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Relationen mellan känsla av sammanhang och mental ohälsa hos 

högskolestudenter  
 

 

Therese Zetterström 

 

 

Den salutogena modellen beskriver hälsa som ett kontinuum mellan 

ytterligheterna total ohälsa och total hälsa. En persons placering på 

kontinuumet kan förklaras av dennes ”känsla av sammanhang” 

(KASAM) - en skyddande resurs som hjälper individen att hantera 

livets stressorer. Mental ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens 

samhälle och studenter är en utsatt grupp. Forskning visar att höga 

grader av KASAM bidrar till god självupplevd hälsa. I studien 

undersöktes, utifrån tre frågeställningar med tillhörande hypoteser, 

relationen mellan KASAM och mental ohälsa hos 273 

högskolestudenter, varav 62 män. Deltagarna besvarade en enkät 

bestående av KASAM-formuläret och General Health Questionnaire. 

Data undersöktes med korrelations-, varians- och regressionsanalys.  

Resultatet påvisade ett negativt samband mellan KASAM och upplevd 

mental ohälsa. Slutsatsen gav att KASAM tycks fungera skyddande 

mot mental ohälsa hos urvalets deltagare varpå diskussionen bland 

annat berör hur skolans miljö kan tänkas främja studenternas KASAM. 

Framtida forskning av organisationsstrukturers inverkan på KASAM 

föreslås.  

 

Keywords: Sense of Coherence, college students, mental ill-health, salotogenesis 

 

 

Inledning 
 

Hälsa definieras av Världshälsoorganisationen (eng. World Health Organization; WHO) 

som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välmående och inte enbart 

frånvaro av sjukdom” (Världshälsoorganisationen, 1948). WHO’s definition av 

hälsobegreppet har kritiserats, bland annat av Antonovsky (1979) som menade att 

beskrivningen var en utopi. Antonovsky hävdade att hälsa är mer komplext och inte 

enbart bör ses som en dikotomi där individen antingen är ”sjuk” eller ”frisk”. Snarare 

rör sig individen ständigt på ett kontinuum mellan ytterligheterna total ohälsa och total 

hälsa. Olika faktorer, inre såväl som yttre, påverkar vart någonstans på denna hälsoskala 

en person befinner sig. Antonovsky (1979) beskriver detta som den salutogena 

modellen, varpå han i linje med en positiv hälsopsykologisk inriktning lägger vikt på 

människans hälsobringande faktorer. Till skillnad från det patogena synsättet, där fokus 

ligger på anledningen till att människor blir sjuka, ämnar det salutogena synsättet 

undersöka hälsans ursprung, hur det kommer sig att människor håller sig friska. 

Antonovsky ansåg att viktig kunskap på hälsoområdet går förlorad genom att endast 

fokusera på de patologiska förklaringarna. För att få en komplett bild av vad hälsa 

innebär måste även faktorer som skapar och bevarar hälsa studeras (Antonovsky, 1979, 

1994). 
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Trots att många anammat denna mer holistiska syn på hälsa och hälsobringande 

aspekter ligger fortfarande en stor del av dagens forskningsfokus kvar på de faktorer 

som förklarar ohälsa. Hur kommer det sig dock att vissa individer mår bättre än andra 

trots liknande omständigheter? Vad finns gemensamt hos dem som upplever hälsa? 

Frågor som dessa kan sällan besvaras genom att endast titta på anledningar till ohälsa. I 

enlighet med det hälsopsykologiska perspektivet torde fokus i lika hög grad ligga vid att 

undersöka de styrkor som finns inom människan och som fungerar skyddande i 

påfrestande situationer. Ett sätt att studera och förklara dessa styrkor är att undersöka 

individernas ”Känsla Av SAMmanhang” eller KASAM, ett begrepp som myntades av 

Antonovsky (1979).    

 

 

Salutogenes, generella motståndsresurser och känsla av sammanhang 

 

Salutogenes härstammar från latinets ”salus”; hälsa, och grekiskans ”genesis”; ursprung. 

Utifrån den salutogena modellen av hälsa intresserade sig Antonovsky (1979) för att 

studera hur det kommer sig att vissa personer, trots stressorer (ett spänningstillstånd 

som måste hanteras på något sätt) i livet, placerar sig vid eller rör sig mot den positiva 

polen av kontinuumet. Hur livets stressorer hanteras beror på individens Generella 

MotståndsResurser (GMR). Dessa kan ses som fenomen vilka skapar livserfarenheter 

som, definierat av Antonovsky (1979, p.187), är ”characterized by consistency, 

participation in shaping outcome, and an underload-overload balance of stimuli”. 

Exempel på GMR kan vara kunskap, intelligens, en stark jag-identitet och socialt stöd. 

GMR hjälper individen att bygga upp en förståelse såväl som erfarenhet inför och 

genom livets stressorer vilken främjar förutsägbarhet och hanterbarhet (Antonovsky, 

1979, 1994). I en finsk studie (Volanen, Lahelma, Silvetoinen, & Suominen, 2004) 

undersöktes kopplingen mellan fyra huvudområden av GMR (arbete, familjeliv, sociala 

relationer, uppväxtsituation) och KASAM. Resultaten visade att KASAM är starkt 

relaterat till psyko-emotionella motståndsresurser som arbetskvalitet, kärleksrelationer, 

socialt stöd, och uppväxtsituation.  

Från dessa generella motståndsresurser utvecklade Antonovsky begreppet KASAM 

(eng. Sense Of Coherence; SOC) som en förklaring till hur GMR är kopplat till hälsa. 

GMR ligger alltså till grund för och styr hur pass utvecklad KASAM en person har. 

Detta ger också att en persons placering på kontinuumet hälsa till ohälsa beror på 

individens grad av KASAM. Antonovsky (1994, s.46) definierar 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 investering och engagemang. [svensk översättning: Magnus 

Elfstadius]. 

 

Ur denna definition framträder således tre skilda men starkt sammanflätade 

dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där hög grad av dessa 

fungerar skyddande i påfrestande situationer. Antonovsky (1979) menade alltså att 

KASAM beskriver till vilken grad en individ upplever världen som begriplig, hanterbar 

och meningsfull samt att denna livssyn i sin tur inverkar på individens hälsa. Negativa 

livshändelser kan beskrivas som riskfaktorer mot en individs hälsa medan KASAM kan 
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ses som en skyddsfaktor. I en metafor beskriver Antonovsky livet som en flod och 

KASAM som människans förmåga att kunna simma i floden (Antonovsky, 1994). 

