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Sammanfattning 

Denna studie avsåg att undersöka om KASAM och Hardiness agerar 

som skyddsfaktorer mot stress. Mer specifikt om de predicerar 

fullföljande av den grundläggande militära utbildningen. Vidare 

avsåg studien att undersöka om formulären SOC-13 och DRS-II, som 

avser mäta KASAM respektive Hardiness, mäter olika fenomen. 65 

soldater besvarade ett formulär där SOC-13 och DRS-II ingick. 

Formulären delades ut av studiens författare samt två kollegor i 

början på den grundläggande militära utbildningen under våren 

2015. Fullföljande mättes i slutet av utbildningen. Resultatet visade 

att delskalan Hanterbarhet i KASAM signifikant predicerade 

fullföljande av utbildningen. Inget signifikant resultat för resterande 

delskalor eller på helskalenivå. Faktoranalys visade att items från 

formulären SOC-13 och DRS-II laddade i samma faktorer och inte i 

två separata faktorer, vilket indikerar att formulären mäter samma 

fenomen. Resultaten diskuteras i termer av stress och undvikande, 

samt i termer av skyddsfaktorer.  
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Abstract 

 

This study aimed to investigate whether Sence of Coherence and 

Hardiness act as protective factors against stress. More specific; 

whether they predict completion of the Swedish Basic Military 

Training (GMU). Furthermore, the purpose of the study was also to 

investigate whether the questionnaires SOC-13 and DRS-II are 

measuring different phenomena. 65 recruits undergoing the Swedish 

Basic Military Training (GMU) answered a battery of questionnaires, 

with SOC-13 and DRS-II being among them. The questionnaires were 

handed out by the authors of this study and two of their colleges in the 

beginning of the Basic Military Training in the spring of 2015. 

Completion of the Basic Military Training were measured in the end 

of the training. The results showed the disposition Manageability 

(KASAM) to be significant in predicting completion of the Basic 

Military Training. The results showed no other disposition to be 

significant in predicting completion. A confirmatory factor analysis 

did not show two separate factor loadings for the items of SOC-13 and 

DRS-II, indicating the questionnaires measuring the same phenomena. 

The results are being discussed in terms of stress, avoidance and 

protective factors.  
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KASAM och Hardiness som skyddsfaktorer mot stress 

Vi människor kommer alla drabbas av påfrestningar och stress på den krokiga väg som 

kallas livet. Det kan vara i form av livskriser, svårigheter att få ihop vardagen, 

relationsproblem - listan kan göras lång. Genom historien har vi sett att vissa människor tycks 

ha en psykisk motståndskraft, och verkar inte lika berörda av dessa påfrestningar. De här 

individerna tycks ha en förmåga att kunna hantera just de stressfulla situationer, som andra 

väljer att fly ifrån. Ett exempel är människor som frivilligt väljer att arbeta som soldater. Trots 

den stora fysiska och psykiska ansträngning som alla soldater drabbas av, tycks vissa inte 

drabbas av lika många symptom på ohälsa, exempelvis posttraumatisk stress (Escolas, Pitts, 

Safer, & Bartone, 2013). Vad beror detta på? Vad är det som gör att vissa människor tycks 

klara av så mycket större påfrestningar än andra? 

Psykologin har länge dominerats av en syn på människans hälsa som handlar om att 

läka och bli frisk från ohälsa (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001). Detta har genom 

årtionden betytt att fokus legat exklusivt på ett patogent förhållningssätt för att förklara hälsa. 

Vidare menar dock Seligman och Csikszentmihalyi (2001) att forskningen på senare tid har 

skiftat fokus mot ett synsätt som handlar om vad som håller en individ vid god psykologisk 

hälsa, positiv psykologi. Positiv psykologi är helt enkelt en vetenskap och psykologiskt 

forskningsområde om människors styrkor och förmågor (Sheldon & King, 2001). Genom den 

positiva psykologins genomslag som forskningsområde, konceptualiseras nya tankegångar 

och begrepp fram.  

Ett centralt begrepp som bär den positiva psykologin framåt är ”resiliency”. Forskare 

inom detta område har identifierat olika faktorer som ökar risken att en individ använder 

adekvata copingstrategier och fungerar över normen under påfrestningar (Tusaie & Dyer, 

2004). Men hur skiljer sig dessa faktorer inom begreppet resiliency från varandra egentligen? 
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Vad är egentligen psykisk tålighet? 

Resiliens 

Resiliency har på svenska översatts till resiliens och definieras då som 

återhämtningsförmåga eller “process som består i att komma tillbaka eller att på olika sätt 

möta och bemästra svårgheter” (Egidius, 2008). Begreppet resiliens har sin uppkomst i 

forskning om de psykologiska aspekterna av stress och coping (Tusaie & Dyer, 2004) och 

syftar till att bidra till förklaringen av variationen i hälsa, för de människor som utsätts för 

stressfulla livshändelser. Individer med stark resiliens tänks hantera stressfulla situationer mer 

adekvat än individer med svag resiliens (Block, 1981).  

Vad som innefattas i begreppet resiliens har beskrivits på flera olika sätt. Resiliens har 

konceptualiserats som förmågan att återhämta sig från stress (Carver, 1998), att kunna 

anpassa sig efter rådande stressfulla förhållanden och att välja adekvata copingstrategier och 

inte drabbas av ohälsa trots motgångar, samt att kunna fungera över normen trots upplevd 

stress och stora motgångar (Tusaie & Dyer, 2004). Gemensamt för de olika 

konceptualiseringarna av begreppet resiliens är att de alla innehåller formuleraringar om 

motgångar som individen möter och positiv anpassning efter dessa (Luthar, 2006; Luthar & 

Cicchetti, 2000; Luthar et al., 2000).  

Tidig forskning om hur resiliens yttrar sig hos individer fokuserade på karaktärsdrag 

eller faktorer som gjorde att individen växte från den stress denne mötte (Tusaie & Dyer, 

2004). Dessa faktorer kunde vara både intrapersonella och miljömässiga. De intrapersonella 

faktorerna kan delas upp i kognitiva faktorer samt kompetenser. Vidare menar Tusaie och 

Dyer (2004) att exempel på kognitiva faktorer är optimism, intelligens, kreativitet, humor, en 

uppfattning om sin omvärld som meningsfull, en sammanhängande bild över sin 

livsberättelse, samt att individen uppskattar det som är unikt med just den.  Tusaie och Dyer 

(2004) listar även individuella kompetenser som visat sig bidra till ökad resiliens; ett brett 
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utbud av copingstrategier, social förmåga, förmågor förvärvade från utbildning samt 

minneskapacitet. Intrapersonella faktorer som bidrar till ökad resiliens betraktas vara 

skyddsfaktorer inom individen. Miljömässiga faktorer som bidrar till ökad resiliens är bland 

annat upplevelse av socialt stöd och en känsla av samhörighet. Socialt stöd är en viktig aspekt 

av begreppet resiliens, och i det ingår både den rent objektiva mängden av sociala kontakter, 

men även förmågan att upprätthålla dessa sociala relationer (Tusaie & Dyer, 2004). 

Ett centralt och bärande begrepp inom resiliens är begreppet skyddsfaktor (Lundgren 

& Persson, 2003). En skyddsfaktor agerar som en buffert, och ökar sannolikheten att utfallet 

blir gynnsamt om en individ utsätts för en påfrestning (Andershed & Andershed, 2005). 

Skyddsfaktorer kan finnas både inom individen och i miljön. Skyddsfaktorerna driver 

individen i riktning mot hälsa (Zuckerman, 1999). Hur skyddsfaktorer agerar för att skapa 

resiliens är svårt att säga. Istället bör man välja ut några faktorer att fokusera på för att 

undersöka hur just de faktorerna skapar resiliens (Garmezy, 1991). 

  En individ kan utifrån sett ha en stark resiliens vid vissa typer av påfrestningar, 

men svagare inom andra. På grund av detta är det rekommenderat att forskningen tittar på 

områdena var för sig, snarare än att använda mått som undersöker samtliga områden. Exempel 

på områden är prestationer på jobb eller skola, förmåga att anpassa sitt beteende i olika 

situationer, psykologisk anpassning samt fysisk hälsa (Tusaie & Dyer, 2004).  

I linje med detta synsätt som undviker att tillämpa patogena förklaringsmodeller, utan 

istället tittar på skyddsfaktorer går det salutogena perspektivet. 

Det salutogena perspektivet 

Likt begreppet resiliens, syftar det salutogena perspektivet till att förklara varför vissa 

individer hantera påfrestningar bättre än andra, och inte drabbas av ohälsa efter dessa 

påfrestningar (Antonovsky, 1987/2005). Det salutogena perspektivet har sin uppkomst i 

begreppet salutogenes, vilket betyder hälsans ursprung. Perspektivet beskriver hur 
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dimensionerna hälsa (H+) och ohälsa (H-) verkar finnas på ett kontinuum, där olika faktorer 

har inverkan på var en individ hamnar på detta kontinuum. Det salutogena perspektivet 

fokuserar på faktorer och resurser som bidrar till att en individ drivs i riktning mot hälsa, så 

kallade salutogenes. När en individ möter en påfrestning (stressor), drabbas individen av en 

ansträngning (tension). Om en individ har tillräckligt med skyddsfaktorer (salutogenes) drivs 

individen i riktning mot hälsa. Om individen istället har fler riskfaktorer (pathogenes) drivs 

individen i riktning mot ohälsa. Det salutogena perspektivet försöker identifiera 

skyddsfaktorer, medan det patologiska perspektivet försöker identifiera riskfaktorer 

(Antonovsky, 1987/2005). 

