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Sammanfattning 

 

En förutsättning för att undvika depression och istället uppleva 

posttraumatiskt växande (PTG), efter att ha upplevt belastande 

livshändelser, kan vara känslan av sammanhang (KASAM). Denna 

studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan 

belastande livshändelser avseende negativa utfallet depression samt 

undersöka om en stark KASAM kan vara avgörande för att individen 

istället utvecklar PTG. I studien undersöks 150 studerande vid Örebro 

universitet. Av resultatet framgår det att studenterna med högt värde 

av belastande livshändelser är mer deprimerade än studenterna med 

lågt värde, oberoende av KASAM. Dock hittades ingen signifikant 

skillnad mellan belastande livshändelser och KASAM avseende PTG. 

Huruvida belastande händelser utvecklar en positiv eller negativ 

förändring hos individen kan istället avgöras av personens tolkning, 

hantering av situationen. 
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Abstract 

 

A basis to avoid depression and instead experience posttraumatic 

growth (PTG), after stressful life events, may be a sense of coherence 

(SOC). This study investigates whether there is a difference between 

stressful life events regarding the negative outcome depression and to 

examine whether a strong sense of coherence can be essential to 

develop PTG instead. 150 students at Örebro University were 

examined. The result showed that students with high value of stressful 

life events are more depressed than students with low value, 

independent of SOC. However, no significant difference was found 

between stressful life events and SOC regarding to PTG.  

Whether a stressful event develops a positive or negative change in 

the individual may instead be determined by how the person interprets 

and handles the situation.   
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När förväntad svaghet förvandlas till styrka: 

En kvantitativ studie om belastande livshändelser och dess utfall 

 

Ur ett psykologiskt perspektiv finns det två olika typer av stress - negativ och positiv 

(Haggerty, 1999). Stress innefattar även biologiska responser. När en individ upplever akut 

negativ stress utsöndrar hypotalamus, hypofysen och binjurebarken de livsviktiga 

stresshormonera adrenalin, noradrenalin och kortisol (Taylor, 2011). Dessa strukturer bildar 

tillsammans HPA-axeln (Hypothalamus, Pitutiary gland och Adrenal gland) som spelar en 

avgörande roll i individens flykt eller kamp (fight or flight) respons (Taylor, 2011).  Då 

kronisk negativ stress innebär att det inte finns något utlopp för stresshormonerna som 

utsöndrats kan detta leda till negativa hälsoeffekter för individen (Haggerty, 1999). Stress kan 

utlösas i olika former och av olika anledningar. Depression, ångest, 

posttraumatiskstressyndrom och somatisering är vanliga responser till traumatisk stress 

(Lundin, 1997). Traumatisk stress kan uppstå då individen utsätts för traumatiska 

livshändelser som exempelvis naturkatastrofer, militär strid, och våldsbrott (Norris & Slone, 

2007). Individer som utsätts för dessa stressfulla trauman i sitt liv kan behöva hjälp med att 

bearbeta händelsen för att undvika risken för att utveckla bestående psykiska besvär (Norris & 

Slone, 2007). Det kan finnas skillnader i hur individer väljer att bearbeta traumatiska 

händelser. Detta avgörs ofta genom individens individuella uppfattning av händelsen och dess 

omfattning. Större traumatiska händelser, som exempelvis dödsfall och krig, kan behöva 

bearbetas mer än belastande livshänder som relationsuppbrott och akademiska misslyckanden. 

De senast nämnda händelserna definieras alltså inte som traumatiska händelser, då den inte 

uppfyller de krav som finns för detta, utan benämns istället för belastande livshändelser. För 

att minska eller undvika risken för negativa och bestående följder, bör individen ingripa tidigt 

vid upplevd stress. Tidigt ingripande innefattar ingripanden som sker redan under stressens 

akuta fas (Roberts, 2009).  
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Tidigare forskning har dock visat att individer inte nödvändigtvis behöver visa negativa 

responser mot stressen de exponerats för utan stressresponsen kan, beroende på personens 

tolkning och bearbetning av den belastande händelsen, även ge positiva utfall (Tedeschi & 

Calhoun, 2004). När en positiv förändring upplevs efter en extrem negativ händelse benämns 

detta posttraumatiskt växande (PTG) (Tedeschi & Calhoun, 1996) eller stress-relaterat 

växande (Park, Cohen, & Murch, 1996). Personligheten kan stärkas och tidigare tankemönster 

kan förändras till det positiva. Individen kan exempelvis få en starkare religiös tro, uppskatta 

livet mer eller börja prioritera annorlunda (Tedeschi & Calhoun, 1996). Genom åren har 

intresset för stress och dess positiva utfall växt bland forskare (Tedeschi, Park & Calhoun 

1998) (se Davis, Nolen-Hoeksema & Larson 1998; Frazier, Conlon & Glaser 2001; Tedeschi 

& Calhoun 2004). I en studie undersöktes universitetsstudenter som upplevt belastande 

livshändelser med hjälp av stress-related growth scale (SRGS). Resultatet visade ett växande 

och en positiv förändring bland deltagarna som upplevt belastande livshändelser (Park m.fl, 