  

Begriplighet. En kognitiv komponent gällande i vilken utsträckning en individ 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftiga, ordnade och strukturerade i motsats till 

kaotiska, okontrollerbara och slumpmässiga. En person med hög begriplighet ser 

framtiden som förutsägbar; om något oväntat sker går detta att förklara och ordna. Svåra 

situationer upplevs som utmaningar vilka är möjliga att möta. Personer med låg 

begriplighet har en tendens att se sig själva som ”olycksfåglar”; när svåra situationer 

uppstår räknar dessa individer ofta med att otur kommer fortsätta drabba dem resten av 

deras liv (Antonovsky, 1994). 

   

Hanterbarhet. Kan ses som en instrumentell/beteendemässig komponent som innebär 

till vilken grad en individ upplever sig ha de resurser som krävs för att klara av olika 

påfrestningar och utmanande situationer som uppstår i livet. Stark hanterbarhet ger en 

känsla av att inte vara ett offer för yttre omständigheter. Svag hanterbarhet kan istället 

leda till en upplevelse av att vara orättvist behandlad i svåra situationer. Antonovsky 

(1996) liknar denna dimension vid Banduras begrepp ”self-efficacy”, vilket innebär att 

individen har en tilltro till sin egen förmåga att genom sitt agerande skapa önskade 

effekter (Bandura, 1977).  

 

Meningsfullhet. En motivationskomponent med vikt på känsla av delaktighet. Berör i 

vilken utsträckning livet upplevs ha en känslomässig innebörd. Personer med hög 

meningsfullhet upplever livet som värdefullt på ett känslomässigt plan och även 

krävande situationer ses som värda att investera tid och lägga energi på. Personer med 

låg meningsfullhet kan däremot ha svårt att se några områden i livet som värda att 

engagera sig i. Av de tre dimensionerna kan meningsfullhet ses som mest central. Utan 

meningsfullhet ingen begriplighet, hanterbarhet eller motivation. Dimensionerna bör 

dock inte ses som separata delar då de är starkt sammanlänkade med varandra 

(Antonovsky, 1979, 1994).  

 

 

Känsla av sammanhang: stabilitet, påverkansmöjligheter och kritik 
 

I enlighet med GMR och dess kopplingar till KASAM innebär detta att ju högre grad av 

KASAM en person har, desto bättre kan denne hantera livets olika stressorer. Stark 

KASAM skapar stabilitet i placering på det salutogena hälsokontinuumet och kan även 

bidra till en rörelse mot den positiva polen. Individens grundläggande KASAM skapas 

redan i barndomen genom barnets anknytning till signifikanta andra. Föräldrar med 

stark KASAM tenderar exempelvis att påverka även barnets utveckling mot en stark 

sådan. Om individen under den turbulenta ungdomstiden upplever någorlunda 

förutsägbarhet, medbestämmande och belastningsbalans i livet (ofta kopplat till faktorer 

som samhällsklass, kön, historia och kultur) kan en stark KASAM utvecklas i 

kommande vuxenliv. Graden av KASAM blir mer eller mindre definitiv i det tidiga 

vuxenlivet och kan därefter inte påverkas nämnvärt. Vid 30-års ålder har de flesta 

kommit till lags med tidigare motstridigheter och funnit ”sin plats” i livet. Deras 

KASAM kommer därefter behålla sin stabilitet, som ett slags personligt ”KASAM-

medelvärde”. Oväntade händelser kan påverka detta värde mot en högre eller lägre 

KASAM, men kommer i de flesta fall återgå till medelvärdet efter en tid (Antonovsky, 

1979, 1994).  
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I en studie (Honkinen et al., 2008) där stabilitet av KASAM hos ungdomar i 15 till 

18 års ålder undersöktes, visade sig KASAM vara relativt stabil redan vid 15 års ålder. 

Resultaten visade även att pojkar hade signifikant högre grad av KASAM än flickor. 

Hult och Waad (2004) menar att KASAM’s egenskaper kan användas för att främja 

människors arbetsmiljö (vilket kan ses som en motsägelse till Antonovskys åsikt att 

KASAM stabiliseras i tidig vuxenålder). I en organisation skapar förutsägbarhet 

trygghet och minskar stress. Tydliga riktlinjer och information är viktigt för att skapa 

och bibehålla en känsla av begriplighet hos individerna. Känslan av hanterbarhet kan 

utvecklas genom en upplevelse av belastningsbalans. En känsla av kontroll och förmåga 

att hantera sitt arbete skapar möjlighet att lättare hantera krävande perioder av arbete. 

Konkreta mål hänger nära ihop med syfte och motivation. Således är det viktigt att en 

organisation kan förmedla tydliga mål och delmål samt främja delaktighet vilket leder 

till ökad meningsfullhet. Även utvecklandet av salutogena faktorer (exempelvis 

självförtroende, social kapacitet, inre kontroll, tydlighet och struktur i omgivningen) hos 

barn och ungdomar kan gynna utvecklingen av en stark KASAM vilket i förlängningen 

leder till en bättre hälsa (Hult & Waad, 1999, 2004). 

Antonovskys begrepp, KASAM, har även kritiserats. I en systematisk översyn av 

458 vetenskapliga artiklar och 13 doktorsavhandlingar publicerade mellan åren 1992-

2003, kunde Eriksson och Lindström (2005) rapportera att en individs grad av KASAM 

inte tycks vara så stabil över tid som Antonovsky antog. Det har vid jämförelse av olika 

studier visat sig att trots relativt stabila medelvärden generellt tycks grad av KASAM ha 

en tendens att öka med åldern genom hela livet. Vidare, utifrån en svensk longitudinell 

studie mellan åren 1994-1999 med 1254 deltagare, rapporterade Nilsson, Holmgren, 

Stegmayr och Westman (2003) också stabilitetsförändringar i KASAM. Medelvärdet för 

KASAM, oavsett könstillhörighet, minskade under femårsperioden. Starkast minskning 

återfanns hos den äldsta åldersgruppen (45-74 år) och hos individer som hade någon typ 

utav sjukdom. Deltagare som i början av perioden hade lägst KASAM visade starkast 

minskning över tid. Individer med en initialt hög KASAM behöll dock ett relativt stabilt 

värde.  

