av negativa händelser sänkte graden av KASAM. I denna studie 

från besvarade 1012 kvinnliga sjuksköterskor en enkät vid två tillfällen med över 1-års 

mellanrum. Resultatet kunde inte uppvisa att upplevelser av negativa händelser sänkte graden 

av KASAM. De fann även graden av KASAM vara stabil över tiden oavsett upplevelserna av 

negativa livshändelser. 

En studie av Volanen et al., (2007), visade att människor som uppgav att de hade upplevt 

negativa livshändelser hade lägre grad av KASAM än de som inte hade gjort det. 

Tidigare forskning om sambandet mellan KASAM och negativa livshändelser har inte 

funnit några könsskillnader (Volanen et al., 2007). 

 

Syfte 

  
Det övergripande syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida personer med 

hög KASAM värderar negativa händelser mer positivt än personer med låg KASAM. Vidare 

var syftet att undersöka om det fanns några könsskillnader i självskattade påverkan av 

negativa livshändelser. Syftet var även att skapa en fördjupad förståelse för hälsofrågor ur det 

salutogena perspektivet och i synnerhet om forskning kring känsla av sammanhang. 

Utifrån syftet utfördes följande frågeställning: 

1. Hur ser relationen mellan graden av KASAM och graden av skattade negativa 

livshändelser? 

2. Finns det några könsskillnader avseende styrka av upplevelsen av negativa händelser? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Målgruppen för denna studie var personer som var 30 år eller äldre. Avgränsningen vid 30 år 

baseras på teorin att KASAM utvecklas gradvis beroende av erfarenheter från barndomen 

fram till 30-års ålder, då den stabiliserar sig (Antonovsky, 1991). Undersökningsgruppen 

bestod totalt av 101 personer, varav 28 (27.7%) manliga respondenter. Deras ålder varierade 

från 30 till 65 år med ett medelvärde för män på 46.9 och för kvinnor på 42.8 med 

standardavvikelse för män på 9.1 och för kvinnor 7.9. Urvalet till enkäten baserades delvis på 

ett tillgänglighetsurval, då enkäten skickades ut elektroniskt, via Facebook och e-mail till 

vänner och bekanta, dels av ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att respondenter ombads 

att skicka enkäten vidare till sina vänner och bekanta. Detta ledde till att enkäten nådde ut till 

fler respondenter och därigenom möjliggjordes en större spridning. 

 

 

Material 

 
Dataunderlaget till studien samlades in via en webbenkät som bestod av 77 frågor uppdelade i 

tre avsnitt. Det första avsnittet innehöll 4 bakgrundsfrågor. Här efterfrågades respondenternas, 

kön, ålder, etnicitet och civilstånd enligt nedan. Endast Ålder och Kön användes som 

bakgrundsvariabler vid analysen medan resterande bakgrundsfrågor inkluderades i enkäten för 

att kunna beskriva deltagarna. Vid analyserna kodades män med 0 och kvinnor med 1. 
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I det andra avsnittet användes frågeformuläret Känsla av sammanhang (KASAM) som är en 

svensk översättning av Antonovsky´s livsfrågeformulär som på engelska kallas för Sense of 

Coherens-scale (Antonovsky, 1991). Frågeformuläret är i form av en självskattningsskala, 

som mäter KASAM. Frågor från ett 13-frågors KASAM-formulär valdes, där varje fråga 

besvaras med ett svarsalternativ mellan 1-7 som mäter komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM skalan summeras och används i sin helhet (α=.81). 

Exempel på frågor: Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och inte vet 

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

Svarsalternativ 1 (mycket ofta) till 7 (mycket sällan/aldrig). Frågorna 1, 2, 3, 7, och 10 var 

negativt formulerade och skalvändes innan summering. Poängen från samtliga frågor 

adderades sedan till en total KASAM-poäng för individen, med variationsvidd på 13-91. Låg 

poäng indikerar en låg känsla av sammanhang medan en hög poäng indikerar en hög känsla 

av sammanhang. Den korta versionen på testet användes och detta ska enligt Antonovsky inte 

inverka på resultatet gentemot det längre 29- frågors formuläret. 