1996). Dock har forskning inom PTG främst inriktat sig på individer som lider av svåra 

sjukdomar och på soldater eller krigsveteraner. Få studier undersöker universitets studenters 

förmåga att tolka och bearbeta belastande händelser till något positivt och stärkande. Tidigare 

forskning visar att faktorer som utbildning och personliga erfarenheter spelar en viktig roll för 

stresshanteringen (Lundin, 1997). Därför kan det vara intressant att undersöka studenter med 

olika erfarenheter som utbildar sig inom olika områden. Alla blir inte starkare av att ha 

upplevt belastande och livsförändrande händelser. Vissa händelser kan vara svåra att bearbeta 

för individen. Situationer som ger upphov till oönskade och negativa förändringar kan 

medföra psykisk smärta och nedstämdhet (Åsberg m fl, 2010). Ångest och depression är inte 

ovanliga i sådana sammanhang och kan hindra personen från att behålla sina vardagliga 

rutiner. Att skapa sig rutiner är viktigt för att behålla verklighetsuppfattningen (Nolen-

Hoekseme, 2010) och hjälper individen att leva ett strukturerat liv. För personer som lider av 
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depression kan livssituationen försvåras och symptomen kan leda till att sociala faktorer 

såsom familjeliv, arbetsliv och privatliv börjar påverkas. Det totala värdet av upplevda 

belastande livshändelser är av stor vikt för utfallet då en person som inte upplevt några 

belastande händelser inte heller har något att bearbeta och förstärka.  

Utfallet av belastande händelse avgörs till stor del av hur individen uppfattar den och 

hur han eller hon kan hantera den (Lazarus & Folkman, 1984). Om individen känner att han 

eller hon kan förstå och hantera den aktuella situationen minskar risken för stress och ohälsa. 

Är det istället så att individen känner att den inte kan tolka situationen eller kontrollera den 

ökar istället risken för stress och ohälsa. Utifrån detta resonemang är det rimligt att anta att en 

känsla av sammanhang kan utgöra en skyddsfaktor för konsekvenserna av negativ stress. 

Antonovsky (2005) menar att en känsla av sammanhang, KASAM, kan utgöra en viktig 

skyddande faktor vid hanterandet av stress orsakad av en traumatisk livshändelse. KASAM 

består av tre huvudområden: känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Tidigare forskning stöder detta antagande. Lundin (1997) har påvisat ett samband 

mellan känsla av sammanhang och stressreaktioner där KASAM fungerar som en 

skyddsfaktor mot stress och depression. Sammanfattningsvis kan sägas att belastande 

livshändelser kan utgöra en källa till stress. Kan inte individen hantera situationen på ett 

konstruktivt sätt finns risken att stressen kan leda till ohälsa exempelvis depression. Är det 

istället så att individen känner att han eller hon kan hantera situationen på ett positivt sätt, 

exempelvis genom att han eller hon känner en känsla av sammanhang, KASAM, finns det 

anledning att tro att den belastande situationen inte behöver resultera i negativa konsekvenser 

utan till och med kan ge ett positivt utfall som posttraumatiskt växande, PTG.    

Begreppsförklaring 

Detta avsnitt kommer att redogöra för studiens centrala begrepp. 
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Belastande livshändelser 

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

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

individer finns en större risk att utfallet visar sig vara negativt. 

Depression 

 Nationalencyklopedin (2012) definierar depression som ett tillstånd av nedstämdhet. 

Depression blir allt vanligare och drabbar många. Sjukdomen ingår i kategorin affektiva 

störningar (Nolen-Hoekseme 2010) och kan utmärka sig på olika sätt. Det är också känt att 

sjukdomen relaterar till ärftliga faktorer. Med detta menar man att risken för att få depression 

är större om det finns andra i familj eller släkt med depressionssjukdom. 

Känslan av sammanhang (KASAM) 

 Känslan av ett begripligt och meningsfullt sammanhang kan öka individens hälsa. Stark 

KASAM kan alltså leda till att belastande livshändelser får ett positivt utfall istället för ett 

negativt utfall (Nationalencyklopedin, 2012).  

Posttraumatisk växande (PTG) 

 Kännetecknas av att det sker en förändring hos individen då denne utsatts för något 

traumatiskt(Tedeschi, 1999). Individen får en bestående förändring i exempelvis insikter, 

beteende, värderingar och därför sker inte en tillbakagång till individens ursprungstillstånd 

(Tedeschi & Calhoun, 2004). Posttraumatiskt växande menar Tedeschi och Calhoun (2004) 

utvecklas av individens kognitiva bearbetning av upplevelsen. Kognitiv och emotionell 

bearbetning önskas leda till en acceptans istället för förnekelse och posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD) (Weinrib, Rothrock, Johnsen & Lutgendorf, 2006).  
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Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan belastande livshändelser och dess 

positiva (posttraumatiskt växande, PTG) och negativa (depression) utfall bland 

universitetsstudenter samt huruvida graden av känsla av sammanhang (KASAM) kan spela en 

avgörande roll i utfallets riktning. Valet att undersöka just depression som en negativ faktor 

hos deltagarna grundar sig i att det är en av dem vanligast förekommande responsen till 

negativa belastande livshändelser.  Med tanke på urvalsgruppen i denna studie ansågs 

depression vara mer passande vid belastande livshändelser än exempelvis PTSD som är mer 

utav en respons på traumatiska livshändelser.  