 

 

Mental ohälsa och stress 
 

Socialstyrelsen (2013) beskriver psykisk ohälsa som ett samlingsbegrepp vilket kan 

innefatta allt ifrån psykiska sjukdomar (exempelvis depression eller schizofreni) till 

självrapporterade besvär (exempelvis oro/nedstämdhet).  I Sverige är mental ohälsa en 

av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning hos vuxna svenskar idag. För kvinnor har 

ångest- och stressproblematik nästintill fördubblats sedan 1980-talet och kvinnor 

rapporteras generellt må sämre än män (Berlin & Danielsson, 2012; Mulder, 2011).  

Trenden har inte heller gått obemärkt förbi hos barn och ungdomar där det skett en 

stadig ökning av psykisk ohälsa under 1990- och 2000-talet. Prognoser från 2011 visar 

även på en fortsatt ökning och det beskrivs som ett växande folkhälsoproblem. Unga 

kvinnor rapporteras må sämre än unga män och ses således vara en extra utsatt grupp. 

Utvecklingen tycks gälla ”barn och ungdomar” generellt och inte specifikt psykosocialt 

utsatta sådana. Varför ökningen skett finns inget klart svar på men miljöförändringar i 

exempelvis skola eller på samhällsnivå ses som möjliga orsaker (Socialstyrelsen, 2013; 

Åsbring & Hochwälder, 2009).  

I en enkätstudie (Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sarnecki, 2011) bland 

svenska ungdomar i sextonårsåldern rapporterade över 30% av deltagarna allvarliga 

stressymptom i form av kravbelastning, lågt självförtroende, dålig sömn och bristande 

socialt stöd.  Även här sågs kvinnor vara en extra utsatt grupp. Stress är också ett 
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växande problem hos studenter då de dagligen möter akademiska, personliga och 

sociala utmaningar. Akademisk utbrändhet har kommit att bli ett signifikant problem 

vilket i sin tur förknippas med en försämrad akademisk prestation (Lin & Huang, 2013). 

För att främja unga vuxnas psykiska hälsa har ett antal åtgärder föreslagits i en 

fokusrapport av Forsell, Airaksinen och Disheden (2009). Bland annat lyfts stärkandet 

av skyddsfaktorer (ex. utvecklande av socioemotionell förmåga) och en minskning av 

riskfaktorer (ex. arbetslöshet) fram som viktiga åtgärder. Även studiemiljön, på ett 

fysiskt såväl som mentalt plan, ses som en viktig faktor för psykisk hälsa. 
 

 

Relationen mellan mental (o)hälsa och känsla av sammanhang 
 

Flera studier visar på KASAM’s starka koppling till upplevd hälsa, i synnerhet mental 

sådan – ju högre grad av KASAM desto generellt bättre hälsa. Dessutom verkar inte 

grad av KASAM kunna sänkas till följd av negativa livshändelser utan tycks vara stabil 

över tid. KASAM kan således ses som skyddande mot framförallt mental ohälsa, en 

relation som visat sig gälla oavsett faktorer som kön, ålder, etnicitet et cetera. KASAM 

är följaktligen en hälsofrämjande resurs vilken stärker individers motståndskraft och 

utvecklar ett positivt hälsotillstånd, men kan dock inte ensamt förklara individers 

övergripande känsla av hälsa (Eriksson & Lindström, 2006; Hochwälder, 2013; 

Hochwälder & Forsell, 2011).  

KASAM har också visat sig kunna predicera hälsa. Efter en fyraårsuppföljning med 

finska män och kvinnor rapporterade deltagare med hög grad av KASAM god 

självupplevd hälsa, medan de med låg KASAM rapporterade sämre självskattad hälsa 

(Suominen, Helenius, Blomberg, Uutela, & Koskenvou, 2001). Även kopplingar mellan 

KASAM och biologiska faktorer har funnits. Exempelvis kunde Svartvik et al. (2002) 

visa att kvinnor med medel till hög grad av KASAM rapporterade färre fysiska 

sjukdomssymtom och upplevde sig själva som friskare än vad kvinnor med låg grad av 

KASAM gjorde. I linje med forskning kring psykisk ohälsa som visar att kvinnor 

generellt mår sämre än män, har även forskare kunnat peka på ett liknande samband vad 

gäller KASAM. Genom att mäta könsskillnader och generell självuppfattning gällande 

psykosociala hälsoaspekter hos unga vuxna (13-22 år) kunde Räty, Larsson, Söderfeldt 

och Wilde Larsson (2005) rapportera att unga kvinnor hade sämre självkänsla, fler 

beteendeproblem och lägre KASAM än unga män. Liknande könsskillnader avseende 

KASAM återfanns också i studien av Honkinen et al. (2008).  

KASAM har även undersökts specifikt mot studenter och i egenskap av skyddsfaktor 

visar sig höga grader av KASAM fungera preventivt mot stress och negativa 

livshändelser. KASAM hos studenter visar på positiva samband med upplevd hälsa och 

negativa samband med psykiska påfrestningar (Bíró, Balajti, Adány, & Kósa, 2010; 

Jorgensen, Frankowski, & Carey, 1999). I en spansk studie av Garcia-Moya, Rivera och 

Moreno (2013) undersöktes skolrelaterad stress hos studenter och även här fungerade 

KASAM skyddande; studenter med hög grad av KASAM led mindre av skolrelaterade 

stressymptom. KASAM visade sig generellt ha en positiv effekt på studenternas hälsa 

såväl som att kunna påverka till vilken grad studenterna upplevde skolans krav som 

stressande. Liknande resultat visade sig i en dansk tvärsnittsanalys av 3258 ungdomar, 

där stressade flickor med en låg KASAM rapporterade att de nyligen varit sjuka dubbelt 

så ofta än ostressade flickor med låg KASAM. Hos flickor med hög KASAM däremot 

försvann denna skillnad helt, således sågs negativa effekter av stress minska med en 

ökad KASAM (Nielsen & Hansson, 2007). Vidare undersökte Natvig, Hanestad och 

Samdal (2006) relationen mellan KASAM och skolrelaterade resurser (ex. stöttande 

skolmiljö och adekvata inlärningsförhållanden) hos 4116 norska ungdomar. Det 
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starkaste sambandet, oavsett kön, visade sig vara ett negativt sådant mellan KASAM 

och en känsla av upplevd stress till följd av skolarbetet. I en svensk studie (Bothmer & 

Fridlund, 2003) där relationen mellan studenters självrapporterade hälsa, KASAM och 

andra personlighetsfaktorer undersöktes, kunde ett positivt samband mellan KASAM 

och självrapporterad hälsa påvisas. Detta samband förelåg dock endast hos de kvinnliga 

studenterna i urvalet.  