 

Figur 1. Den salutgena modellen (Lindström, 2010 s 2) 

 

Stress 

Stress definieras som ”the psychological state which derives from peoples’ appraisals 

of their adaption to the demands which are made of them” (Lazarus, 1966). Stress betraktas 

vara ett samspel mellan faktiska omständigheter i miljön och individens uppfattning om hur 

denne lyckas anpassa sig efter dem. Individen är en aktiv agent i stressprocessen och påverkar 
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vilken inverkan olika stressorer har på individen. Individen kan påverka genom att använda 

sig av olika kognitiva, beteendemässiga och emotionella strategier. Utifrån detta antas stress 

vara den diskrepans som uppstår mellan de krav som ställs på individen, och de resurser som 

en individ har till sitt förfogande för att hantera kraven (Lazarus, 1966). 

En central aspekt i stressprocessen är individens kognitiva tolkningar och värderingar 

av de krav som ställs. Kognitiv tolkning i stressande situationer är den mentala process där 

individen bedömer huruvida ett krav hotar individens hälsa, och därefter gör en bedömning 

om individen har tillgängliga resurser för att möta de krav som ställs. Kognitiv tolkning i 

stressande situationer består av två olika processer: primär och sekundär tolkning. Den 

primära tolkningen innebär att individen gör en bedömning om huruvida händelsen är 

irrelevant, stressande, eller positiv. Om en händelse bedöms vara stressande, görs även en 

bedömning om hur skada händelsen har resulterat i, om det finns ett föreliggande hot om 

framtida skada, samt om händelsen kan vara en möjlighet till utveckling (Lazarus, 1966). 

När den primära tolkningen är klar, sker en sekundär tolkning som innebär att 

individen undersöker vilka resurser som finns tillgängliga för att hantera händelsen, vilket 

kallas coping. Coping är alltså den beskrivna process där individen försöker hantera 

diskrepansen mellan de krav som individen upplever i en stressfull situation, och de resurser 

som individen upplever att denne har för att hantera kraven (Lazarus, 1966; Folkman & 

Lazarus, 1984). Copingresurser definieras som ”aspects of the individuals external and 

internal environment which are either not directly or completely under the individuals control; 

they exist in a quiescent state ready to mediate in a positive or negative direction the 

individual’s response to the advent of a stressor” (Shapiro, 1983). Copingresurserna kan vara 

fysiska, materiella, sociala, psykologiska eller intellektuella. Vilken typ av coping som 

används av individen avgörs av de resurser som finns i individens miljö (Lazarus & Folkman, 

1984).  
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Figur 2. Lazarus modell över stress och coping (Quine & Pahl, 1991 s 60) 

 

Att befinna sig i en militär miljö har tidigare visat sig vara högt stressande (Sinclair & Oliver, 

2003) och det har bedrivits forskning som beskriver stressprocessen hos soldater, och olika 

skyddsfaktorer har identifierats, så som exempelvis Hardiness (Bliese & Castro, 2003).  

Undvikande som copingstrategi 

Undvikande är en känslofokuserad copingstrategi för att hantera stress. 

Känslofokuserade copingstrategier hjälper inte individen att lösa det problem den står inför, 

utan kan istället förstärka de emotionella svårigheterna och den missanpassning som redan 

existerar (Florian, Mikulincer, & Taubman, 1995).   

Känsla Av SAMmanhang (KASAM) 

Sense of coherence med den vedertagna svenska översättningen Känsla Av 

SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp som har sin uppkomst i det salutogena perspektivet 

(Antonovsky, 1987/2005). KASAM  är en psykologisk faktor som man har sett påverkar 

sambandet mellan stress och hälsa/ohälsa. Tidigare forskning har visat att individer med stark 

KASAM löper mindre risk att drabbas av ohälsa efter stress jämfört med individer med svag 
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KASAM. KASAM definieras som “en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en enomträngande 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” (Antonovsky, 1987/2005 s 46). Definitionen beskriver de tre delskalorna som 

ingår i KASAM: Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet.                                                 

Begriplighet. Begriplighet definieras som “i vilken utsträckning man upplever inre 

och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus - dvs kaotisk, oordnad, 

slumpmässig, oväntad, oförklarlig” (Antonovsky, 1987/2005). Begriplighet innebär att när en 

individ drabbas av påfrestningar, har individen en förmåga att göra dem begripliga. En individ 

med stark känsla av begriplighet förväntar sig att kommande händelser är förutsägbara, eller i 

de fall de kommer som överraskningar, är möjliga att ordna och förklara (Antonovsky, 

1987/2005). 

Hanterbarhet. Hanterbarhet definieras som “den grad till vilken man upplever att det 

står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de 

stimuli som man bombarderas av” (Antonovsky, 1987/2005). Individer med stark känsla av 

hanterbarhet ser stressorer som erfarenheter vilka är möjliga att hantera, och utmaningar som 

möjliga att möta. Om en individ har svag känsla av hanterbarhet innebär det att individen 

upplever att denne inte har resurser tillgängliga för att hantera de krav som ställs. 

Meningsfullhet. Meningsfullhet definieras som “i vilken utsträckning man känner att 

livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet 

ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är 

utmaningar att välkomna snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan” 
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(Antonovsky, 1987/2005). Meningsfullhet innebär att när en individ drabbas av påfrestningar, 

konfronterar individen dessa och försöker hitta en mening och ett värde i dem (Antonovsky, 

1987/2005). 

Sammanfattningsvis innebär en stark KASAM att när en individ möter en stressor, 

agerar denne på olika sätt för att bemästra stressorn på ett gynnsamt sätt. Detta gör individen 

med de resurser som finns tillgängliga inom denne. En av dessa resurser är KASAM, som 

innebär att individen har en sammanhängande bild av sin omvärld (Antonovsky, 1987/2005). 

Det finns även andra faktorer som kan tänkas bidra till att individer kan omvandla en stressor 

till en möjlighet för utveckling, exempel på en sådan faktor är Hardiness (Kobasa, 1979). 

Hardiness 

Hardiness är en psykologisk personlighets faktor som tänks kunna förklara variansen i 

individers stressreaktioner, och har varit ett stort fokus i militär stressforskning (Sinclair & 

Oliver, 2003). Hardiness har jämförts med KASAM i den mån att de båda tycks vara 

skyddsfaktorer som minskar risken för ohälsa efter stress (Antonovsky, 1987/2005). Studier 

har funnit att Hardiness agerar som en buffert mot stress (Bartone, Roland, Picano, Williams, 

2008) och att det är som mest verksamt i högstressande situationer (Kobasa, Maddi & Kahn, 

1982). Tidigare forskning har även funnit att individer med svag Hardiness i större 

utsträckning väljer att använda känslofokuserade copingstrategier (Kobasa, 1982). 

Begreppet Hardiness myntades år 1979 i samband med en studie som undersökte 

möjliga bakomliggande faktorer till varför vissa individer utvecklar ohälsa, medan andra 

bibehåller sin hälsa efter att ha varit med om påfrestningar (Kobasa, 1979). Hardiness består 

av tre delskalor (Kobasa, 1979), vilka i denna uppsats benämns enligt deras engelska namn då 

uppsatsens författare inte funnit någon vedertagen svensk översättning av begreppet 

Hardiness eller någon av dess delskalor. De tre delskalorna kallas Control, Commitment och 

Challenge. 



KASAM OCH HARDINESS SOM SKYDDSFAKTORER  [14] 
 

 
 

Control. Control innebär att individen har en tro på sin egen förmåga att kunna 

kontrollera och/eller påverka händelser i livet. Detta medför att individen får en känsla av att 

denne kan förutse potentiella hot mot deras hälsa, samt att individen upplever att den kan 

påverka det som händer i omgivningen. 

Commitment. Commitment innebär att individen har en inre motivation och/eller 

känsla av åtagande i olika livsområden såsom arbete, interpersonella relationer, och sig själv. 

I och med att individen är engagerad i sina relationer, skapar det ett socialt stöd vilket agerar 

som resurs i stressfulla situationer. 

Challenge. Challenge innebär att individen kan uppskatta och se nya upplevelser och 

utmaningar som möjligheter till lärande och utveckling. Detta bidrar till en ökad flexibilitet 

hos individen att kunna anpassa sig till stressfulla förhållanden (Bartone, 1999; Kobasa 1979). 

Hardiness har ansetts vara relativt stabilt över tid (Kobasa, Maddi & Kahn, 1982). En 

studie fann dock att individer som deltog i ett tio sessioner långt program för träning av 

Hardiness, uppvisade starkare Hardiness efter genomfört program, jämfört med 

kontrollgruppen (Maddi, Maddi & Kahn, 1998). 

Sammanfattningsvis konceptualiseras Hardiness som en personlighets faktor och 

graden av Hardiness hos en individ påverkar om individen uppfattar stressorer som hot eller 

en möjlighet till utveckling. 

Likheter mellan begreppen KASAM och Hardiness  

KASAM Hardiness 

Begriplighet Challenge 

Hanterbarhet Control 

Meningsfullhet Commitment 

Figur 3. Antonovskys (1987/2005) jämförelse av begreppen KASAM och Hardiness 

Både KASAM och Hardiness utgår från det salutogena perspektivet, och grundas i 

idén att individens syn på sin omvärld är en avgörande faktor för problemhantering och grad 
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av ohälsa (Antonovsky, 1987/2005). Antonovsky (1987/2005), jämför KASAM och 

Hardiness utifrån de delskalor som de båda begreppen består av.  

Meningsfullhet i KASAM, och Commitment i Hardiness, agerar båda som drivkrafter 

hos individen. Begriplighet i KASAM, och Challenge i Hardiness skiljer sig däremot från 

varandra. Begriplighet innebär att stabilitet är eftersträvansvärt, medan Challenge innebär att 

en strävan efter förändring eftersträvas. Dock så har vissa förändringar i konceptualiseringen 

av Challenge gjorts efter den ursprungliga beskrivningen, och där har påståenden som tar 

avstånd från önskan om trygghet har uteslutits. I och med den förändringen minskar 

diskrepansen mellan Begriplighet och Challenge menar Antonovsky (1987/2005). 