Utifrån syftet kommer följande hypoteser att prövas: 

H1= Det finns en skillnad mellan studenter med högt och lågt värde av belastande 

livshändelser avseende depression. 

H2
A
 Hög nivå av belastande livshändelser och hög känsla av sammanhang leder till låg grad 

av depression och hög grad av posttraumatisk växande. 

H2
B
= Hög nivå av belastande livshändelser och låg känsla av sammanhang leder till hög grad 

av depression och låg grad av posttraumatisk växande.  

Metod 

 

 I denna del redogörs metodval, deltagarurval och vilka tillvägagångssätt som har används för 

genomförandet av studien för att tillförlitligheten i resultatet ska vara tydligare för läsaren. 

Metodval 

  

Valet av metod utgörs av en kvantitativ inriktning, för att studiens syfte och hypoteser ska 

undersökas på bästa möjliga vis. Då det redan utformats validerade mätinstrument för 

belastande livhändelser, KASAM, depression och PTG ansågs en kvantitativ metod av 
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deduktiv ansats lämpa sig för undersökningen. Deduktiv ansats beskriver relationen mellan 

teori och forskning och utgår från att teori kommer före observation/resultat (Bryman, 2008). 

Informationen samlade in med hjälp av mätinstrument i form av självskattningsformulär där 

deltagarna med hjälp av egna kunskaper och erfarenheter besvarade frågorna.   

Deltagare 

Undersökningens deltagare bestod av 150 personer varav 91personer var kvinnor och 59 

personer var män. Åldern på deltagarna låg inom intervallet 19 - 47år och hade ett medelvärde 

på 23,03 år. 108 personer var födda i Sverige, 4 personer var födda i annat nordiskt land och 

38 personer var födda i ett icke nordiskt land. I denna studie utfördes datainsamlingen på 

studenter som läser vid Örebro universitet. Respondenter från olika utbildningar kontaktades 

med hjälp av lärare och professorer på universitet. Studien avgränsades till att enbart 

undersöka studerande på Örebro universitet oavsett ålder, kön eller etnicitet. Då ämnet inte 

inriktade sig på specifik målgrupp så användes ett bekvämlighetsurval. Att använda ett 

bekvämlighetsurval innebär att försökspersoner som är relevanta för undersökningen väljs ut. 

Detta sker genom att välja ut individer som är lättast att nå. Ett bekvämlighetsurval 

representerar inte en population och väljs ofta ut för att matcha ett kriterium (Thyer, 2010).  

Material och procedur 

I denna del sker en redovisning av de mätinstrument som användes, konstruktionen av 

enkäten samt av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Life event checklist (LECL) 

Ett vetenskapligt uttaget mätinstrument som består av 46 frågor och mäter en persons 

stressfulla livshändelser (Brand & Johnson, 1982). Detta instrument utvecklades vid National 

Centret för PTSD och är en självskattningsskala. Självskattningsskalan består av frågor om 

exempelvis dödsfall av närstående, allvarlig sjukdom och skilsmässa. Personen i fråga kryssar 
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för, utifrån en lista av olika livshändelser, det han/hon har varit med om. Varje svarsalternativ 

är knutet till ett visst redan givet skattningsvärde. Detta är ett värde mellan 24-95. Ju högre 

värdet är desto mer belastande uppskattas livshändelsen vara.   

 Beck depression inventory (BDI) 

I undersökningen användes Beck Depression Inventory (BDI) vilket är ett instrument som 

används för att mäta depression. Mätinstrumentet består av 21 frågor och är ett 

självskattningsinstrument (Herlofson, Landgvist & Nilsonne, 1994). Varje fråga har 4-5 

svarsalternativ med givna svar där det som passar bäst in på individ ska ringas in. Testsvaren 

räknas om och totalsumman jämförs med en skala för om individen uppskattas ha minimal, 

mild, måttlig eller svår depression.  

Känsla av sammanhang (SOC 13) 

Mätinstrumentet skapat av Antonovsky består av 29 frågor med tre delar; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa komponenter anser Antonovsky tillsammans utgöra 

en helhet av begreppet KASAM (Antonovsky, 2005). Begriplighet: handlar i stort om att det 

som händer i individens liv ska uppfattas som förståeligt och nästan förutsägbart. Om 

individen ser en förklaring till det som händer och känner att situationen är under kontroll har 

denne en hög känsla av begriplighet.  Hanterbarhet: huruvida personens resurser möter de 

krav individen ställs inför i livet. Låg nivå av hanterbarhet kan framträda i att individen ser sig 

som ”olycksfågel” medan hög nivå finns hos individer som möter händelser med inställningen 

att få erfarenhet och utmanas samt ser möjligheten att påverka sitt liv.  Meningsfullhet: även 

kallad motivationskomponent menas att individen med hög känsla av meningsfullhet känner 

en känslomässig koppling till det som händer och känner engagemang och investeringsvärde 

till det denne ställs inför istället för jobbiga påfrestningar (Antonovsky, 2005).  Instrumentets 

svarsalternativ består av en sjugradig likertskala där exempelvis 1 är mycket sällan eller 
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aldrig och 7 är mycket ofta, medan andra frågor kan ha omvänd riktning. KASAM (SOC-13) 

är en förkortad variant av orginalinstrumentet och består av enbart 13 av de 29 frågor som 

ingår i instrumentet. 