 

 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 

Unga vuxna i dagens Sverige mår allt sämre psykiskt (Socialstyrelsen, 2013; Åsbring & 

Hochwälder, 2009) och studenter generellt är en utsatt grupp vad gäller stress (Lin & 

Huang, 2013). KASAM har visat sig fungera skyddande mot mental ohälsa och 

psykiska påfrestningar så som stress hos studenter (Bíró et al., 2010; Garcia-Moya et al., 

2013). Syftet med denna studie var att undersöka studenters psykiska välmående utifrån 

ett hälsopsykologiskt fokus genom att studera deras mentala (o)hälsa, inre styrkor i 

egenskap KASAM samt relationen där emellan. Detta för att (om möjligt) kunna belysa 

faktorer som ses bidra till studenters mentala välmående, i motsats till att fokusera på 

det som genererar ohälsa. Resultatet kan vara av vikt för studenter såväl som övriga 

inom skolväsendet med förhoppning om att kunna bidra till kunskap om KASAM’s 

betydelse för och dess relation till studenters mentala hälsa. Mot bakgrund av tidigare 

forskning ställdes följande frågeställningar med tillhörande hypoteser: 

1. Hur relaterar KASAM till upplevd mental ohälsa hos studenter på en svensk 

högskola?  

H1: Studenter med låg KASAM upplever högre grad av mental ohälsa än 

studenter med moderat till hög KASAM. 

H2: Kvinnliga studenter har högre grad av mental ohälsa än manliga 

studenter. 

2. Föreligger en interaktion mellan kön och KASAM med avseende på mental ohälsa 

hos studenter? 

3. Hur mycket av den totala variationen i mental ohälsa hos studenter kan förklaras 

av utvalda bakgrundsvariabler (kön, ålder, extraarbete, boendestatus, ämne) samt 

KASAM?  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Då studiens syfte var att undersöka relationen mellan KASAM och mental ohälsa hos 

högskolestudenter gjordes ett ändamålsenligt urval, deltagare var studenter från en 

högskola i Mellansverige. Totalt delades 281 enkäter ut varav 273 besvarades, således 

ett bortfall om 8 enkäter och en svarsfrekvens på 97%. Ingen enkät behövde exkluderas 

till följd av för stort partiellt bortfall. Deltagarna var 211 (77%) kvinnor och 62 (23%) 

män med ett åldersintervall om 19 till 53 år (M = 24.12 år, SD = 5.04). 

Åldersmedelvärde för kvinnliga studenter var 24.19 år med en standardavvikelse på 5.2 

och för manliga studenter 23.85 år, standardavvikelse 4.48.  

Av studiens 273 deltagare tillhörde 85 (31%) ett internationellt program och 

tilldelades en engelsk version av enkäten. Totalt 238 (87%) deltagare var 

programstudenter och övriga 35 (13%) läste fristående. Flest studenter läste inom ämnet 
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vård och hälsa [n = 145 (53%)] medan resterande representerade samhälle, ekonomi, 

eller humaniora [n = 128 (47%)]. Av studenterna hade 134 (49%) ett extraarbete vid 

sidan av studierna. Totalt 254 (93%) hade syskon och 24 (9%) hade barn. 

Etthundratjugosex (46%) deltagare levde ensamma och övriga 147 (54%) levde 

tillsammans med någon (ex. partner, föräldrar).    

 

 

 

Material 
 

Datainsamlingen gjordes i form av en enkät om totalt 34 frågor uppdelade över tre 

avsnitt; 1) inledande frågor, 2) frågor om livet (KASAM-formuläret) och 3) frågor om 

välbefinnande (GHQ12). Inledande avsnitt bestod av nio bakgrundsfrågor vilka 

efterfrågade ålder, kön, ämnesområde, programtillhörighet, genomsnittlig studietid per 

vecka, extraarbete vid sidan av studierna, boendestatus (bor ensam/med sambo etc.) 

samt om studenten hade några syskon eller barn. Vid analysen användes kön, ålder, 

extraarbete, boendestatus och ämne som bakgrundsvariabler. Resterande 

bakgrundsfrågor fungerade deskriptivt. Frågan om genomsnittlig studietid uteslöts till 

följd av tvetydighet i utformning. Övriga två avsnitt bestod av två etablerade skalor 

varav den första mätte KASAM (13 frågor) och den andra mätte mental ohälsa (12 

frågor).  

 

KASAM-formuläret (SOC-13). För att mäta KASAM användes KASAM-formuläret 

utvecklat av Antonovsky (1993, 1994). Skalan mäter grad av KASAM där höga poäng 

indikerar en stark KASAM. Originalversionen består av 29 frågor men återfinns även i 

en förkortad version om 13 frågor vilken användes i studien. Frågorna skattades på en 

sjugradig Likertskala där svarsalternativen varierade beroende på frågans utformning, 

exempelvis 1 (Mycket ofta) till 7 (Mycket sällan/aldrig). Poängen kan variera mellan 13 

till 91. Fyra frågor mäter dimensionen Meningsfullhet (ex. ”Hur ofta känner du att det 

inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?”), fem frågor mäter 

Begriplighet (ex. ”Har du mycket motstridiga känslor och tankar?”) och resterande fyra 

frågor mäter Hanterbarhet (ex. ”Känner du dig orättvist behandlad?”). Fem frågor 

kodades omvänt. Trots att frågorna mäter de tre dimensionerna separat är skalan avsedd 

att tolkas i sin helhet (Antonovsky, 1994; Eriksson & Lindström, 2005).  

På bas av 33:e samt 67:e percentilen utifrån medelvärdesindex gjordes uppdelningen 

låg, moderat och hög KASAM. Reliabiliteten mättes med Cronbach’s alfa och var för 

hela skalan .81 (Meningsfullhet .66, Begriplighet .65, Hanterbarhet .61). Det generella 

medelvärdet för SOC-13 har vid en systematisk översyn av Eriksson och Lindström 

(2005) visat sig variera mellan 35.39 till 77.60 (SD = 0.10 för det lägre och 13.80 för 

det högre). Skalan anses valid och reliabel samt tillämplig för användning tvärkulturellt 

med avsikt att mäta hur personer hanterar stressfyllda situationer och samtidigt behåller 

hälsan (Antonovsky, 1993; Eriksson & Lindström, 2005). 