Det tredje avsnittet utgordes av 60 frågor som mäter förekomsten av respondentens 

utsatthet för negativa livshändelser samt upplevelsen av dessa. Respondenten fick först en 

fråga-” Har du varit med om denna händelse?”, som sedan följdes av en följdfråga om 

huruvida stark upplevelse hade varit eller skulle ha varit om den inträffat. Svarsalternativerna 

utgjordes av en sjugradig (+3 till -3) Likert- skala där respondenterna ombads således att 

placera sig på skalan, där ytterpunkterna symboliserar att händelsen upplevts ”mycket 

positivt” respektive ”mycket negativt”. Frågor som handlade om de negativa livshändelser 

exkluderade traumatiska upplevelser såsom katastrofer, krig/terror. Frågorna var uppdelade i 

fyra grupper, ”Ekonomi”, ”Arbete”, ”Relationer” och ”Hälsa” beroende på händelsernas 

natur. 

 

 

Procedur 

 
Arbetet med att utforma enkäten påbörjades med att ett inledningsstycke författades om 

studiens syfte som var att skapa förståelse för de mekanismer som gör att de negativa 

händelser i människors liv påverkar dennes välbefinnande olika mycket, från en individ till en 

annan, respondenternas anonymitet samt författarens kontaktuppgifter. Enkäten skapades i 

Google Drive och sammanställdes i början av februari 2014. Den utformades enligt ett 

webbformat på så sätt att frågor inte kunde lämnas obesvarade. Under utformningsfasen och i 

syfte att undvika misstolkningar av frågor och på så sätt öka validiteten, genomfördes en 

pilotstudie för att identifiera brister i enkäten. Motivet med pilotstudien var att testa enkätens 

förmåga att besvara studiens syfte samt hur respondenterna uppfattade frågorna och 

utformningen av enkäten. Respondenterna för pilotstudien baserades på ett 

tillgänglighetsurval. Totalt tillfrågades fem individer, tre kvinnor och två män i blandade 

åldrar. Pilotstudien bidrog även till att skapa en uppfattning om hur lång tid det tog att besvara 

enkäten. Svarstiden för enkäten uppskattades till mellan 5-10 minuter. Pilotstudien ledde till 

att några frågor omformulerades och vissa frågors ordningsföljd korrigerades. Genom att 

undersöka och korrigera dessa brister motverkades risker med bristfällig data. Pilotstudiens 

korrigeringar resulterade i studiens slutgiltiga enkät. Den färdigställda enkäten distribuerades, 

med tillgänglighetsurval, genom att länken delades ut på Facebook samt genom 47 privata 

meddelanden där respondenterna ombads att dela länken vidare på deras Facebook sidor. 

Antalet besökare på Facebook som kude se inlägget med länken till enkäten var okänt. Det 

var inte heller möjligt att kontrollera huruvida enkäten delades vidare eller inte. I och med den 

använda distribueringsmetoden kunde varken studiens svarsfrekvens eller externa bortfall 

beräknas. I övrigt var enkäten utformad på så sätt att frågor inte kunde lämnas obesvarade. 
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Undersökningen gjordes helt anonymt då svarsuppgifter inte kunde kopplas samman med 

person. Hantering av insamlad data samt utformning av enkäten behandlades efter 

individskyddskraven (Centrala etikprövningsnämnden, 2013). Genom enkätverktyget Google 

Drive var det möjligt att följa hur respondenterna besvarade enkäten. Samma dag som 

enkäterna skickades ut besvarades flest enkäter. Dagarna därefter avtog svarsfrekvensen 

stadigt dag för dag. Enkäten fanns tillgänglig att fylla i under en vecka varefter en påminnelse 

till samma målgrupp skickades ut. När påminnelsen skickades ut ökade svarsfrekvensen igen 

för att  sedan återigen avta dag för dag. Efter ytterligare en vecka var det ingen som hade 

svarat på tre dagar och datainsamlingen avslutades. 