Posttraumatic growth inventory (PTGI) 

Mätinstrumentet består av 21 frågor indelade i 5 domäner; nya erfarenheter, relaterande till 

andra, personlig styrka, spirituell förändring och uppskattning av livet. Detta 

självskattningsformulär avses mäta huruvida en person upplever att en positiv förändring skett 

efter exponering av stressfull händelse (Tedeschi & Calhoun, 1996). Svarsalternativen består 

av en femgradig likertskala där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt. 

Konstruktion och genomförande av enkät 

För att deltagarnas svar skulle vara så sanningsenliga som möjligt skapades ett försättsblad till 

enkäten där undersökningens konfidentialitet beskrevs. Det lades stor vikt vid att 

försättsbladet endast skulle ge en kort beskrivning av studiens syfte för att undvika att 

deltagarna skulle gissa sig fram till studiens syfte och därefter svara utefter vad de tror att 

forskaren söker. Både forskningsledarnas och handledarens kontaktinformation bifogades i 

enkäten då detta underlättar för deltagarna att ställa eventuella frågor, diskutera oklarheter och 

för att de ska kunna ta del av resultatet, om så önskas. För att undvika utelämning av viktig 

information skapades en enkätram på förhand. Därefter infördes demografiska frågor om kön, 

ålder, etnicitet och de fyra olika mätinstrument som är viktiga för denna undersökning; life 

event checklist, KASAM, BDI och PTGI. Då enkäten är omfattande så valdes KASAM 

(SOC-13) för att mäta känslan av sammanhang hos de som upplevt negativa livshändelser då 

den är något modifierad jämfört med originalmätinstrumentet. Ur life event checklist valdes 

de frågor som ansågs tillföra denna studie relevant information då händelser som exempelvis 

svåra naturkatastrofer och terrorism inte är vanligt förekommande händelse bland den 
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populationen undersökningen avsåg. I både BDI och PTGI-delen av frågeformuläret användes 

originalinstrumentet då alla frågor ansågs vara relevanta för undersökningen. Dessa enkäter 

konstruerades varav 130 stycken skrevs ut och resterande 20 enkäter skickades ut till olika 

studenter vid Örebro Universitet via webben. Det tog ungefär tio minuter för deltagarna att 

svara på frågeformuläret.   

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 När det talas om en studies validitet så menar man huruvida det som avses att undersöka 

verkligen undersöks (Bryman, 2011). Begreppet sanning är vanligt förekommande inom 

validitetsaspekten och likställs oftast med densamma. När det inom forskning talas om 

reliabilitet menas hur väl en studies resultat kan upprepas igen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det är enligt Trost (1986) viktigt hur relationen mellan forskaren och forskningsdeltagarna är. 

De tillfrågade måste få en positiv relation till forskaren och dennes forskning för att öka 

studiens reliabilitet och validitet. Den positiva relationen bidrar inte endast till att få svar på 

frågorna, utan även få mer tillförlitliga svar (Trost, 1986). Författandet och utformning av 

enkätfrågorna, för att deltagarna på ett enklare sätt ska kunna förstå och svara på frågorna, är 

en viktig aspekt att ta i beaktande vid skapandet av enkäter. Ytterligare något att bearbeta och 

förstå är vikten av ordningsföljden av frågorna i formuläret (Trost, 1986). Att kunna 

generalisera sitt resultat till andra grupper i samhället är av stor vikt för forskningen. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att generaliserbarhet uppfylls om resultatet visar sig kunna gälla 

för en annan målgrupp i en annan miljö i ett annat sammanhang. 

Databearbetning och analysförfarande 

 De insamlande enkäterna bearbetades genom att varje fråga och svarsalternativ numrerades. 

Därefter översattes svaren till kodade tal för att föras in i datasystemet Statistical Package for 

the Social Sience (SPSS). För att testa tillförlitligheten av en variabel används statistiska testet 



BELASTANDE LIVSHÄNDELSER OCH DESS UTFALL   12 

Cronbach´s Alpha (Cronbach, 1951) (Field, 2009). Reliabilitetstestet utfördes på KASAM, 

BDI, LECL och PTGI där Cronbach´s Alpha visade att frågorna i KASAM hade låg 

reliabilitet. Mot bakgrund av detta vändes riktningen på svarsalternativen, som ansågs orsaka 

den låga reliabiliteten, innan en korrelation utfördes för att undersöka sambandet mellan sju 

olika variabler; kön, ålder, etnicitet, KASAM, BDI, LECL och PTGI. Detta gjordes för att få 

en överblick och tidigt utläsa om det kan ha skett, eller huruvida det inte skett, något fel med 

inmatningen och variablerna.  