Hanterbarhet i KASAM jämförs med Control i Hardiness, då de båda involverar fenomenet 

kontroll. Det som urskiljer dem är dock att delskalan Control innebär att individen antingen 

ser att denne själv kontrollerar saker och ting, eller att någon annan eller något annat därute 

gör det. Hanterbarhet å andra sidan innebär en stark tillit till att både legitima andra och 

individen själv kan inneha kontrollen, men det viktiga är att individen har resurser att fatta 

beslutet om var kontrollen ska ligga. Antonovsky (1987/2005) menar att begreppet Hardiness 

inte ger oss svar på vilket sätt Hardiness leder till ökad hälsa, medan KASAM ger svar på den 

frågan (Antonovsky, 1987/2005). Men som beskrivet, finns det stora likheter mellan 

begreppen och det är svårt att urskilja vilken den faktiska skillnaden mellan dem är. Utöver 

Antonovskys (1987/2005) jämförelse mellan begreppen har det har skrivits en reviewartikel 

som menar på att KASAM, Hardiness och Resiliens alla har sitt ursprung i det salutogena 

perspektivet, och begreppen har definierats på liknande sätt. Begreppen har dock olika 

teoretisk bakgrund. Hardiness och Resiliens har uppkommit ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv medan KASAM har sin uppkomst i medicinsk sociologi. Trots att dessa begrepp 

uppkommit i olika perspektiv tycks de formulera liknande idéer kring hur just dessa faktorer 

bidrar till att vissa individer tycks klara av mer stress (Almedom, 2005). 
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En modell över KASAM, Hardiness och stressprocessen 

Tidigare har en generell modell för stress och coping beskrivits (Lazarus, 1966; Folkman & 

Lazarus, 1979). Utifrån Lazarus modell presenterar vi nu en specifik modell som utgår från 

begreppen KASAM och Hardiness. Vår modell ämnar att förklara hur KASAM och Hardiness 

kan tänkas agera i stressprocessen. Hardiness har beskrivits som ett personlighetsdrag, vilket 

ligger till grund för huruvida individer uppfattar en händelse (event) som stressande eller inte. 

Man har sett att individer med stark Hardiness uppfattar färre stressorer i sin omgivning, 

jämfört med individer som har svagare Hardiness (Kobasa, 1979). Individer med stark 

Hardiness tenderar också rent objektivt att drabbas av färre stressorer, då individerna betraktar  

sin omgivning och ser till att påverka eventuella stressorer i ett tidigt skede, så de inte hinner 

utvecklas till stressorer (Kobasa, 1979).  KASAM är, som tidigare nämnt, en psykologisk 

faktor som man har sett påverkar sambandet mellan stress och hälsa/ohälsa. För att 

sammanfatta agerar Hardiness som personlighetsförankrad disposition för att uppfatta en 

stressor som stressande. En individs KASAM påverkar i sin tur individens förmåga att hantera 

stressen, så kallad coping. Med bakgrund av detta kan Hardiness tänkas påverka den primära 

tolkningen, och KASAM påverkar den sekundära tolkningen, se figur 4.  
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Figur 4. Specifik modell över KASAM och Hardiness i stressprocessen. (Fritt efter Quine & 

Pahl, 1991 s 60)  

 

Psykisk tålighet i militären 

Som tidigare nämnt, finns det en särskild grupp individer som tycks klara av omfattande 

stress, nämligen soldater. Men vad beror då detta på? De senaste årtiondena en mängd 

forskning bedrivits på KASAM och/eller Hardiness som skyddsfaktorer mot stress i militära 

sammanhang. En studie fann att svag KASAM innebar ökad risk för att nå en klinisk nivå av 

posttraumatisk stress efter slutfört militärt uppdrag (Ferrajão & Oliveira, 2015). Forskning 

inom området Hardiness och stress i militära sammanhang har funnit att stark Hardiness 

predicerade lägre grad av symptom på Posttraumatisk stress (Escolas, Pitts, Safer & Bartone, 

2013). Man har även funnit ett signifikant positivt samband mellan grad av Hardiness och 

fullföljande av militärutbildning i US Army Special Forces. Studien fann att Hardiness är en 

viktig faktor förenat med stresstolerans och god prestation inom högstressyrken (Bartone, 

Roland, Picano & Williams, 2008).  

Studier från generell stressforskning har integrerats med stressforskning i militära 

populationer, för att hitta faktorer som kan förklara variansen i militärers responser på stress. 
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The Soldier Adaption Model är en modell som beskriver hur stress påverkar dels hälsa, och 

dels individers prestationer genom en process i fyra steg. De fyra stegen är: potentiella 

stressorer (händelser som kommer eller kommer inte tolkas som stressfulla), kognitiva 

tolkningar (om huruvida händelser representerar hot), belastning (psykologiska och fysiska 

konsekvenser av stressorer) samt konsekvenser (hälso-, välmående- och prestations-relaterade 

besvär orsakade av överdriven strain). Även om stressprocessen ser likadan ut för alla 

individer, så finns det en stor variation i hur individer reagerar på en stressor. Militärers 

stressresponser ses som funktioner av interaktioner mellan den objektiva stressorn, 

omgivningen i vilken stressorn agerar, samt individuella skillnader i hur soldater reagerar på 

stress (Bliese & Castro, 2003). Fyra variabler som är verksamma i stress-respons processen 

har identifierats: personlighetsdrag, organisationspsykologiska faktorer, tidigare personliga 

erfarenheter samt livsstilsrelaterade hälsoriskfaktorer (Thomas et al., 2003). En personlighets 

faktor som har anpassats in i den här modellen är Hardiness (Bliese & Castro, 2003).  

Sammanfattningsvis har resultat från militära studier funnit att både stark KASAM 

och stark Hardiness har ett samband med mindre grad av stressymptom. Det har även 

bedrivits forskning som har skapat en modell för stressprocessen hos soldater, i vilken 

begreppet Hardiness har inkluderats. 

Brister i tidigare forskning 

Det har genomförts forskning i militära sammanhang som undersöker sambandet mellan 

KASAM och stress, samt sambandet mellan Hardiness och stress. Det som saknas är 

forskning på en svensk militär population som undersöker både KASAM, Hardiness och deras 

samband med stress. Mer specifikt saknas det forskning som undersöker om KASAM och 

Hardiness påverkar hur en individ väljer att hantera en stressfull situation. Det finns forskning 

som menar på att individer med svag Hardiness använder känslofokuserade copingstrategier i 
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större utsträckning, såsom exempelvis undvikande (Kobasa, 1982), men forskning kring detta 

har ännu inte bedrivits på en svensk militär population. 

Vidare har forskning beskrivit att både KASAM och Hardiness har sitt ursprung i det 

salutogena perspektivet (Almedom, 2005). Det saknas, till författarnas av föreliggande arbete 

kännedom, tidigare studier som undersöker de faktiska skillnaderna eller likheterna mellan 

dessa begrepp med statistiska analyser. Det saknas därmed forskning som undersöker 

överlappande aspekter mellan begreppen KASAM och Hardiness. 

Sammanfattning av forskningsläget och slutsatser 

Tidigare forskning har kunnat visa på samband mellan grad av KASAM och grad av 

Hardiness med mindre symptom på stress (Ferrajão & Oliveira, 2015: Escolas, Pitts, Safer & 

Bartone, 2013) samt fullföljande av militärutbildning (Bartone, Roland, Picano & Williams, 

2008). I genomgången av tidigare forskning kunde författarna inte återfinna något tidigare 

arbete som genom statistiska analyser undersökt hur begreppen KASAM och Hardiness 

förhåller sig till varandra, då de i mångt och mycket beskriver samma fenomen utifrån hur de 

konceptualiseras. Det saknas även forskning på en svensk militär population som undersöker 

KASAM och Hardiness och deras samband med hur soldater svarar på stress. 

Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida KASAM och Hardiness agerar som 

skyddsfaktorer (salutogenes) vid hanterandet av stress i ett militärt sammanhang. Mer 

specifikt ämnar studien att undersöka om Hardiness och KASAM predicerar att soldater väljer 

att fullfölja sin militärutbildning, och därmed inte undviker den stressfulla situationen. Mot 

bakgrund i vad som beskrivs i inledningen krings stress har vi valt den grundläggande 

militärutbildningen (GMU) som stressor. Avhopp från den grundläggande militärutbildningen 

anses i den här studien vara ett undvikande av den aktuella stressoren. Som tidigare beskrivet 

definieras innehållet i KASAM och Hardiness på snarlika sätt. För att kontrollera för den 
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teoretiska bakgrunden i dessa begrepp kommer vi att jämföra formulären som mäter KASAM 

och Hardiness, och undersöka om de mäter samma eller olika fenomen. Utifrån syftet försöker 

studien svara på följande frågeställningar: 

1. Mäter SOC-13 (KASAM) och DRS-II (Hardiness) två olika fenomen? 

2. Predicerar SOC-13 (KASAM) och DRS-II (Hardiness), eller någon av deras delskalor, 

fullföljande av den grundläggande militära utbildningen? 

Metod 

Datan i den aktuella studien kommer från en större longitudinell datainsamling som 

genomfördes under våren 2015 hos Försvarsmakten i Karlsborg. Syftet med datainsamlingen 

var att undersöka olika faktorer som kan predicera fullföljande av den grundläggande militära 

utbildningen (GMU).  

Den här specifika studien syftar till att undersöka om de psykologiska faktorerna 

KASAM och Hardiness, predicerar fullföljande av den grundläggande militära utbildningen. 

Datainsamlingen bygger på självrapportering i form av enkäter som mäter Hardiness, 

KASAM, Hälsa, samt Personlighet. Enkäterna delades ut till soldater vid tre mättillfällen 

mellan februari och juni år 2015. I den här specifika studien används enkäterna från det första 

mättillfället, som delades ut till 66 män i februari 2015. För att kontrollera fullföljande av 

utbildningen användes data från den tredje mätningen som ägde rum i juni år 2015. Studien 

har en kohort-design då deltagarna består av en grupp deltagare som alla genomgår en 

gemensam utbildning under en viss tidsperiod.  