 

 

Databearbetning 

 
Svaren från enkäten öppnades i Google Drive och exporterades till det statistiska 

dataprogrammet SPSS där all bearbetning av insamlat data skedde. Svar på frågorna 1, 2, 3, 7, 

och 10 från KASAM formuläret skalvändes och det gjordes omkodning av vissa frågor. För 

att testa reliabiliteten hos KASAM skalan användes Cronbachs alfa, som mäter intern 

konsistens (homogenitet), det vill säga i vilken utsträckning ingående variabler korrelerar med 

varandra. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en tvåvägs variansanalys för 

oberoende mätningar. 

 

 

Resultat 

 

I Tabell 1 redovisas deltagarnas ursprung samt deras civilstånd. 

 

Tabell 1 

Deltagarnas fördelseland och civilstånd, uppdelat på kön   
 

  Män Kvinnor Total 

    Födelseland 
   Sverige 20 48 68 

Ej Sverige 8 25 33 

    Civilstånd 
   Ensamstående 3 10 13 

Sambo/Gift 25 63 88 
    

 

 

I Tabell 2 redovisas deltagarnas ålder och KASAM-index. När det gäller medelvärdet på 

KASAM noteras en skillnad mällan kvinnor och män.  
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Tabell 2 

 Medelvärden och standardavvikelser för deltagarnas ålder och KASAM- index, uppdelat på 

kön 

 

  Män (n = 28) Kvinnor  (n = 73) Total (n=101) 

 
M  SD M  SD M  SD 

KASAM 67.5 10.2 64.2 9.8 65.1 9.9 

Meningsfullhet 22.1 3.6 21.2 3.1 21.45 3.3 

Begriplighet 24.7 3.8 23.4 4.7 23.8 4.5 

Hanterbarhet 20.7 3.8 19.6 3.8 19.9 3.8 
       

 

 

Ett av syftena med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon relationen 

mellan graden av KASAM och graden av skattade negativa livshändelser. Frågeställning 2 var 

att undersöka huruvida det fanns några könsskillnader avseende upplevelsen av negativa 

händelser. För att besvara frågorna genomfördes en tvåvägs variansanalys för oberoende 

mätningar. Innan analysen kategoriserades deltagarna i tre grupper, med 33 och 67 

percentilen, beräknat på graden av KASAM. 

En 2 x 2 ANOVA för oberoende mätningar, med skattad värdering av negativa livshändelser 

som beroendevariabel, visar att båda huvudeffekterna KASAM F(2,95) = 1.170, p <  .315, 

och Kön F(1, 95) = 0.667, p = .416 inte är statistiskt signifikanta. Detta gäller även för 

interaktionseffekten KASAM*Kön F(2, 95) = 0.793, p = .456, vilket visas i Figur 2. 

Analysen antyder att det inte finns någon statistiskt signifikant medelvärdesskillnad mellan 

graden av KASAM och graden av självskattade negativa livshändelser. Analysen antyder 

även att det inte finns någon statistiskt signifikant medelvärdesskillnad mellan män och 

kvinnor avseende den självskattade påverkan av negativa livshändelser. 

I Tabell 3 redovisas deltagarnas självskattning av upplevd negativ händelse. Även om det inte 

finns någon signifikant statistiskt stöd för första frågeställning så kan man antyda en tendens 

till att människor med hög känsla av sammanhang värderar negativa livshändelser mindre 

negativt än människor med låg känsla av sammanhang. 