 För att undersöka och besvara hypotes: H1= Det finns en skillnad mellan studenter med 

högt och lågt värde av belastande livshändelser avseende depression användes ett oberoende 

T-test. För att konstatera om studiens population uppfyller de krav som finns för ett t-test, 

utfördes ett Kolmogorov-Smirnov test som visade att populationen avseende belastande 

livshändelser (LECL), depression (BDI), posttraumatiskt växande (PTG) och känsla av 

sammanhang (KASAM) är att betrakta som normalfördelad. Studiepopulationen delades 

därefter upp i två grupper med 75 studenter i varje grupp avseende värdena på variabeln 

LECL: ena gruppen bestod av de 75 deltagare som hade värden under medianen och den 

andra gruppen bestod av de med värden över medianen avseende LECL. Ett T-test utfördes 

därefter med LECL, uppdelad i låg och hög, som oberoende variabel och BDI som beroende 

variabel.  

 För att undersöka hypotes H2
A
, att hög nivå av belastande livshändelser och hög nivå av 

KASAM leder till låg grad av depression och hög grad av PTG och H2
B
 att hög nivå av 

belastande livshändelser och låg nivå av KASAM leder till hög grad av depression och låg 

grad av PTG, delades även variabeln KASAM upp i en hög och låg grupp på samma sätt som 

LECL vid testandet av hypotes H1. En matris upprättades där LECL och KASAM ställdes mot 

varandra och av de fyra grupperna som bildades är endast två av dem intressanta vid 
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prövningen av de två hypoteserna: gruppen med hög LECL och låg KASAM och gruppen 

med hög LECL och låg KASAM.  

 För att besvara hypotes H2
A 

genomfördes ett oberoende t-test med hög LECL och låg 

KASAM mot gruppen med hög LECL och låg KASAM som oberoende variabel och BDI 

som beroende variabel.  

 För att besvara hypotes H2
B 

genomfördes ett oberoende t-test med hög LECL och låg 

KASAM mot gruppen med hög LECL och låg KASAM som oberoende variabel och PTG 

som beroende variabel. Alla statistiska analyser utfördes med hjälp av IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) version 20 för Macintosh. 

Resultat och analys 

Inledningsvis prövades hypotes H1: det finns en skillnad mellan studenter med högt och lågt 

värde av belastande livshändelser avseende depression. Resultatet visar att de med hög nivå 

belastande livshändelser (M = 0,49 )(SD = 0,29) är deprimerade i större utsträckning än dem 

med låg nivå av belastande livshändelser (M = 0,35) (SD = 0,25). Denna skillnad är 

signifikant t(148) = 3.05, p < ,01 (tabell 1). 

Tabell 1 

Studenternas genomsnittliga gruppskillnader av utfallsmåttet depression 

 Grupp med hög nivå 

belastande 

livshändelser 

 (n=75) 

Grupp med låg nivå 

belastande 

livshändelser 

(n=75) 

 

Utfall: M SD M SD t p 

Depression 0,49 0,29 0,35 0,25 3.05** ,01 

Not. ** p < ,01, M Medelvärde, SD Standardavvikelse, n Antal deltagare 

 

Därefter prövades hypotes H2
A
. Resultatet visar att en känsla av sammanhang i livet inte har 

en avgörande roll för utfallet av depression. Då resultatet inte visar att det finns någon 
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signifikant skillnad när känsla av sammanhang adderades i testet. De med hög nivå av både 

belastande livshändelser och en känsla av sammanhang (M = 0,46)(SD = 0,05) och de med 

hög nivå av belastande livshändelser och låg känsla av sammanhang (M = 0,52)(SD = 0,04) 

visar liten skillnad i hur deprimerade respondenterna är. Det finns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna av hög/låg grad av belastande livshändelser och känsla av sammanhang 

avseende Depression. t(73) = - 0.88, p > .05 (tabell 2). 

Tabell 2 

Studenternas genomsnittliga gruppskillnader av utfallsmåtten depression och posttraumatiskt 

växande 

 Grupp med hög nivå 

belastande 

livshändelser och 

hög nivå känsla av 

sammanhang(n = 36) 

Grupp med hög nivå 

belastande 

livshändelser och låg 

nivå känsla av 

sammanhang(n =39) 

 

Utfall: M SD M SD t p 

Depression 0,46 0,05 0,52 0,04 -0,88 ,38 

Posttraumatiskt 

växande 

1,59 0,50 1,54 0,51 0,39 ,70 

M Medelvärde, SD Standardavvikelse, n Antal deltagare 

 

Slutligen testades hypotes H2
B
. Resultatet visar att gruppen innehållande hög nivå av 

belastande livshändelser och känsla av sammanhang (M = 1,59)(SD = 0,50) och gruppen 

innehållande hög nivå av belastande livshändelser och låg nivå av känsla av sammanhang (M 

= 1,54)(SD = 0,51) inte visar någon signifikant skillnad i sitt posttraumatiska växande. Ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna av hög/låg grad av belastande livshändelser och känsla 

av sammanhang avseende posttraumatiskt växande t(73) = 0,39, p > 0,05 återfanns (tabell 2.).  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan belastande livshändelser och 

negativt (depression) och positivt (posttraumatiskt växande) utfall bland universitetsstudenter 
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samt om en känsla av sammanhang har en bidragande påverkan på utfallet. Resultatet för 

hypotes H1 visar att individers skilda nivå av belastande livshändelser har en avgörande roll 

avseende depression. Det tyder på att mer belastande livshändelser ökar sannolikheten att 

individen i högre grad blir/är deprimerad. Resultatet för både hypotes H2
A
 och H2