Deltagare 

65 män i åldrarna 20-28 år deltog i studien. Under tiden för datainsamlingen 

genomförde deltagarna den grundläggande militära utbildningen vid Livregementets husarer 

på K3 i Karlsborg. Deltagarna valdes ut med bakgrund av att vi ville mäta individers nivå av 

Hardiness och KASAM under stressfyllda situationer, samt att vi eftersträvade en naiv kohort. 
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Dessa krav uppfylls i och med deltagande i den grundläggande militära utbildningen. 38 

deltagare (58,5 %) hoppade av från utbildningen någon gång mellan februari och juni år 2015, 

och 27 deltagare (41,5 %) fullföljde utbildningen. Samtliga individer som deltog i den 

grundläggande militära utbildningen blev tillfrågade att delta i studien. En individ tackade nej 

till att delta genom att inte fylla i enkäten.  

Etik 

I samband vid datainsamlingen fick deltagarna både skriftlig och muntlig information 

om studien och dess syfte (bilaga 1), varpå de därefter fick skriva under ett intyg om 

informerat samtycke. Deltagarna fick även information om att deltagande är frivilligt och att 

de kunde avbryta deltagandet närhelst de önskade. Vidare blev de informerade om att all data 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt samt kommer att användas i forskningssyfte och 

presenteras på gruppnivå. Studien uppfyller därmed vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning vad gäller de fyra huvudkraven; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Material 

För att mäta de olika faktorerna skapades en enkät. Endast de delar som användes i 

den här specifika studien redovisas.  

  Demografisk information. Inledningsvis i enkäten fick deltagarna fylla i 

bakgrundsvariabler gällande ålder, civilstatus, kön samt utbildningsnivå (bilaga 2). 

Bakgrundsvariablerna formulerades av oss studenter som deltagit i datainsamlingen samt vår 

handledare. 

  KASAM: SOC-13. SOC står för ”Sense of Coherence” (SOC) och syftar till att 

mäta individens upplevelser avseende känsla av sammanhang, KASAM (bilaga 3).  

Formuläret SOC-13 består av 13 frågor baserade på Antonovskys konceptualisering av 

KASAM (Eriksson & Lindström, 2005). Frågorna är indelade i tre delskalor vilka mäter 
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delskalorna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Varje fråga hade en Likertskala 

som varierade mellan 1 och 7. Minimum/maximum poäng för skalan var 13/91. I formuläret 

SOC-13 indikerar höga poäng på frågorna 2, 4, 6–9, 11, och 13, starkare KASAM, medan 

låga poäng på frågorna 1, 3, 5, 10, och 12, indikerar starkare KASAM. På grund av detta har 

värden för de senare beskrivna frågorna omkodats som i SPSS som “reversed,” så att ett högre 

värde även på dessa indikerar starkare KASAM. Maxpoäng som går att skatta på skalorna är 

följande: Begriplighet (35); Hanterbarhet (28) Meningsfullhet (28), HIK (92). Items 2, 6, 8, 9, 

11 mäter Begriplighet. Items 3, 5, 10, 13 mäter Hanterbarhet. Items 1, 4, 7, 12 mäter 

Meningsfullhet.  SOC-13 uppvisade i vår studie ett Cronbach alfa-värde på α=.85.  

Hardiness: DRS-II. DRS-II (bilaga 4) är ett formulär som består av 18 frågor och är 

utformat för och utprovat i en militär population (Sinclair & Oliver, 2003). I vår studie 

uppmättes Cronbachs alpha till α= .83. DRS-II skattar individens grad av Hardiness i sex 

olika delskalor: Control, Powerlessness, Commitment, Alienation, Challenge, Rigidity. 

Formuläret har använts i liknande studier i USA (Bartone, Roland, Picano & Williams, 2008) 

och Norge (Sandvik et. al, 2013; Hystad, Eid, Laberg, Johnsen & Bartone, 2011). I de 

statistiska analyserna konverterades de sex subskalorna till tre subskalor; Control, 

Commitment och Challenge. I studien har items som tillhör subskalorna Powerlessness, 

Alienation och Rigidity blivit vända då dessa frågor har varit motsatsen till Control, 

Commitment och Challenge. Detta på grund av att studien syftade till att undersöka de tre 

ursprungliga delskalorna som begreppet Hardiness består av. Items 1,2,7,8,13,14 mäter 

Control. Items 3,4,9,10,15,16 mäter Commitment. Items 5,6,11,12,17,18 mäter Challenge. 

Det finns en variation i hur forskare har valt att mäta Hardiness, vissa har använt helskala och 

vissa har använt subskalor (Hull et al., 1987). Varje fråga hade svarsalternativ som varierade 

mellan 1: “Helt falskt” och 5: “Helt sant”. Det existerade inte någon vedertagen svensk 

översättning av formuläret, och därför genomfördes en översättning av formuläret (bilaga 5). 
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Formuläret översattes av studiens författare samt två kollegor som var och en gjorde en 

självständig översättning av formuläret, efter det skapades en konsensusöversättning. Två av 

varandra oberoende engelsktalande individer fick därefter översätta konsensusöversättningen 

av formuläret tillbaka till engelska. Dessa versioner jämfördes sedan med originalversionen 

vilka stämde så pass väl överens att vi kunde anta att vår konsensusversion mäter det den 

avser mäta.  

Stressor. Stressoren i den här studien består av den grundläggande militära 

utbildningen, och fullföljande av den grundläggande militära utbildningen anses vara ett bevis 

på att deltagarna har kunnat hantera den stress som utbildningen medför.  

Fullföljande av militärutbildningen. Fullföljande av militärutbildning är 

beroendevariabel i den här studien. Studien undersöker om KASAM och Hardiness predicerar 

att individer stannar kvar och härdar ut trots stress, och inte hoppar av utbildningen. Avhopp 

från utbildningen ses som undvikande av stressor. Undvikande är en känslofokuserad 

copingstrategi för att hantera stress (Florian, Mikulincer, & Taubman, 1995) som inte hjälper 

individen att lösa det problem denne står inför. Tidigare forskning har kunat påvisa att att 

individer med svag Hardiness i större utsträckning väljer att använda känslofokuserade 

copingstrategier (Kobasa, 1982).  

Procedur 

I studien jämfördes deltagare som fullföljt den grundläggande militära utbildningen 

med deltagare som hoppat av utbildningen. Indelningen av deltagarna gällande fullföljande av 

utbildningen skedde genom användandet av longitudinell data i en större datainsamling där 

det i den sista mätningen var möjligt att undersöka vilka deltagare som var kvar på 

utbildningen vid utbildningens slut, och vilka som någon gång mellan första och sista 

mätningen hade hoppat av. IBM Statistical Package for Social Sciences version 22 (SPSS, 22) 

användes för de statistiska analyserna. Saknade värden ersattes med medelvärden för de 
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respektive givna skalorna. Little’s Missing Completely at Random (Little, 1988) test 

genomfördes som innebär att de saknade värdena ersattes på items som hade en utebliven 

svarsfrekvens på 20 % eller mindre. Ingen deltagare behövde exkluderas.  

Statistiska analyser  

Beskrivande statistik. Beskrivande statistik användes för att undersöka variationen 

inom populationen.  Medelvärden och standardavvikelser beskrivs för de två instrumenten 

som ingår i analysen i den här studien.  

Faktoranalys. För att undersöka om formulären SOC-13 och DRS-II mäter olika 

fenomen eller ej, genomfördes två olika konfirmatoriska faktornalyser. Orthogonal rotation 

med varimax används i analysen, detta för att maximera spridningen av items mellan 

faktorerna, så att de laddar mindre antal variabler högt på varje faktor för att underlätta 

tolkningen. Varimax rekommenderas att använda för en första analys, då det är en god 

generell rotation (Field, 2013).  

Två-faktormodell. Denna modell jämför formulären SOC 13 och DRS-II på 

helskalenivå och ämnar att besvara frågeställning nummer ett. Detta genom att analysera 

huruvida samtliga items från var och ett av formulären laddar i två olika faktorer eller ej. Den 

här analysen utfördes på populationen som ingår i den här specifika studien, alltså 

populationen från första mättillfället i den större datainsamlingen.  

Kontrollmodell. Denna modell genomfördes på formulären SOC 13 och DRS-II för att 

kontrollera om resultatet skulle bli annorlunda med ett större sample. Datan för denna analys 

kommer från det andra mättillfället i den större datainsamlingen, med 113 deltagare. 

Tillkommande deltagare var inte en del av den population som deltog i GMU:n, som studien 

syftade att undersöka.   

Logistisk regression. Logistisk regressionsanalys utfördes för att svara på den andra 

frågeställningen. Logistisk regressionsanalys används när man vill undersöka prediktorer mot 
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en kategorisk utfallsvariabel (Field, 2013). Metoden som användes var en  Stepwise-analys då 

det bedöms att det inte finns tillräckligt med tidigare forskningsstöd som talar för att en 

prediktor är starkare än en annan, och därför valdes Forced entry bort. Backward: LR 

användes då Stepwise-metoden löper mindre risk att begå typ II fel. Forward:LR löper större 

risk att sortera bort prediktorer som egentligen kan vara signifikanta (Field, 2013). Två olika 

analyser kördes. En analys med totalpoäng från SOC-13 och DRS-II som prediktorer, och en 

analys med de olika delskalorna från SOC-13 och DRS-II som prediktorer. Fullföljande av 

den grundläggande militära utbildningen var utfallsvariabel i båda fallen. 

Tabell 1 

Sammanfattning av statistiska analyser 

Frågeställning 1: Mäter SOC-13 (KASAM) och DRS-II två 

olika fenomen? 