 
 

Tabell 3 

Deltagarnas skattning av upplevda negativa händelser 
 

  M  SD 

Gruppen med: 
  Låg KASAM -1.69 0.98 

Måttlig KASAM -1.43 0.61 

Hög KASAM -1.21 0.59 

Män -1.37 0.59 

Kvinnor -1.48 0.81 
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Figur 2. Kvinnors respektive mäns skattning av upplevda negativa händelse, uppdelat på 

graden av KASAM  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon relation mellan graden av KASAM 

och graden av skattade negativa livshändelser. Resultatet i denna studie visade inte på något 

statistisk signifikant resultat av sambandet mellan dessa. Även då studien inte visar på 

statistisk signifikans i sambandet så kan man antyda en tendens till att människor med hög 

känsla av sammanhang värderar negativa livshändelser mindre negativt än människor med låg 

känsla av sammanhang. Detta i första hand gäller män. Enligt Antonovsky (1991) skall en 

stark känsla av sammanhang leda till ett fördelaktigt förhållningssätt i sin hantering och syn 

på följderna av en negativ livshändelse. Detta framgår dock inte av utfallet av denna studie. 

Förklaringen till resultatet i denna studie skulle man delvis kunna tillskriva studiens 

begränsningar när det gäller det ojämna fördelningen mellan män, 28 (27.7%) och kvinnor 73 

(72.3%) som ingick i studien och delvis till den relativt låga antalet respondenter (n = 101). 

En annan förklaring till utfallet skulle kunna vara valet att be respondenterna att skatta de 

negativa livsändelsers påverkan, oavsätt om de i verkligheten varit med om dessa eller inte.  

Tidigare forskning har visat att personer som varit med om negativa livshändelser oftare 

rapporterar lågt välbefinnande jämfört med personer som inte har varit med om sådana 

(Masuda et al., 1978). Ytterligare en faktor som skulle kunna påverkat utfallet skulle kunna 

vara tiden då respondenten utsattes för händelsen. Det har konstaterats att den senaste tidens 

negativa händelser i livet har mer effekt på KASAM än de som har hänt för ett tag sedan 

(Volanen et al., 2007). En del tidigare forskning som har fokuserat på de negativa 

livshändelsers påverkan på graden av KASAM har visat att utsatthet för de negativa händelser 

sänker människans grad av KASAM, oberoende av kön eller den ursprungliga graden av 

KASAM. Faktor som påverkade mest var dock ålder som generelt sätt var högre ju äldre 

respondenterna var (Volanen et al., 2007). Även en svensk studie  påvisade att graden av 

KASAM inte särkilt påverkas av utsatthet för de negativa händelser (Hochwälder, 2011). 

Studiens resultat och slutsatser medför nya infallsvinklar till framtida forskning av 

interaktionen mellan mellan graden av KASAM och graden av skattade negativa 
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livshändelser. Det är troligt att relationen mellan dessa två faktorer varierar med olika skeden 

av livet. Det är tänkbart att individens livserfarenheter som fås med ökad ålder ger större 

möjlighet att uppfatta händelser i livet som tydliga och strukturerade. 

Ett annat syfte med föreliggande studie var att undersöka om det fanns några 

könsskillnader avseende upplevelsen av negativa händelser. Resultatet av studien visade inte 

på någon signifikant skillnad i upplevelsen av negativa händelser mellan män och kvinnor. 

Intressant att notera är att det trots skillnader när det gäller ålder och KASAM nivån bland 

män och kvinnor i urvalsgruppen, så kunde inte skillnader avseende upplevelsen av negativa 

händelser påvisas. Förklaring till kvinnornas lägre poäng på KASAM skalan kanske kan 

tillskrivas faktumet att männens medelålder var 4,3 år högre. I en studie från 2010 fann man 

att män i 60 och 70 års åldersgrupperna hade en statistiskt signifikant högre KASAM poäng 

jämfört med kvinnor i samma ålder (Lindmark, 2010). Feldt et al., (2005), har i sin studie i 

funnit skillnad mellan män och kvinnor i graden av KASAM för åldersgruppen 35-46, och 

dragit slutsats att barnafödande och efterföljande, ofta instabil, yrkeskarriär i kombination 

med de sysslor som är förenade med föräldraskapet påverkar utvecklingen av KASAM. Något 

som också skulle ha kunnat påverkat graden av KASAM men inte undersökts är 

respodenternas utbildning. Högre utbildning skulle kunna troligtvis stå i överensstämmelse 

med högre graden av KASAM. 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie har visat att det inte finns en könsskillnad i 

upplevelsen av negativa händelser. Orsaken till att det inte hittades några sådana kan vara att 

individers upplevelse av de negativa händelser inte har att göra med vilket kön individen 

tillhör utan hur personligheten och tidigare livserfarenheter ser ut. De statistiska metoder som 

användes i studien är de bästa tillgängliga för det material som blev insamlat vid 

enkätundersökningen.Deltagareantalet på 101 är relativt litet och man bör vara försiktig vid 

generalisering till en större population. 