B
 tyder på att 

det inte finns någon skillnad i interaktionen mellan hög och låg nivå av belastande 

livshändelser och KASAM. Det framgår heller ingen skillnad i hur stark/svag känsla av 

sammanhang individen upplever för att predicera graden av negativ (depression) eller positiv 

(posttraumatiskt växande) en individ erhåller i slutändan. Detta kan ha påverkats då antalet 

respondenter på grund av uppdelningen av högt och lågt värde av belastande livshändelser, 

minskades från 150 personer till 75 personer. Känslan av sammanhang kan i denna studie ses 

ha rollen som ett tänkbart sätt att hantera den stressfulla situationen på. Resultatet av studien 

samstämmer inte till denna möjliga stresshantering, vilket är ett intressant fynd. Om en person 

har en stark känsla av sammanhang till det som händer i livet ska denne, enligt Antonovsky 

(2005), erhålla en fördel av ett sådant förhållningssätt i sin hantering och syn på följderna av 

en belastande livshändelse. I denna studie framgår det att det inte har en betydande roll om 

personen upplever en känsla av sammanhang vid hantering av svårigheter, vilket strider emot 

Lundins (1997) påstående om att känsla av sammanhang stärker en person.  Resultatet visar 

på att det inte nödvändigtvis spelar någon roll vilket förhållningssätt en person har då det har 

lika liten inverkan på såväl negativa som de positiva följder en person kan drabbas av, viket 

går emot Lundin (1997) och Tedeschi & Calhoun (2004) forskningsresultat. Vi kan utifrån 

medelvärdena i tabell 2 ändock se att den grupp med låg känsla av sammanhang har ett högre 

medelvärde för depression och att gruppen med hög känsla av sammanhang har ett högre 

medelvärde för posttraumatiskt växande. Då resultatet inte visar någon signifikant skillnad 

mellan gruppernas bearbetning i hur de utvecklar posttraumatiskt växande och depression så 

finns det ändå en skillnad, vilket medelvärdena visar. Dock bör vidare diskussion av 
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deltagarantalet ske innan det kan tolkas som sanning. Resultatet i denna studie kan och bör 

inte likställas med andra grupper i populationen och bör därför inte generaliseras.  

Det finns flertal faktorer som kan ha påverkat resultatet. En individs sinnesstämning vid 

tillfället för ifyllnaden av enkäten kan möjligtvis påverkat deras svar då en individs eventuella 

omständigheter bör tas hänsyn till och kan spela en roll i hur utfallet formar sig. Något som är 

väldigt komplext men som kan vara en faktor är huruvida deltagarna i studien skiljer sig i 

personlig utveckling och värderingar.   

En tänkbar förklaring till att resultatet inte visade ett samband i grad av belastande 

livshändelser för en individ och vad som uttrycks som följd av dessa kan vara att som 

Tedeschi & Caloun (2004) påvisar så behöver en individ för att erhålla posttraumatiskt 

växande också ha varit med om en hög grad belastande livshändelser.  

Med tanke på den begränsade tid och ekonomi som gavs till genomförandet av studien 

blev också önskan om högre antalet deltagare och viljan till en mer ingående prövning av 

hypoteserna lidande. Det kan ha använts andra designer om tid och ekonomi funnits och som 

hade lett till att hypoteserna skulle kunnat bli bättre undersökta. Om inte dessa begränsningar 

funnits så kunde exempelvis en longitudinell studie genomförts där man ser en 

förändring över tid hos deltagarna. Vad gäller hypotesprövning H2
A
 och H2

B
 kan en 

bidragande faktor till möjligt fel i resultatet vara att det inför dessa tester fokuserades på dem i 

urvalet som upplevt mycket belastande livshändelser. Ett statistiskt resultat kan inte grundas 

på ett så lågt deltagarantal. Därför kan inte nollhypotesen förkastas då ingen skillnad finns. 

Den kognitiva process individen har vid ifyllnad av frågeformuläret kan ha påverkat dennes 

svar. Vikten av korrekt formulerade frågor är stor.  
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Urvalet i denna studie innehöll en låg medelålder och det kan ha påverkat resultatet då 

det är individer som är unga och mot bakgrund av det inte har varit med om ett stort antal 

belastande livshändelser. Det vore intressant att se om det skulle bli skillnad i resultatet om en 

äldre målgrupp testas. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att 130 enkäter 

delades ut till respondenter på Örebro Universitet medan resterande 20 enkäter skickades ut 

till studenter via webben. Webbdeltagarna kan då ha haft en mindre tidspress på sig att fylla i 

enkäterna än de som befann sig på universitetet.  

I och med att det i denna studie användes mätinstrument från tidigare forskning kan 

detta anses stärka studiens validitet. Om studiens syfte och frågeställningar genomgående stått 

i fokus i såväl utformning av mätinstrument, val av statistiska tester och analyserande av 

enkäterna kan en hög validitet utläsas (Kvale & Brinkmann, 2009). De kvantitativa 

mätinstrument som har använts gör det lättare att replikera studien av andra och uppnår då en 

högre reliabilitet, till skillnad från en kvalitativ utgångspunkt (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet av en undersökning handlar om dess pålitlighet och kan ha kommit att påverkas av 

de tolkningar och bedömningar som har gjorts vid sammanställningen och i studiens analys. 