 

General Health Questionnaire (GHQ-12). Skalan GHQ-12 användes för att mäta 

studiens beroende variabel, Mental ohälsa, och är ett självrapporterande mått på 

nuvarande ospecificerad (generell) psykisk ohälsa. Skalans ursprungliga intention var 

att upptäcka psykisk störning på samhällelig nivå i icke-psykiatriska miljöer och 

återfinns i fyra versioner; GHQ-60, GHQ-30, GHQ-28 och GHQ-12. Den senare tillika 

kortaste versionen (12 frågor) används ofta som ett allmänt undersökningsverktyg. 

Skattningen kan ske på olika sätt men vanligen med den binära ”GHQ metoden” (0-0-1-

1), eller med en fyragradig Likertskala (0-1-2-3) (Goldberg & Williams, 1988).  
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I studien skattades GHQ-12 med Likertskalan och svarsalternativen varierade 

beroende på frågans utformning, exempelvis 0 (Bättre än vanligt) 1 (Som vanligt) 2 

(Sämre än vanligt) 3 (Mycket sämre än vanligt). Hälften av frågorna är positivt 

formulerade (ex. ”Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste 

veckorna?”) medan övriga är negativt formulerade (ex. ”Har du haft svårt att sova på 

grund av oro de senaste veckorna?”). Poängen varierar mellan 0 till 36 där höga poäng 

indikerar en högre grad av mental ohälsa hos respondenten (Hu, Stewart-Brown, Twigg, 

& Weich, 2007). 

Reliabiliteten mättes med Cronbach’s alfa och uppgick till .86. För GHQ anges ofta 

generella tröskelvärden vilka indikerar mental ohälsa; om individens poäng övergår 

tröskelvärdet kan denna ses ligga i en ”riskzon” (Goldberg & Williams, 1988). Dessa 

tröskelvärden varierar beroende på typ av GHQ-skala samt på vilket sätt poängen 

skattats (ex. binär eller Likert). I en studie (Goldberg, et al., 1997), där validitet av 

GHQ-12 och GHQ-28 jämfördes utifrån ett internationellt urval av 5438 deltagare, 

visade sig tröskelvärdet för GHQ-12 beräknat med Likertmetoden ligga på mellan 11 

och 12 (11/12). GHQ-12 har visat sig vara en robust och valid skala och har även 

reliabilitets- och validitetstestats specifikt mot studenter med tillfredsställande resultat 

(Daradkeh, Ghubash, & El-Rufaie, 2001; Goldberg, et al., 1997).  

 

 

Procedur  
 

Föreläsare på aktuell högskola tillfrågades via e-post om tillåtelse att i samband med 

föreläsning få dela ut en enkät gällande studenters hälsa. För att öka materialets 

representativitet tillfrågades föreläsare inom samtliga av högskolans organiserade 

ämnesenheter. Vid medgivande bestämdes tid och plats för datainsamling. Totalt 

besöktes sju föreläsningar, varav en för ett internationellt program där materialet 

delades ut på engelska. Studenterna informerades muntligt såväl som skriftligt om 

studiens syfte, att deltagande var frivilligt och anonymt samt möjlighet att ta del av 

resultatet. I samband med presentation av studiens syfte beskrevs ”mental ohälsa” med 

det något mindre laddade ordet ”stress” för att bibehålla så hög svarsfrekvens som 

möjligt. Detta bedömdes inte som vilseledande då stress är en form av mental ohälsa 

varpå Vetenskapsrådets etiska principer (2011) vidmakthölls. Vid insamlingstillfällena 

varierade om enkäten ifylldes på lektionstid, i samband med rast eller efter avslutad 

föreläsning. Enkäten tog fem till tio minuter att fylla i. Efter ifyllandet samlades 

enkäterna in och studenterna tackades för sin medverkan.  

 

 

Databearbetning 
 

Insamlat material matades in och bearbetades i det statistiska datorprogrammet SPSS. 

Enstaka partiella bortfall ersattes med för frågan aktuellt medelvärde. Då ämnesgruppen 

”humaniora” var relativt liten (n = 23) sammanfördes denna med samhälle/ekonomi för 

att skapa balans i materialet. Analysens signifikansgräns sattes till p < .05.  

Bakgrundsvariabeln ”Kön” kodades 0 för kvinnor och 1 för män. ”Ämne” kodades 0 för 

samhälle/ekonomi/humaniora och 1 för vård/hälsa. Variabeln ”Extraarbete” kodades 0 

för Ja och 1 för Nej. Nuvarande boendeform, vilket i enkäten bestod av flertalet 

svarsalternativ, kodades om till bakgrundsvariabeln ”Boendestatus” där 0 innebar att 

respondenten levde ensam och 1 att denne levde tillsammans med någon (ex. partner, 

föräldrar etcetera).  
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För att få en generell uppfattning av hur aktuellt urval förhöll sig till för skalorna 

allmänt skattade tröskel- och medelvärden, sammanställdes inledningsvis en 

sammanfattande tabell över beräknade medelvärden och standardavvikelser för 

deltagarnas poäng på GHQ tillika KASAM. För att behålla applicerbara jämförelser 

gjordes dessa beräkningar med summaindexerade skalor. För resterande analyser 

användes dock skalornas medelvärdesindex. Den första frågeställningen och följande 

två hypoteser besvarades med en korrelationsanalys (användande Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient) samt variansanalys. Den andra frågeställningen 

besvarades med en 2*3 ANOVA för oberoende mätningar och den tredje 

frågeställningen med hjälp av en hierarkisk multipel linjär regressionsanalys. I 

regressionsanalysens första steg undersöktes hur mycket av variationen i psykisk ohälsa 

som kunde förklaras av variablerna kön och ålder. I steg två lades extraarbete, 

boendestatus och ämne till och avslutningsvis undersöktes i steg 3 hur mycket 

ytterligare variation i psykisk ohälsa som variabeln KASAM kunde förklara.      

 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 redovisas hur studiens urval förhåller sig till för skalorna angivna tröskel- och 

medelvärden. Tabellen visar att studenternas medelvärde ligger på tröskelvärdet för 

mental ohälsa. Vidare ses att medelvärdet gällande KASAM för studiens deltagare 

ligger inom det generella medelvärdesintervallet för skalan. 
  

Tabell 1  

Medelvärden och standardavvikelser gällande Psykisk ohälsa och KASAM 
 Kvinnor  

(n = 211) 

 Män  

(n = 62) 

 Total  

(N = 273) 

Variabel M
 

SD  M SD  M SD 

Psyk ohälsa
a 

12.10 5.56  10.77 4.96  11.80 5.48 

KASAM
b 

60.35 10.58  58.92 11.18  60.03 10.71 
a
 Beräknat på summaindex. Tröskelvärde som indikerar psykisk ohälsa: 11/12 (min: 0, max: 36) 

b
Beräknat på summaindex. Generellt medelvärde: 35.39 - 77.60 (Mdn ≈ 56.5) (min: 13, max 91). 