Variabler 

N 

Statistisk analys 

Samtliga items från SOC-13 och DRS-II 

65 

Konfirmatorisk faktoranalys 

Frågeställning 2:  Predicerar KASAM och Hardiness, eller 

någon av dess delskalor signifikant 

fullföljande av den grundläggande 

militära utbildningen? 

Variabler 

 

 

 

N 

Statistisk analys 

Totalpoäng SOC-13 och DRS-II, totalpoäng 

delskalorna Begriplighet, Hanterbarhet & 

Meningsfullhet (SOC-13), och Control, 

Challenge & Commitment (DRS-II) 

65 

Logistisk regressionsanalys 

Not. N=Antal personer; SOC-13=Sense of coherence 13-item scale; DRS-II= Dispositional 

Resilience Scale-II.   

 

Resultat 

Beskrivande statistik 

Antalet deltagare var N=65 och samtliga var män. Gruppen var i genomsnitt 21.17 år 

(SD=1.65) gamla, med intervallet 20-28 år. Svarsfrekvensen var vid mättillfället 98,5%. 94% 

angav gymnasieskola som högsta avslutade utbildning medan 6% angav att de studerat vidare 

på universitet/högskola. Antal ensamstående uppmättes till 50%, medan 43% hade partner 

(Tabell 2).  
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Tabell 2 

Demografisk information om deltagarna 

 

 N % 

   

Kön   

Man 65 100 

Kvinna 0 0 

   

Utbildning   

Gymnasieskola 61 94 

Universitets/Högskoleutbildning 4 6 

   

   

Civilstatus   

Ensamstående 33 49 

Partner 28 47 

Gift 1 2 

Annat 1 2 

 

Medelvärden för SOC-13 och DRS-II redovisas i tabell 3 och tabell 4, på både hel- 

och delskalenivå. Medelvärde för KASAM på helskalenivå uppmättes till M=65.30 

(SD=11.06) där maxpoäng på skalan är 91. Medelvärde för Hardiness på helskalenivå 

uppmättes till M=71.47 (SD=8.53) där maxpoäng är 90. För medelvärden på delskalenivå, se 

tabell 3 och tabell 4.  

Tabell 3 

Deskriptiv statistik SOC-13(N=65) 

 

 M  SD  

   

KASAM (Helskalenivå) 

 

65.30    11.06 

   

Meningsfullhet 

 

21.30   4.16 

Hanterbarhet 

 

20.61   3.66 

Begriplighet 

 

23.36 5.15 

N = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; Meningsfullhet (4-28 poäng); Hanterbarhet (4-28 

poäng) ;Begriplighet (5-35 poäng). 
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Tabell 4 

Deskriptiv statistik DRS-II (N=65)  

 M SD 

   

Hardiness (Helskalenivå) 

 

71.47 8.53 

   

Commitment 

 

24.69 4.58 

Challenge 

 

20.93 3.38 

Control 

 

  25.84 2.81 

N = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; Commitment (5-30 poäng); Challenge (5-30 

poäng); Control  (5-30 poäng). 
 

Frågeställning 1: Mäter SOC-13 (KASAM) och DRS-II (Hardiness) två olika fenomen? 

En Principal Component Analysis utfördes som låstes i två faktorer givet vårt 

resonemang om att undersöka huruvida formulären mäter två olika eller samma fenomen. 

Samtliga 31 items inkluderades. Orthogonal rotation (varimax) valdes. KMO-värdet (Kaiser-

Meyer-Olkin) visar på sambandet mellan variablerna i en korrelationsmatris och kan anta 

värden mellan 0-1. KMO-värdet verifierade att datan var lämplig för en faktoranalys, 

KMO=.77, och alla KMO-värden för individuella items var >.55, vilket är över en lämplig 

nivå (Field, 2013). Bartlett’s test of sphericity χ2 (406)=1054, p <.001, visade att antal items  

var tillräckligt många för att genomföra en faktoranalys. De två komponenter som analysen 

låstes i och extraherade, förklarade 42% av variansen. Tabell 5 visar hur samtliga items från 

båda formulären laddar högt i olika faktorer.  
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Tabell 5 

Faktoranalys SOC-13 och DRS-II (N=65) 

Skala 

 

Item (Fråga) Faktor 1 Faktor 2 

    

SOC-13 1 .458 .120 

 2 .025 .270 
 3 .312 .261 

 4 .718 .138 

 5 .167 .523 
 6 .390 .689 
 7 .742 .065 

 8 .539 .510 

 9 .364 .639 
 10 .105 .632 
 11 .297 .446 
 12 .616 .249 

 13 .158 .677 
    

DRS-II 1 .269 .079 

 2 .128 .462 
 3 .700 .334 

 4 .729 .400 

 5 .076 .395 
 6 -.040 .452 
 7 .115 .595 
 8 .387 .633 
 9 .775 .070 

 10 .568 .228 

 11 .179 .446 

 12 .063 .622 

 13 .456 .090 

 14 .143 .513 

 15 .850 .098 

 16 .570 .402 

 17 .526 .194 

 18 -.659 .377. 

    

Eigenvalues 

 

9.32 2.97 

Percentage explained   variance  

 

30 9.6 

α  

 

.86 .84 

Not. N=Antal personer; SOC-13=Sense of coherence 13-item scale; DRS-II= Dispositional 

Resilience Scale-II. α = Cronbach’s alpha. 

Kontrollmodellen (tabell 6) visade KMO-värdet = .77. Samtliga KMO-värden för 

individuella items visade >.50. Bartlett’s test of sphericity χ2 (465)=1246, p<.001, visade att 
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antal items  var tillräckligt många för att genomföra en PCA. De 2 faktorer som analysen 

extraherade förklarade 32.5% av variansen.  
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Tabell 6 

Faktoranalys SOC-13 och DRS-II, Kontrollmodell. N=113 

Skala 

 

Item (Fråga) Faktor 1 Faktor 2 

    

SOC-13 1 ,169 ,501 

 2 ,361 ,151 

 3 ,496 ,138 

 4 ,254 ,564 

 5 ,572 ,108 

 6 ,583 ,386 

 7 ,190 ,598 

 8 ,585 ,373 

 9 ,733 ,319 

 10 ,495 ,279 

 11 ,121 ,445 

 12 ,267 ,677 

 13 ,639 ,237 

    

DRS-II 1 ,380 ,193 

 2 ,417 ,168 

 3 -,067 ,659 

 4 ,356 ,578 

 5 ,264 ,244 

 6 ,349 -,169 

 7 ,465 ,207 

 8 ,559 ,340 

 9 ,293 ,551 

 10 ,330 ,425 

 11 ,389 ,045 

 12 ,465 -,131 

 13 -,005 ,345 

 14 ,668 ,107 

 15 ,085 ,756 

 16 ,359 ,514 

 17 ,165 ,378 

 18 -,020 -,297 

    

Eigenvalues 

 

8 2.06 

Percentage explained   variance  

 

25.8 6.7 

α  

 

.84 .80 

Not. N=Antal personer; SOC-13=Sense of coherence 13-item scale; DRS-II= Dispositional 

Resilience Scale-II. α = Cronbach’s alpha. 
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En visuell överblick visar att delskalorna till stor del är jämt fördelade i en faktor, (se 

tabell 7). Commitment (DRS-II) och dess motsvarighet Meningsfullhet (SOC-13) ser ut att 

ladda tillsammans i faktor 1 medan Control, Challenge (DRS-II) och dess motsvarigheter 

Hanterbarhet och Begriplighet (SOC-13) laddar tillsammans i faktor 2. 

 

Tabell 7 

Visuell överblick över delskalorna och tillhörande items och vilken faktor de laddar i 

Delskala/dimension Faktor 1 Faktor 2 

Commitment 3,9,15,4,10,16  

Control   1,13, 7,2,8,14 

Challenge 17,18 5,11,6,12 

Meaningfulness 1,4,7,12  

Manageability 3 5,10,13 

Comprehensibility 8 2,6,9,11 

 

 

Frågeställning 2: Predicerar KASAM eller Hardiness, eller någon av dess delskalor, 

fullföljande av den grundläggande militära utbildningen? 

 KASAM och Hardiness som prediktorer på helskalenivå. Modellen var statistisk 

signifikant enligt Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit,  χ2(7) = 8.41, p< .05. Modellen 

förklarade 8% av variansen (Nagelkerke R
2
= .08). Modellen visade att varken KASAM eller 

Hardiness var signifikanta prediktorer för huruvida soldater fullföljer sin militärutbildning 

(tabell 8).                                                                                        
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Tabell 8 

Logistisk regression. KASAM och Hardiness som prediktorer på helskalenivå för fullföljande 

av militärutbildning. N=65 

Variabel B (SE) Sig. Exp (B) 95% C.I for Exp(β) 

 

     

    Lower  Upper 

      

KASAM 

 

0.05 (.03) .061 1.05 .998 1.10 

Hardiness 

 

-0.002 (.05) .965 .998 .908 1.10 

      

Not. N=Antal personer; B= ostandardiserad regressionskoefficient; SE= standard error; Exp 

(B)=odds ratio; R2 = .30 (Hosmer & Lemeshow), .06 (Cox & Snell), .08 (Nagelkerke); 

Model x2 (3.87) = p<.05 

 

KASAM och Hardiness som prediktorer på delskalenivå. Modellen var statistisk 

signifikant enligt Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit,  χ2(6) = 5.29, p< .05. Modellen 

förklarade 11% av variansen (Nagelkerke R
2

Hanterbarhet= .11). Den logistiska regressionen 

visade att prediktorn Hanterbarhet (KASAM) var signifikant.  Detta innebär att ju högre 

poäng en individ har på delskalan Hanterbarhet, desto större är oddsen  för att en individ 

stannar kvar på militärutbildningen (OR = 1.20, .027 p<.05). Det betyder också att för varje 

poäng en individ skattar på delskalan Hanterbarhet, ökar sannolikheten för att individen ska 

stanna kvar på utbildningen med 18%. Prediktorn Hanterbarhet förklarade 11%  av variansen 

(Nagelkerke R
2

Hanterbarhet= .11).  Analysen visade inga signifikanta resultat för resterande 

prediktorer (tabell 9). 
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Tabell 9 

Logistisk regression. KASAM och Hardiness som prediktorer, på delskalenivå, för 

fullföljande av militärutbildning.  