Trost (1986) menar att det spelar roll hur organiserat forskningsprojektet är, vilket 

informationssidan på enkäten syftar att bidra till. Till skillnad från tidigare forskning, där 

krigsveteraner och svårt sjuka blivit studerade, har det i denna studie fokuserats på individer 

som inte nödvändigtvis blivit utsatta för lika hög grad av belastning i livet. I denna studie 

benämner vi livshändelserna som belastande och har inte som ett krav att deltagarna måste 

lida av PTSD.  

Respondenterna försäkrades om anonymitet och att deltagandet var frivilligt, vilket är 

en av Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningsrådets (1999) fyra huvudkrav på 

forskning. Endast demografiska faktorer såsom kön, ålder och etnicitet registrerades. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det är av stor vikt att kontinuerligt ha ett etiskt övervägande 
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genom hela forskningsprocessen, för att säkerställa kvalitet i forskningen. Enligt 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) bör forskaren reflektera över 

frågor som exempelvis när och hur mycket information deltagarna ska få tillgång till. För att 

uppfylla de krav som finns utformades ett försättsblad till enkäten innehållande information 

om undersökningens syfte, konfidentialitet, frivilligt deltagande och att insamlad data endast 

används och behandlas i forskningssyfte. Samtliga deltagare gav sitt samtycke till att delta i 

undersökningen.  

Slutsatser 

Det kan gå att avgöra huruvida belastande händelser utvecklar en positiv eller negativ 

förändring hos individen med hjälp av individens personliga egenskaper och erfarenheter samt 

dennes tolkning och hantering av situationer. Undersökningen innehåller metodologiska 

brister, dock kan denna studie bidra till huruvida det kan utvinnas negativa följder av negativa 

livshändelser.  

Ytterligare intressanta variabler som går att undersöka i relation till studiens syfte kan 

vara huruvida de demografiska aspekterna påverkar utfallet. Detta kanske kan visa en skillnad 

etniska grupper emellan i belastande livshändelser och dess påverkan på individen. 

Kommande studier bör även undersöka om flera utomstående faktorer eller andra 

stresshanteringsmetoder kan påverka en individs tolkning och hantering av belastande 

livshändelser. I samband med detta kan även en jämförelse, mellan olika typer av 

stresshanteringsmetoder och dess predicering till ett posttraumatiskt växande, ske.  
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Bilaga 1  

 

Hej! 

 

Alla har någon gång varit med om negativa livshändelser. Vissa klarar av att hantera dessa 

stressfulla situationer på egen hand, medan andra kan behöva hjälp med det.  

Stress är en fysisk och mental påfrestning som kan leda till psykisk ohälsa. Det är därför 

viktigt att man hittar sitt egna optimala sätt att bearbeta stressen på. 

Detta frågeformulär är en del av vår C-uppsats inom psykologi, som syftar till att hjälpa oss 

sprida kunskap om vikten av att bearbeta stress på rätt sätt, för att undvika psykisk ohälsa i så 

hög utsträckning som möjligt. 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning och alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Enskilda svar kommer inte att kunna identifieras i det sammanställda resultatet. 

Den insamlade informationen kommer att databearbetas och enkäterna makuleras efter att 

undersökningen är genomförd. 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och dina svar är av stor vikt för oss!  

 

 

 

Har du några frågor, funderingar eller vill ta del av resultatet så tveka inte att höra av er till 

oss eller vår handledare. 

Tara Bastansiar: tara_bastansiar@hotmail.com 

Madeleine Fredriksson: madeleine-fredriksson@hotmail.com 

Mats Liljegren: mats.liljegren@oru.se 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tara_bastansiar@hotmail.com
mailto:madeleine-fredriksson@hotmail.com
mailto:mats.liljegren@oru.se
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Det är viktigt att du svarar ärligt på frågorna så att undersökningen kan bli så tillförlitligt som 

möjligt. 

 

 

Kön 

         Man                    Kvinna 

 

Ålder:____ 

 

Född i:  Sverige    Annat nordiskt land   Annat icke-nordiskt land 

 

 

Kryssa i de alternativ som du har upplevt: 

Dödsfall av 

 Partner   Barn  Föräldrar     Syskon Annan:_________ 

 

Allvarlig sjukdom som krävt längre sjukhusvistelse 

Närstående   Egen sjukhusvistelse  

             

Skilsmässa  

Föräldrar   Egen skilsmässa  

 

Synlig medfödd missbildning 

Syskon som flyttar hemifrån  

Omgifta föräldrar 
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Upptäckt att du är adopterad 

Börjat en ny skola 

Flyttat till en ny stad 

Börjat på ett nytt jobb 

Blivit av med jobbet 

Tonårs graviditet 

Missfall 

Underkänt betyg i skolan 

Avstängning från skolan 

Dödshot 

Krig  

 

Fängelsestraff 

Närstående   Eget fängelsestraff  

 

Missbruk av alkohol eller droger 

Närstående   Eget missbruk  

 

Brutit upp ett förhållande med 

Närstående   Vän  Partner 

 

Varit med om en olycka/skada 

Fordon   Vapen             Annat:_________________ 

 

 

Ringa in det alternativ som passar bäst in på dig.  