 

Gällande den första frågeställningen visade sig ett signifikant (p < .001) negativt 

samband föreligga mellan KASAM och upplevd psykisk ohälsa hos studenterna i 

urvalet (se Tabell 2). Såldes en stark tendens till att ju högre grad av KASAM desto 

lägre grad av mental ohälsa och vice versa. Gällande KASAM konstaterades även ett 

positivt samband (p < .001) med typ av ämne; studenter inom vård/hälsa hade en högre 

KASAM än studenter inom samhälle/ekonomi/humaniora. Vidare förelåg ett positivt 

samband (p = .003) mellan KASAM och boendestatus; deltagare som levde tillsammans 

med någon hade högre KASAM än de som levde ensamma.   

Studiens första hypotes fick stöd; studenter med låg KASAM (M = 1.30, SD = 0.44) 

var signifikant (F2, 267 = 44.35, p < .001, η
2
 = .114) åtskilda från och mådde mentalt 

sämre än studenter med moderat (M = 0.94, SD = 0.38) till hög (M = 0.71, SD = 0.33) 

KASAM. Post-hoc test med Fischer’s LSD visade att en signifikant (p < .001) skillnad i 

upplevd mental ohälsa mellan samtliga grupper av låg, moderat och hög grad av 

KASAM förelåg. Resultatet innebar att ungefär 11% av den totala variansen kunde 

tillskrivas studenternas grad av KASAM.  

Även den andra hypotesen fick stöd då det visade sig föreligga en signifikant (F1,267 

= 10.21, p < .002, η
2
 = .026) skillnad mellan kvinnor och män avseende mental ohälsa. 

Kvinnliga studenter rapporterade generellt högre grad av mental ohälsa (M = 1.01, SD = 
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0.47) än manliga studenter (M = 0.90, SD = 0.41). Cirka 2.6% av den totala variansen i 

beroendevariabeln kunde således förklaras av skillnaden mellan könen.  

Det kunde inte konstateras att det förelåg en interaktion mellan kön och KASAM 

avseende mental ohälsa hos studenter (F2, 267 = .052, n.s.). Således, utifrån aktuellt urval, 

besvarades den andra frågeställningen nekande.  
 

Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan variabler 

Variabel 1 2 3 4 5 6 

1. Ålder
a 

-      

2. Kön
b 

-.028 -     

3. Ämne
d 

-.079 -.121* -    

4. Extraarbete
e 

-.097 .078 .252** -   

5. Boendestatus
f 

.150* -.059 -.001 -.159** -  

6. KASAM
g 

.058 -.056 .216** -.004 .182** - 

7. GHQ
h 

.116 -.102 .006 -.046 -.054 -.563** 
Not. N = 273. *p < .05, **p < .01. 

a 
Ålder (min: 19, max: 53). 

b 
”Kön” Kodning: 0 = Kvinnor, 1 = Män.  

c 
Ej applicerbart. 

d
 ”Ämne” Kodning: 0 = Samhäll/Ekonomi/Humaniora, 1 = Vård/Hälsa. 

e 
”Extraarbete vid sidan 

av studier” Kodning: 0 = Ja, 1 = Nej. 
f 
”Boendestatus” Kodning: 0 = Lever ensam, 1 = Lever tillsammans med 

någon (ex. partner/föräldrar). 
g 
Beräknat på medelvärdesindex. 

h 
Beräknat på medelvärdesindex  

 

Den tredje frågeställningen besvarades med en hierarkisk regressionsanalys (se 

Tabell 3). Modellen var signifikant i sin helhet och kunde förklara 37.7% av den totala 

variationen i mental ohälsa. Steg 1 (kön, ålder) var signifikant (p = .042) och kunde 

förklara 2.3% av variationen i mental ohälsa. Steg 2 (boendestatus, extraarbete, ämne) 

bidrog inte signifikant (p = .133) till modellen. KASAM introducerades i steg 3 varpå 

ökningen i förklarad varians åter var signifikant (p = .001) och kunde bidra till att 

förklara ytterligare 34.6% av den totala variationen i beroende variabeln mental ohälsa. 

Resultatet för den tredje frågeställningen gav således att KASAM ensamt kunde 

förklara över 1/3 av variationen i mental ohälsa.  

 

Tabell 3 

Regressionsanalys för prediktion av generell mental ohälsa 

 Steg 1  Steg 2  Steg 3  

Variabel β
 a 

 β  β  

Steg 1:       

   Ålder   .113
 

  .123*   .152**  

   Kön
b 

 -.099  -.098  -.108*  

Steg 2:       

   Ämne
c 

   .015   .153**  

   Extraarbete
d 

  -.044  -.062  

   Boendestatus
e 

  -.085   .019  

Steg 3:       

   KASAM
f 

    -.614**  

Sammanfattning:       

   Modell F 3.211* 

.023 

   

1.709 

 .031 

 .008 

26.858** 

.377 

   .346** 

 

   Totalt R
2 

   ∆R
2 

Not. N = 273. df (Steg 1) = 2, 270; df (Steg 2) = 5, 267; df (Steg 3) = 6, 266. *p < .05, **p < .01 
a
 β anger standardiserade regressionskoefficienter. 

b 
”Kön” Kodning: 0 = Kvinnor, 1 = Män. 

c
 ”Ämne” 

Kodning: 0 = Samhäll/Ekonomi/Humaniora, 1 = Vård/Hälsa. 
d 
”Extraarbete vid sidan av studier” 

Kodning: 0 = Ja, 1 = Nej. 
e 
”Boendestatus” Kodning: 0 = Lever ensam, 1 = Lever tillsammans med någon 

(ex. partner/föräldrar). 
f 
Beräknat på medelvärdesindex 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att utifrån ett hälsopsykologiskt fokus undersöka 

högskolestudenters psykiska välmående genom att studera deras mentala (o)hälsa, inre 

styrkor i egenskap KASAM och relationen där emellan. Tre frågeställningar och två 

hypoteser ställdes upp. Resultaten visade att det förelåg ett signifikant negativt samband 

mellan KASAM och studenternas självrapporterade mentala ohälsa. Studenter med låg 

grad av KASAM upplevde signifikant högre grad av mental ohälsa än studenter med 

moderat till hög grad av KASAM. Kvinnliga studenter mådde signifikant sämre 

psykiskt än manliga. Ingen interaktionseffekt förelåg mellan kön och KASAM i relation 

till mental ohälsa. Totalt 37,7% av variationen i mental ohälsa visade sig signifikant 

kunna förklaras av studenternas kön, ålder, extraarbete, boendestatus, ämnestillhörighet 

och KASAM. 