Variabel B (SE) Sig. Exp (B) 95% C.I for Exp(β) 

 

     

    Lower Upper 

      

Comprehensibility 

 

-0.03 (.10) .781 .971 .792 1.19 

Meaningfulness 

 

0.06 (.10) .579 1.05 .868 1.29 

Manageability 

 

0.18 (.08) .027* 1.20 1.02 1.41 

      

      

Challenge  

 

-0.04 (.10) .710 .964 .792 1.17 

Commitment 

 

-0.10 (.07) .189 .906 .782 1.05 

Control 

 

0.14 (.11) .211 1.15 .923 1.44 

      

Not. N=Antal personer; B= ostandardiserad regressionskoefficient; SE= standard error; Exp 

(B)=odds ratio; *=signifikant (p<.05) 

 

Diskussion 

Den aktuella studien ämnade undersöka om KASAM och Hardiness predicerade fullföljande 

av den grundläggande militära utbildningen. Studien syftade även till att jämföra formulären 

SOC-13 och DRS-II, och undersöka om de mäter två olika fenomen, då de teoretiskt visat sig 

dela likheter. 

En faktoranalys utfördes inledningsvis på de två formulären SOC-13, och DRS-II.  Ett, 

för oss, fördelaktigt utfall hade varit om items i SOC-13 laddat tillsammans i en faktor, och 

items i DRS-II laddat tillsammans i den andra faktor. Analysen visade att items från de båda 

formulären istället laddar tillsammans i de två olika faktorerna. Faktoranalysen skiljer således 

inte på mätinstrumenten utan dessa har items som laddar i samma faktorer.  
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Fortsättningsvis visade en logistisk regression att varken KASAM eller Hardiness, på 

helskalenivå, kunde predicera huruvida deltagarna fullföljde utbildningen. Däremot visade 

resultaten att delskalan Hanterbarhet inom KASAM var signifikant, och kunde predicera 

fullföljande av utbildningen. Övriga delskalor i KASAM och Hardiness, visade sig inte vara 

signifikanta för att kunna predicera fullföljande av utbildningen. 

Frågeställning 1: Mäter SOC-13 (KASAM) och DRS-II (Hardiness) två olika fenomen? 

Teoretisk diskussion av resultatet. Om formulären SOC-13 och DRS-II hade varit 

två olika fenomen, hade items från SOC-13 laddat i en faktor, och items från DRS-II hade 

laddat i en annan faktor.  I det här fallet visade faktoranalysen att items från DRS-II laddade i 

båda faktorerna, detsamma gällde för items från SOC-13. En förklaring till detta kan vara att 

formulären tenderade att mäta samma fenomen. Om vi utgår från antagandet att DRS-II och 

SOC-13 mäter samma fenomen innebär det att vi kan problematisera de två teoretiska 

grunderna Hardiness och KASAM bygger på. Vi har redan i inledningen nämnt att de två 

begreppen delar likheter. Både Hardiness och KASAM hör hemma inom positiv psykologi. 

Psykologin som forskningsfält är ungt, positiv psykologi är ännu yngre. En av utmaningarna 

fältet positiv psykologi har framför sig är att ordentligt kartlägga begrepp och fenomen inom 

sitt ämne och hur dessa samspelar med varandra (Ryff, 2003). Vårt resultat visar stödjer de 

tankegångar Ryff (2003) argumenterar för. Forskning som ytterligare undersöker sambandet 

mellan Hardiness och KASAM är önskvärt. Att de båda begreppen visat sig vara betydande 

för att gynnsamt hantera stress och påfrestningar är känt, men vad skiljer de båda begreppen 

åt, och varför? Detta för även tankegångarna vidare till de mätinstrument som avser att mäta 

de båda begreppens fenomen. Med bakgrund i vår faktorananlys torde det finnas anledning att 

utveckla formulären utifrån nyare forskning som undersöker hur begreppen förhåller sig till 

varandra. 
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Statistisk diskussion av resultatet. Det finns dock en statistisk svaghet med vårt 

sample. Med en deltagarnivå på N=65 innebär det en relativt låg statistisk power i analysen. 

Det finns olika rekommendationer på hur stor storleken på samplet bör vara. En del menar att 

det är antal deltagare som spelar roll (N), medan andra menar att det är förhållandet mellan 

antal variabler som undersöks (p) i förhållande till minimum antal delatagare (N) 

(MacCallum, Widaman, Zhang & Hong, 1999). När det kommer till hur stort samplet bör vara 

(N), så kommer även där olika studier fram till olika slutsatser. N bör vara minst 100 menar 

Gorsuch (1983) och Kline (1979). Det finns dock andra som rekommenderar så högt som 

N=300, för att storleken på samplet ska betraktas som adekvat (Comrey & Lee, 1992). Därför 

inkluderades vår kontrollmodell i ett försöka att kontrollera för ett större sample (N113). 

Dock visade även kontrollmodellen att samtliga items laddar tillsammans och inte var för sig i 

två olika faktorer. Varför det finns anledning att exempelvis anta att deltagarnivån skulle 

behöva vara ännu större. Därav blir det även svårt att dra en definitiv slutsats om huruvida 

vårt resultat är tillförligt när det visar att formulären mäter samma fenomen. Det som dock 

talar för tillförlitligheten i vårt resultat är att KASAM och Hardiness delar teoretiska likheter. 

I vår modell ses de båda fenomenen som tolkning, primär och sekundär. Antonovsky 

(1987/2005) tar även upp detta när han jämför de olika begreppens delskalor och påtalar 

likheter mellan dem. Den visuella översikten (tabell 7) över i vilken faktor diverse delskala 

hamnar i visar också att items från respektive delskala till stor del laddar tillsammans i den 

faktor vars motsvarande delskala också laddar. Med enklare förklaring kan vi alltså vi se att 

samtliga items från KASAM:s Meningsfullhet hamnar i faktor 1 tillsammans med samtliga 

items från dess förmodade motsvarighet; Commitment i Hardiness. Även om de andra 

delskalorna inte har fullt så tydlig uppdelning av items i en och samma faktor går det visuellt 

att urskilja att de items som mäter Control och Challenge till stor del hamnar i faktor 2, 

tillsammans med deras förmodade motsvarigheter i KASAM; Hanterbarhet och Begriplighet. 
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Detta stödjer därför vårt resultat på faktoranalysen som visar att DRS-II och SOC-13 mäter 

samma fenomen i vårt sample. Vi får dock inte glömma att SOC-13 och DRS-II är två 

psykometriskt beprövade och validerade instrument. Vi ämnar ej med denna diskussion att 

ifrågasätta deras validetet eller användningsområden. Vi önskar en ytterligare 

problematisering över de båda fenomenens liknande karaktär. Vår studie är ett första steg på 

en sådan problematisering, och vi rekommenderar att det beforskas ytterligare. 

Sammanfattning. Sammanfattningsvis så visar vårt resultat att formulären DRS-II 

och SOC-13 tenderar att mäta samma fenomen då deras respektive items laddar tillsammans 

med varandra och inte var för sig. De båda begreppens teoretiskt liknande karaktär kan ses 

som en påverkansfaktor till att formulären tenderade att mäta samma fenomen i vårt sample. 

Det visade sig inte bara i hur samtliga items laddade, utan också hur delskalorna samlades. 

Resultatet går i linje med att ytterligare forskning är önskavärt kring hur fenomenen i 

begreppen Hardiness och KASAM  förhåller sig till varandra. En svaghet med vårt sample är 

dock att det är litet, vilket också kan förklara resultatet. Ett större sample hade varit önskvärt 

för genomförande av faktoranalysen.  

Frågeställning 2: Predicerar KASAM och Hardiness, eller någon av dess delskalor 

fullföljande av den grundläggande militära utbildningen?  

KASAM och Hardiness som prediktorer på helskalenivå. Den logistiska 

regressionen med oberoendevariablerna på helskalenivå visade att varken KASAM (.06, 

p<.05) eller Hardiness .96, p<.05) kunde predicera fullföljande av militärutbildningen på 

helskalenivå. Värt att notera är att KASAM ändå ligger nära signifikansnivån. Att Hardiness 

inte kan ses som en signifikant prediktor för fullföljande av militärutbildning är förvånande då 

tidigare studier kunnat påvisa detta (Bartone, Roland, Picano & Williams, 2008). Varför kan 

vi ej dra likadana slutsatser? Återigen får vi inte glömma det faktum att storleken på vårt 

sample kan spela roll. Med 65 respondenter i vår analys har vi en relativt låg statistisk power 
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givet vissa analyser som vi har gjort vilket gör att vi har en ökad risk för typ-II-fel. Samtidigt 

består samplet av unga svenska män med flertalet eventuella incitament till att inte slutföra 

utbildningen. Det skulle kunna betyda att faktorer i privatlivet påverkar utfallet, såsom att 

över hälften av rekryterna befann sig i förhållande eller äktenskap under mättillfället. I ung 

ålder kan även andra faktorer såsom att resa, antagning till universitetsutbildning eller andra 

faktorer av självförverkligande karaktär spela roll. Det kan alltså vara så att rektryterna saknar 

motivationen till att slutföra en militärutbildning då andra saker i livet kan locka mer. 

Incitamenten för att inte slutföra militärutbildningen kan alltså vara starkare än incitamenten 

för att slutföra den. Här kan vi dock enbart spekulera då kvalitativa data såsom exempelvis 

intervjuer saknas. 