 

 

Studiens styrkor och svagheter  
 

Reliabiliteten i studien var hög då enkäten var utformad på så sätt att frågor inte kunde lämnas 

obesvarade och därmed förekom det inga individbortfall vid besvarande av enkäter. En annan 

styrka med studien är att den genomfördes med hjälp av väletablerade instrument.  

Denna studie har även begräsningar. Distributionssätt med tillgänglighetsurval genom att 

länken delades ut på Facebook samt efterföljande snöbollsmetoden där respondenterna delade 

länken med enkäten vidare på deras Facebook sidor möjliggjorde en större spridning. Svaghet 

med detta distributionssätt är att varken svarsfrekvens eller externa bortfall kunde beräknas 

vilket begränsar möjlighet till generalisering av studien. Deltagareantalet på 101 personer är 

kanske den mest framträdande svagheten med studien. Könsfördelningen var något ojämn 

men bör dock vara acceptabel och anses inte ha påverkat resultatet missvisande. För att få en 

bättre förståelse om respondenterna så skulle även en fråga om deras utbildning kunnat 

inkluderas i enkäten.  
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Förslag till framtida forskning 
 

Eftersom negativa livshändelser drabbar så stor del av populationen samtidigt som de direkt 

påverkar individens stressnivå och därmed hälsostillstånd finns det skäl att även ur ett 

folkhälsoperspektiv genomföra flera studier kring dess påverkan på vår välmående. I det 

moderna samhället vars mål är att främja människors hälsa och skapa samhällen där 

människor kan upprätthålla god hälsa så länge som möjligt blir det salutogena perspektivet 

alltmer betydelsefull. Det salutogena perspektivet har betydelse för hur vi kan hantera den 

stress som upplevelse av de negativa livshändelser kan innebära. Tidigare forskning visar att 

känslan av sammanhang har en direkt positiv effekt på den upplevda hälsan och reducerar 

stress, ångest, hopplöshet och depression. Framtida forskning bör fokusera på att göra studier 

som kan hjälpa oss att förstå de mekanismer som gör att vissa människor klarar av att 

genomleva motgångar utan att lida någon nämnvärd skada. Antalet deltagare i denna studie 

var för lågt för att författaren ska kunna dra några generella slutsatser kring relationen mellan 

graden av KASAM och graden av skattade negativa livshändelser. Ursprungligen fanns ett 

intresse att undersöka KASAM´s påverkan på de olika komponenter av negativa livshändelser 

så som ekonomi, arbete, relationer eller hälsa. Arbetsomfattningen gjorde att författaren 

avgränsade sig till enbart två frågor så att ovanstående frågor blev obesvarade. Om man utgår 

från vetenskap om att individens livserfarenheter som fås med ökad ålder ger större möjlighet 

få högre grad av KASAM så skulle ytterligare studie om interaktionen mellan graden av 

KASAM och graden av skattade negativa livshändelser med hänsyn tagen till ålder, troligtvis 

kunna ge bättre svar om sambandet. Att undersöka när relation uppkommer och hur den ser ut 

genom olika livets skede vore ett naturligt nästa steg för forskningen kring denna relation. 

Denna studie har dock inte på något sätt uttömt de ställda frågorna, utan den är snarare ett 

försök till nya infallsvinklar som förhoppningsvis leder till ytterligare studier i ämnet. 

Dessutom skulle författaren vilja se mer forskning inom området KASAM och även att 

kunskaperna som den leder till sprids utt på en bredare front. 
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