Gällande den första frågeställningen, hur KASAM relaterar till självrapporterad 

mental ohälsa hos studenter, kunde ett signifikant negativt samband konstateras. 

Beträffande mental ohälsa i allmänhet och dess koppling till KASAM i synnerhet, 

ställdes även två hypoteser anslutna till den inledande frågeställningen upp. Båda 

hypoteserna fick stöd. Dessa resultat var alla i linje med tidigare forskning på området 

(Bíró et al., 2010, Eriksson & Lindström, 2006; Garcia-Moya et al., 2013; Hochwälder 

& Forsell, 2011; Jörgensen et al., 1999; Lin & Huang, 2013; Schraml et al., 2011; 

Socialstyrelsen, 2013; Suominen et al., 2001; Åsbring & Hochwälder, 2009).  

Den andra frågeställningen avsåg huruvida det förelåg en interaktion mellan kön och 

KASAM beträffande mental ohälsa hos studenter. Resultatet från ANOVAN visade att 

någon sådan interaktion inte förelåg. Kvinnor hade signifikant högre grad av mental 

ohälsa än män och i takt med att grad av KASAM ökade så minskade den mentala 

ohälsan likvärdigt hos båda könen.  

Den tredje frågeställningen gällde hur mycket av variationen i kriterievariabeln, 

mental ohälsa, som kunde förklaras av prediktorvariablerna kön, ålder, ämne, 

extraarbete, boendestatus samt KASAM. Resultatet visade att kön och ålder i steg 1 

bidrog signifikant till modellen i sin helhet till skillnad från steg 2 som knappt kunde 

förklara någon ytterligare variation alls. I steg 3 visade sig KASAM bidra signifikant till 

modellen vilket styrker dess inverkan på den upplevda mentala ohälsan hos studenterna 

i urvalet. Modellen i sin helhet var signifikant och kunde förklara 37.7% av variationen i 

mental ohälsa hos studenterna, varav KASAM’s bidrag till denna variation var 34.6%. 

Detta innebär att över en tredjedel av variationen i mental ohälsa hos studenterna kan 

förklaras av deras grad av KASAM. Som nämnt ovan innebär hög grad av KASAM en 

lägre grad av mental ohälsa. Givet att detta resultat kan generaliseras även till andra 

studenter belyser det betydelsen KASAM kan tänkas ha när det kommer till studenters 

välmående.  

Honkinen et al. (2008) och Räty et al. (2005) rapporterar att unga kvinnor tycks ha 

lägre grader av KASAM än unga män. Någon signifikant könsskillnad avseende detta 

förelåg dock inte i aktuell studie, varpå KASAM-medelvärden hos urvalets manliga och 

kvinnliga studenter bör betraktas som likvärdiga. Gällande tröskel- och medelvärden för 

GHQ och KASAM visade sig studiens deltagare ligga vid tröskelvärdet för mental 

ohälsa. Förutsatt att normgruppens tröskelvärde är applicerbart även på för studien 

aktuellt urval innebär detta att deltagarna har en relativt hög grad av mental ohälsa. 

Något som kan ses överensstämma med generella rapporter om unga vuxnas mentala 

hälsa (Schraml et al., 2011; Socialstyrelsen, 2013; Åsbring & Hochwälder, 2009). 

Gällande KASAM så låg deltagarna inom det generella medelvärdesintervallet. 
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Undersökningens betydelse. Unga vuxna i allmänhet och studenter i synnerhet mår 

allt sämre psykiskt och skolrelaterad stress kan ses som en bidragande faktor (Lin & 

Huang, 2013; Schraml et al. 2011; Socialstyrelsen, 2013). Mycket fokus ligger på att 

undersöka anledningarna till ohälsa istället för att titta på vad som genererar hälsa. Vad 

gör då att många studenter faktiskt mår bra och lyckas hantera påfrestande situationer på 

ett adekvat sätt? Resultatet i denna studie visar att KASAM signifikant bidrar med över 

en tredjedel av variationen i mental ohälsa hos deltagarna i det aktuella urvalet. Ponera 

att liknande samband gäller även för studenter på andra lärosäten i Sverige. Genom att 

fånga upp och förvalta denna information samt arbeta aktivt för att höja studenternas 

KASAM torde detta, i enlighet med ett positivt hälsofokus, påverka en betydande del av 

studenternas välmående. Forsell et al. (2009) föreslår flera åtgärder för att främja unga 

vuxnas hälsa. Bland annat belyser de vikten av att stärka skyddsfaktorer och minska 

riskfaktorer. Dessa skyddsfaktorer kan liknas vid Antonovsky’s (1979) GMR vilka 

bidrar till utvecklandet av KASAM och till att individen upplever världen som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Genom att arbeta för att främja en stark KASAM 

hos studenterna torde detta leda till ett ökat skydd mot stressorer tillika riskfaktorer, 

vilka annars riskerar att påverkat individen negativt.  

Förvisso menar Antonovsky (1994) att graden av KASAM stabiliseras i tidig 

vuxenålder, och andra, så som Honkinen et al., (2008), att stabiliseringen sker tidigare 

än så. Detta indikerar att påverkansmöjligheterna av KASAM hos ungdomar och vuxna 

är ganska små. Dock anser bland annat Hult och Waad (1999, 2004) att KASAM kan 

påverkas, exempelvis via salutogent ledarskap och organisationsstruktur. Genom att 

organisationen som individen befinner sig i (exempelvis en högskola) genomsyras av 

tydliga riktlinjer, information och mål, samt lyckas skapa en känsla av kontroll, 

belastningsbalans och delaktighet på individnivå främjar det de tre komponenter som 

bildar KASAM. En institution som aktivt arbetar för att främja dessa grundläggande 

funktioner (vilka i sin tur utvecklar salutogena faktorer så som självförtroende, inre 

kontroll, tydlighet och struktur hos individen) torde onekligen kunna påverka 

utvecklingen mot en stark KASAM hos studenten. Som en följd av detta borde även den 

mentala ohälsan i förlängningen sänkas hos studenterna då KASAM har en förmåga att 

inverka positivt på individers mentala välmående (Eriksson & Lindström, 2006; 

Hochwälder, 2013; Hochwälder & Forsell, 2011).  