KASAM och Hardiness som prediktorer på delskalenivå. Logistisk regression att 

prediktorn Hanterbarhet (KASAM) var signifikant (OR = 1.20, .027 p<.05). Vilket innebär att 

ju högre poäng en individ har på delskalan Hanterbarhet, desto större är sannolikheten för att 

en individ stannar kvar på militärutbildningen. Delskalan Hanterbarhet innebär att individen 

har en upplevelse av att denne har resurser för att hantera den påfrestning den möter 

(Antonovsky, 1987/2005). Detta är onekligen likt tidigare beskrivning av sekundär tolkning 

vid stress (Lazarus, 1966; Folkman & Lazarus, 1984). Kanske är det så att det främst är 

delskalan Hanterbarhet och inte KASAM som helskala som är viktigt för den sekundära 

tolkningen?  

Analysen visade inga signifikanta resultat för resterande prediktorer. Hur kommer det 

sig att enbart en av samtliga delskalor visade sig vara signifikant? Att just delskalan 

Hanterbarhet ur KASAM visade sig vara signifikant som prediktor indikerar att ytterligare 

studier behövs som visar hur begreppen ter sig i praktiska sammanhang som just det militära. 

Vår studie visar att det finns ett behov av ytterligare forskning som undersöker och klarlägger 

hur delskalorna samverkar och skiljer sig från varandra, inom både KASAM och Hardiness.  
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I vår modell presenteras Hardiness som primär tolkning och KASAM som sekundär 

tolkning och coping. Utifrån den teoretiska beskrivningen antas Hardiness agera som en första 

tolkning för huruvida en stressor ses som ett hot eller inte (figur 4). Individens KASAM antas 

i sin tur påverka individens förmåga att hantera stressen. Vårt resultat visar alltså att 

individens upplevelse av att ha resurser till att kunna hantera situationen är av vikt. Att enbart 

en prediktor visar sig vara signifikant för just om rekryterna stannar kvar eller inte, kan 

indikera att avhoppen inte nödvändigtvis beror på att utbildningen i sig är en stressor. På 

gruppnivå skattar rekryterna högt på både Hardiness och KASAM. Höga skattningar på 

Hardiness indikerar, enligt vår modell, att individerna har en hög tröskel när det kommer till 

att avgöra om en stressor är ett hot eller ej. Rekryterna skattar också högt på KASAM och 

dess delskalor. Om vi återigen utgår från vår modell indikerar individernas skattningar att de 

har en hög stresströskel, men också att de upplever att de har resurserna till att hantera 

stressen. Vad betyder detta? Det innebär att vi skulle kunna dra slutsatsen att individer inte 

nödvändigtvis hoppar av utbildningen på grund av att stressen är påfrestande eller att de inte 

upplever sig ha resursena till att hantera stressen. Då den signifikanta prediktorn Hanterbarhet 

enbart förklarade 11% av variansen, visar det i sin tur att det finns flera betydande faktorer 

som vår modell inte tar i beräknande. Vilket även stärker vår slutsats. Vilka praktiska 

impikationer innebär vår slutsats? Dels att mått för antagning av rekryterna kan behöva 

förändras. Våra rekryter skattade högt på både Hardiness och KASAM, ändå väljer ungefär 

hälften att hoppa av. Stark KASAM och stark Hardiness har i tidigare studier visat vara 

signifikanta för fullföljande. Vår studie visar dock att det finns andra faktorer som påverkar 

fullföljande av militärutbildning. Genom att ytterliga undersöka vilka faktorer som får unga 

människor att fullfölja den grundläggande militärutbildningen i Sverige får vi också en klarare 

bild för hur vi skulle kunna utforma en utbildning som främjar dessa faktorer.  
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Statistisk diskussion gällande logistisk regression på både hel- och delskalenivå. 

Som tidigare nämnts så är det ett mindre sample, med 65 deltagare. Long (1997) menar att 

urvalet bör vara större än N=100, och helst N=500. Vidare menar Long (1997) att det även 

beror på hur många oberoende variabler som plockas in i modellen, dvs hur komplexmodellen 

är. Ju fler variabler som desto högre krav på urvalstorleken. Slutsatsen vi kan dra ifrån detta är 

att det hade varit önskvärt med större sample. Vi vill även ha eventuella takeffekter i 

beaktande i diskussionen. Våra rekryter skattar högt på både SOC-13 och DRS-II. Det skulle 

också kunna vara så kan att dessa formulär, alltså de oberoende variablerna har en övre gräns 

varefter de inte visar någon påverkan på utfallsmåttet.  Kvalitativa mått hade, som tidigare 

nämnt, varit önskvärt, då dessa hade kunna kompletterat, och kanske närmare förklarat 

resultatet. 

Sammanfattande diskussion. Den logistiska regressionen på helskalenivå visar att 

varken KASAM eller Hardiness är signifikanta prediktorer för fullfuljande av den 

grundläggande militärutbildningen. Detta kan bero på att låg statistisk power, eller att det helt 

enkelt finns andra faktorer än just KASAM och/eller Hardiness som bättre predicerar 

huruvida en individ fullföljer den grundläggande militärutbildningen eller inte. Den logistiska 

regressionen på delskalenivå visar att prediktorn Hanterbarhet (KASAM) är signifikant. Ju 

högre en person skattar på delskalan Hanterbarhet i SOC-13 desto större är oddsen att en 

individ stannar kvar. Ingen annan prediktor visade sig vara signifikant. Det tyder på att 

ytterligare forskning cch kunskap kring hur delskalorna förhåller sig till varandra är att önska. 

Att rekryterna hoppar av utbildningen behöver dock nödvändigtvis inte bero på att 

utbildningen medför för hög stress. Det kan finnas andra förklaringar såsom att incitamenten 

för att hoppa av utbildningen för att göra något annat är större än incitamentet för att fullfölja 

den. Om vi drar slutsatsen att avhoppen nödvändigtvis inte beror på att individen inte klarar 

av den psykiska påfrestningen som utbildningen innebär så betyder det att det finns andra 
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outforskade faktorer som förklarar utfallet bättre. Ytterligare forskning på svensk population 

är därför av intresse för att vidare utforska detta då det torde finnas en pragmatisk användning 

av den kunskapen. Dels vore det önskvärt att fånga upp de individer med incitament för att 

fullfölja utbildningen, men också att genom utbildningens gång främja faktorer som gör att 

individer väljer att fullfölja utbildningen. 

Styrkor och svagheter 

Då vi inte fann en svensk översättning av DRS-II, användes en egen svensk översättning. 

Detta medför en viss osäkerhetsfaktor då språkliga uttryck kan skilja sig mellan de olika 

versionerna. Risken för att det inte längre mäter det som det avser att mäta ökar därför. För att 

kontrollera för detta lät vi två individer med engelska som modersmål återigen översätta den 

redan översatta versionen av formuläret tillbaka till engelska igen. Deras versioner uppvisade 

stora likheter med den engelska originalversionen. Att både SOC-13 och DRS-II användes i 

den logistiska regressionen, trots att vår faktoranalys visar att de mäter samma fenomen, beror 

på flera saker. Dels på grund av de svagheter vi påpekat i vår faktoranalys, men också för att 

de i vår modell presenteras som två skilda teoretiska fenomen. De båda formulären är också 

goda psykometriskt beprövade mått. 

Subjektiv självrapportering innebär alltid en viss osäkerhet när det kommer till att dra 

slutsatser från den insamlade. Deltagarna befann sig i ett sammanhang där de har erfarenhet 

av att formulär som mäter psykologiska egenskaper kan ligga till grund för antagning till den 

grundläggande militära utbildningen. Att vi var tydliga med att deras rapporterade svar ingick 

i vår studie och inte i det militära urvalet kan ha kontrollerat för olika typer av förväntningar 

såsom könsrelaterande rollförväntningar och vad som är socialt önskvärt i svarsmiljön. 

Sannolikt kan deltagarna dock ha blivit påverkade av varandras närvaro då de satt tätt inpå 

varandra, vilket kan förklara de höga skattningarna på SOC-13 och DRS-II. Att dra isär 

bänkar eller att låta dem svara enskilt var ett alternativ som hade kunnat kontrollera för en del 
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ovanstående förväntningar. En sådan lösning hade detta försvårat studien av praktiska skäl. 

Att soldaternas befäl var närvarande, samt att de befann sig tidigt i utbildningen och därmed 

har varit under press, kan ha påverkat det faktum att undersökningen hade en svarsfrekvens på 

98,5 %. Detta kan tyda på att deltagarna i själva verket kände sig tvingade till att delta, vilket 

gör att motivationen och intresset kan ha varit lägre och påverkat svaren. Dock verkar det till 

vår fördel då vi har ett nästintill obefintligt bortfall.  

En tidigare påpekad svaghet med vår studie är urvalet (N=65). Att antalet respondenter 

inte är fler medför risk för låg statistisk power, särskilt i förhållande till de analyser som 

användes. Tidigare studier (Bartone, Roland, Picano & Williams, 2008) har funnit 

signifikanta resultat, men de har haft fler deltagare. Urvalet består även av en homogen grupp 

med unga, fysiskt och psykiskt högpresterande män. Detta medför en liten varians i 

analyserna vilket kan göra det svårt att hitta signifikanta skillnader gällande grad av KASAM 

och Hardiness. Avsaknaden av kvalitativa mått är för påtaglig. Frågor kring varför rekryterna 

valde att hoppa av/fullfölja militärutildningen hade gett oss mer spelrum och tyngd i våra 

slutsatser. Vi kan enbart lämna det som önskemål till vidare studier. 

En svaghet i den aktuella studien är att inget objektivt stressmått användes. Istället 

tolkades avhopp från utbildningen som en bekräftelse på att individen använde undvikande 

som copingstrategi, och som ett tecken på att individen flydde från stressen. Men vad är 

egentligen stressen i det här fallet? Kanske är det de individer som stannar kvar på 

utbildningen som inte hanterar stressen adaptivt, då denne inte klarar av att lämna 

utbildningen. Det kanske i själva verket är mer psykiskt påfrestande att hoppa av 

utbildningen, och undvikandet av stress är då att stanna kvar.  

Den här studien var tänkt att fylla en lucka i svensk militär forskning. Det medvetna 

valet av just den här specifika populationen innebär också svårigheter att generalisera våra 

slutsatser till andra icke-militära populationer. Trots upplistade svagheter vill vi ändå bringa 
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ljus över att vår studie är en av få, om inte ensam i sitt slag, att kontrollera samtidigt för både 

KASAM och Hardiness på militär population i Sverige.  

Pragmatiska implikationer 

Resultatet från den här studien kan vara användbart genom att individers känsla av 

Hanterbarhet möjligtvis kan vara en del av förklaringen till varför vissa individer löper risk att 

inte fullfölja den grundläggande militära utbildningen. Om det är möjligt att predicera avhopp 

från den militära utbildningen med hjälp av formulär som mäter KASAM och Hardiness, kan 

avhoppen därmed minska genom att mäta KASAM och Hardiness som komplement i 

urvalsprocessen till den grundläggande militära utbildningen. Forskning har även visat att det 

är möjligt att öka KASAM (Foureur, Besley, Burton, Yu, & Crisp, 2013) 

och Hardiness (Maddi, Kahn, & Maddi, 1998), vilket ytterligare motiverar det pragmatiska 

värdet i vår studie, då man även kan jobba förebyggande och sträva efter att öka individers 

KASAM och Hardiness och därmed öka den psykiska tåligheten. Resultaten från vår studie 

motiverar även vidare forskning om skyddsfaktorer inom andra yrkesgrupper och för andra 

typer av copingstrategier.  

Framtida forskning 

Utifrån resultatet från den här studien rekommenderas framtida forskning att undersöka 

samma frågeställningar, men använda sig av ett större urval för att få starkare statistisk power. 

Våra icke-signifikanta resultat kan möjligtvis förklaras av vår relativt låga power. Särskilt 

eftersom tidigare forskning har hittat signifikanta resultat när man har i åtanke vad tidigare 

forskning på andra populationer har gett för resultat (Bartone, Roland, Picano & Williams, 

2008). Framtida forskning bör även undersöka sambandet mellan KASAM och Hardiness för 

att tydligare kunna definiera vad som skiljer begreppen åt, då resultatet från vår studie visade 

att begreppen inte kunde delas in i två distinkta faktorer.  
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Slutsatser 

Predicerar psykologiska skyddsfaktorer såsom KASAM och Hardiness fullföljande av 

militärutbilning? Vårt resultat visar att individers känsla av hanterbarhet signifikant bidrar till 

den förklaringen. Resultatet lämnar oss dock med en fortsatt oklarhet över begreppen 

KASAM och Hardiness. Är de olika fenomen som bidrar till förklaringen om psykisk tålighet, 

eller är de samma sak? Ytterligare forskning behövs för att klargöra detta faktum.  
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Bilaga 1: Följebrev och försättblad till studien 

 

 

 

Institutionen för juridik, psykologi och samhälle 

Psykologprogrammet, Örebro Universitet 

 

 

Information 

 

 

Vi som ansvarar för denna studie läser vår nionde termin på Psykologprogrammet vid Örebro 

Universitet. Denna termin genomför vi forskningsförberedande datainsamling, och vårt arbete 

ska resultera i en uppsats inom det forskningsområde vi valt. Syftet med projektet är att 

undersöka olika frisk- och riskfaktorer och hur dessa har påverkan på militärtjänstgöring. 

Denna enkätundersökning är en viktig del i vår datainsamling och utgör grunden i vår studie. 

Denna enkät genomförs i forskningssyfte och är helt fristående från er militärutbildning och 

eventuella urval.   

     Det är helt frivilligt att delta. Vi behandlar enkäterna konfidentiellt, och 

uppgifterna kommer inte att spridas. Vi, vår handledare och vår samarbetsgrupp på 

Försvarshälsan är de enda som kommer att ha tillgång till uppgifterna under 

databearbetningen. Dina uppgifter kommer att databearbetas. Resultatet kommer att redovisas 

på gruppnivå, det kommer inte vara möjligt att identifiera enskilda individer och vad de har 

svarat, i det sammanställda resultatet. Uppgifterna kommer att kodas, så att ett namn inte 

kommer kunna kopplas till specifika svar. Det är dock viktigt att ni anger namn, då studien 

har flera mättillfällen, och har i syfte att studera förändringar mellan mätningarna. Enskilda 

enkäter och informationen i databaser kommer att förstöras när studien är slutförd. Materialet 

kommer att sammanställas i en examensuppsats som är offentlig.  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Bakgrundsvariabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j 

PERSONUPPGIFTER 
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Bilaga 3: SOC-13 

Livsfrågeformulär 

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

och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. 

Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du instämmer i det som står 

under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst 

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

 

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

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

             mycket sällan                        mycket ofta 

               eller aldrig 

 

2. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände 

väl? 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

                     har                               har 

               aldrig hänt      ofta hänt 

 

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

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

                     har                               har 

               aldrig hänt        ofta hänt 

 

4. Hittills har ditt liv: 

 

                       1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

               helt saknat                      genomgående 

           mål och mening                 haft mål och 

mening 

 

5. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

              mycket ofta                      mycket sällan/ 

         aldrig 

 

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

göra? 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

              mycket ofta                       mycket sällan/ 

         aldrig 
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7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

           glädje och djup                         smärta och 

           tillfredsställelse                              leda 

 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

              mycket ofta                       mycket sällan/ 

         aldrig 

 

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

 

                       1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

              mycket ofta                       mycket sällan/ 

         aldrig 

 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en »olycksfågel« 

Hur ofta har du känt det så? 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

                   aldrig                        mycket ofta 

 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

            du över- eller                      du såg saken i 

           undervärderade                         dess rätta 

            dess betydelse                         proportion 

 

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

 

  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

              mycket ofta                       mycket sällan/ 

         aldrig 

 

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

 

                       1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

              mycket ofta                       mycket sällan/ 

         aldrig 
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Bilaga 4: DRS-II  

Recommended 18 items and scale format for the DRS-II (short-form) 

Instructions: Each of these statements reflects ways people sometimes feel. Please carefully 

read each statement and use the scale below to indicate the extent to which you feel each 

statement is true. 

1 = Definitely False. 2 = Mostly False 3. = Don’t know. 4 = Mostly True. 5= Definitely True. 

1. ____ My successes are because of my effort and ability. 

2. ____ No matter how hard I try, my efforts usually accomplish nothing. 

3. ____ I enjoy most things in life. 

4. ____ Sometimes, life seems meaningless to me. 

5. ____ I take a head-on approach to facing problems in my life. 

6. ____ It bothers me when my daily routine gets interrupted. 

7. ____ I feel confident I can handle just about any challenge. 

8. ____ I often feel helpless. 

9. ____ Most of my life gets spent doing things that are worthwhile. 

10. ____ I often feel alienated from the people around me. 

11. ____ I see really stressful events as opportunities to grow personally. 

12. ____ I don’t like to make changes in my everyday schedule. 

13. ____ My successes are related to the choices I make. 

14. ____ Trying hard doesn’t pay since most things still don’t turn out right. 

15. ____ Most days, life is really interesting. 

16. ____ I usually feel all alone in the world. 

17. ____ I often wake up eager to take up my life wherever it left off. 

18. ____ I carefully plan just about everything I do. 
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Bilaga 5: DRS-II, svensk översättning 

DRS-II kortversionen (svensk översättning). 

Instruktioner: Var och ett av dessa påståenden speglar hur människor ibland känner. Var god 

och läs varje påstående noggrant och använd skalan nedanför för att ange i vilken utsträckning 

du känner att varje påstående är sant. 

1 = Helt falskt 2 = Mestadels 

falskt 

3 = Vet ej 4 = Mestadels 

sant 

5 = Helt sant 

1. 

 

 

____ 

När jag lyckas beror det på min ansträngning och min förmåga. 

2. 

 

 

____ 

Mina ansträngningar räcker ofta inte för att åstadkomma något, hur mycket jag 

än försöker. 

3. 

 

 

____ 

Jag njuter av det mesta i livet. 

4. 

 

 

____ 

Ibland känns livet meningslöst. 

 

5. 

 

 

____ 

Min inställning är att vara rak på sak när det gäller att möta problem i mitt liv. 

6. 

 

 

____ 

Det stör mig när mina dagliga rutiner blir avbrutna. 

7. 

 

 

____ 

Jag känner mig säker på att jag kan hantera i stort sett vilken utmaning som 

helst. 

8. 

 

 

____ 

Jag känner mig ofta hjälplös. 

9. 

 

 

____ 

Större delen av mitt liv spenderar jag med att göra saker som jag tycker är 

givande. 

10. 

 

 

____ 

Jag känner mig ofta främmande inför människor i min omgivning. 

 

11. 

 

 

____ 

Jag ser stressfyllda händelser som möjligheter till personlig utveckling. 

12. 

 

 

____ 

Jag tycker inte om att göra förändringar i mitt vardagliga schema. 

13. 

 

 

____ 

Mina framgångar är relaterade till de val som jag gör. 

 

14. 

 

 

____ 

Det lönar sig inte att anstränga sig då det mesta ändå inte blir rätt. 

 

15. 

 

 

____ 

De flesta dagar är livet riktigt intressant. 

16. 

 

 

____ 

Jag känner mig oftast helt ensam i världen. 

17. 

 

 

____ 

Jag vaknar ofta med en känsla av iver inför livet. 

18. 

 

 

____ 

Jag planerar noggrant det mesta jag gör. 