 

Förslag på framtida forskning. Ovanstående diskussion, kring möjligheterna att 

främja en stark KASAM hos studenter genom att påverka hur skolan som organisation 

är uppbyggd, öppnar för tanken att KASAM som begrepp kanske inte enbart är knutet 

till individen per se. Kan själva organisationen ha en slags inneboende KASAM? 

Mintzberg (1993) beskriver exempelvis flertalet åtskilda organisationstyper som 

varierar bland annat vad gäller standardiseringsgrad och medbestämmandemöjlighet. 

Utifrån detta är det inte allt för långsökt att dra parallellen mellan det faktum att olika 

typer av organisationsstrukturer även kan påverka individers KASAM. Ett förslag på 

framtida forskning är att undersöka hur relationen mellan KASAM och organisationstyp 

ser ut samt att studera huruvida KASAM även kan appliceras på själva organisationen 

och inte bara individerna inom den.  

Utöver studiens huvudresultat framkom även annan intressant information i 

analysen. Bland annat kunde ett positivt samband mellan typ av ämne och grad av 

KASAM konstateras. Hur det kommer sig att studenter inom vård och hälsa tycks ha en 

signifikant högre grad av KASAM än de inom samhälle/ekonomi/humaniora i det 

aktuella urvalet är en intrikat fråga att besvara. Det vore därför intressant att studera 

detta faktum vidare i framtida forskning. Detsamma gäller för den positiva korrelation 

som förelåg mellan KASAM och boendestatus. Är det generellt så att studenter som 
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lever ensamma har en lägre KASAM och i så fall varför? Svaret går med all sannolikhet 

djupare än den information som finns att tillgå i föreliggande undersökning, varpå ett 

försök till någon typ av förklaring här endast skulle vara spekulationer.     

 

 

Studiens styrkor och svagheter 
 

En styrka med studien var dels urvalets storlek (N = 273) men även att det externa 

bortfallet endast uppgick till 3%. Insamlat material innehöll dessutom ytterst få partiella 

bortfall vilka samtliga kunde ersättas med för frågan aktuellt medelvärde. Detta torde 

således ha inverkat minimalt på analysen i sin helhet. Vidare bestod enkäten av två 

väletablerade skalor där både KASAM-formuläret och GHQ-12 översteg det generalla 

gränsvärdet om ett Cronbach’s alfa på .70. Att enkäten delades ut på både svenska och 

engelska ses inte som något reliabilitetshot då skalornas översättningar och 

tvärkulturella robusthet var fastställd sedan tidigare (Eriksson & Lindström, 2005; 

Goldberg & Williams, 1988).  

En svaghet med studien kan vara snedfördelningen mellan könen då männen var 

underrepresenterade. Dock skall icke förringas att hela 62 deltagare faktiskt var män 

vilket kunde generera tillfredställande statistiska resultat. Vidare undersöktes endast 

studenter vid en enskild högskola i Mellansverige vilket kan ses inkräkta på studiens 

validitet och möjlighet att generalisera resultat över en större population. Ett annat 

validitetshot var att enkäten tidsmässigt delades ut i samband med kursskifte, det vill 

säga näst intill samtliga deltagare stod inför eller hade precis genomgått ett kursavslut. 

Detta är en period som generellt innebär tentor, inlämningsarbeten och med all 

sannolikhet en ökad stress för studenterna. Något som ger att enkätsvaren, framför allt 

på GHQ-12 skalan, kan ha påverkats av detta faktum. Å andra sidan mättes deltagarnas 

mentala ohälsa och grad av KASAM just av den anledningen att de var studenter, något 

som innebär ett konstant omlopp av prestationskrav av skiftande karaktär. Vidare bör 

nämnas att en av enkätens bakgrundsfrågor, ”Hur många timmar i veckan lägger du i 

genomsnitt på dina studier?”, uteslöts till följd av tvetydighet i dess utformning. Det 

framgick inte om det var antal studietimmar inklusive eller exklusive lektionstid som 

efterfrågades varvid resultaten i denna fråga var för osäkra för att användas.  

Kritik har även riktats mot KASAM avseende dess instabilitet över tid (Eriksson & 

Lindström, 2005; Nilsson et al. 2003). I korrelationsanalysen (se Tabell 2) visade sig 

sambandet mellan ålder och grad av KASAM vara icke signifikant. Kritiken av 

KASAM’s stabilitet bör ändock hållas i åtanke. En förklaring till att sambandet i denna 

studie inte korrelerade signifikant kan mycket väl bero på att urvalet i sig bestod av 

studenter, vilket ofta innebär unga vuxna. Hade undersökningen istället riktat sig mot 

individer av ett mer skiftande åldersspann kan resultatet ha sett annorlunda ut.    

 

 

Slutsats 
 

Vad kan då sägas om studenters psykiska välmående utifrån ett salutogent 

hälsoperspektiv? Det visade sig finnas en negativ relation mellan KASAM och 

självrapporterad psykisk ohälsa hos deltagarna i studien; ju högre grad av KASAM 

desto lägre grader av mental ohälsa. Studenter med moderata till höga grader av 

KASAM tycks således kunna hantera livets stressorer i större utsträckning än individer 

med låga grader – åtminstone i föreliggande urval. Vidare visade sig KASAM enskilt 

kunna förklara över en tredjedel av den totala variationen i mental ohälsa hos 

undersökningens deltagare. Detta understryker att den inverkan KASAM har på mental 
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ohälsa inte skall förringas när det kommer till att förklara hur personer håller sig friska. 

Trots att kvinnliga studenter visade sig må signifikant sämre psykiskt än manliga 

återfanns ingen könsskillnad vad gällde KASAM. Något som tyder på att kvinnornas 

högre värden på mental ohälsa härrör sig i något annat än deras grad av KASAM. I det 

stora hela bekräftade denna studie mycket av den forskning som redan finns inom 

området. Dock väcktes även nya frågor som kan ses av intresse att studera i framtiden. 

Framför allt vad gäller möjligheten att stärka KASAM med målet att skapa en positivt 

hållbar hälsoutveckling hos unga vuxna i allmänhet och studenter i synnerhet. 

Avslutningsvis påvisar föreliggande studie att högskolestudenters inre styrkor i 

egenskap av KASAM tycks fungera som en skyddande resurs vilket bidrar till upplevt 

mentalt välmående.            
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