1.  Stämningsläge  
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0 Jag känner mig inte nedstämd 

1 Jag känner mig ledsen eller nedstämd 

2a Jag är ledsen eller nedstämd hela tiden, och jag kan inte skaka den känslan av mig 

2b Jag är så nedstämd eller olycklig att det är mycket plågsamt 

3 Jag är så nedstämd eller olycklig att jag inte står ut 

 

2. Pessimism 

0 Jag är inte speciellt pessimistisk eller tvivlande inför framtiden 

1 Jag känner mig orolig inför framtiden 

2a Jag tycker inte jag har något att se fram emot 

2b Det känns som om jag aldrig skulle kunna lösa mina problem 

3 Det känns som om framtiden var hopplös och ingenting kan bli bra igen 

 

3. Känsla av misslyckande 

0 Jag känner mig inte misslyckad 

1 Jag tycker inte jag har klarat mig så bra som andra människor 

2a Jag tycker inte jag har uträttat mycket av värde 

2b När jag ser tillbaka på mitt liv är det en lång rad misslyckanden 

3 Jag känner mig helt och hållet misslyckad som människa (förälder, maka/make) 

 

4. Otillfredsställelse  

0 Jag är inte särskilt missnöjd eller otillfredsställd 

1a Jag har för det mesta ganska tråkigt 

1b Jag kan inte glädja mig åt saker på samma sätt som tidigare 

2 Jag kan inte glädja mig åt någonting alls längre 

3 Jag är missnöjd och otillfredsställd med allting 

 

5. Skuldkänslor 

0 Jag har inte speciellt mycket skuldkänslor 

1 Jag känner mig ibland som en dålig människa 

2a Jag har mycket skuldkänslor 

2b Jag känner mig som en dålig människa jämnt nuförtiden 

3 Jag känner mig helt värdelös 

 

 

6. Känsla av bestraffning 

0 Det känns inte som om jag blev straffad 

1 Jag har en känsla av att något otrevligt kommer att hända mig 

2 Jag har en känsla av att jag blir straffad eller kommer att bli det 

3a Jag har en känsla av att jag förtjänar straff 

3b Jag önskar att jag blev straffad 

 

7. ”Självhat” 

0 Jag känner mig inte besviken på mig själv 
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1a Jag är besviken på mig själv 

1b Jag är missnöjd med mig själv 

2 Jag tycker illa om mig själv 

3 Jag hatar mig själv 

 

8. Självanklagelser 

0 Jag tycker inte att jag är sämre än någon annan 

1 Jag är mycket själv kritisk 

2 jag anklagar mig själv för allt som är fel 

3 Jag tycker att jag har många allvarliga fel 

 

9. Önskningar om självbestraffningar 

0 Jag har inga tankar på att göra mig själv illa 

1 Jag tänker ibland på att göra mig själv illa, men skulle aldrig kunna göra det 

2a Det skulle vara bättre att vara död 

2b Jag har planer på att ta livet av mig 

2c Jag har en känsla av att min familj skulle klara sig bättre utan mig 

3 Jag skulle ta livet av mig om jag kunde det 

 

10. Gråtattacker 

0 Jag gråter inte mer än vanligt 

1 Jag gråter mer nu än jag brukar 

2 Jag gråter nästan jämnt, jag kan inte sluta gråta 

3 Jag kunde gråta tidigare, men nu kan jag inte gråta alls, fastän jag vill det 

 

11. Irritabilitet 

0 Jag är inte mer irriterad än jag brukar vara 

1 Jag har lättare att bli irriterad än vanligt 

2 Jag känner mig jämnt irriterad 

3 Sådant som brukade reta mig förut, bryr jag mig inte om längre 

 

12. Tillbakadragenhet 

0 Jag har inte tappat intresse för andra människor 

1 Jag är mindre intresserad av andra människor än jag brukar vara 

2 Jag har förlorat det mesta av mitt intresse för andra människor och kan inte känna 

mycket för dem 

3 Jag har totalt tappat intresset för andra människor och jag bryr mig inte om dem 

 

 

13. Obeslutsamhet 

0 Jag kan fatta beslut lika bra som vanligt 

1 Jag är mindre säker på mig själv än vanligt och brukar försöka skjuta upp att fatta 

några beslut 

2 Jag kan inte fatta några beslut utan hjälp längre 
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3 Jag kan överhuvudtaget inte fatta några beslut 

 

14. Uppfattning om eget utseende 

0 Jag tycker att jag ser ut ungefär som vanligt 

1 Jag tycker att jag ser gammal och tråkig ut 

2 Jag tycker att mitt utseende har förändrats påtagligt och att jag ser otrevlig ut 

3 Jag tycker att jag är ful eller frånstötande 

 

15. Viljemässig hämtning 

0 Jag arbetar lika bra som vanligt 

1a Jag har svårt att komma igång med någonting 

1b Jag arbetar inte lika bra som vanligt 

2 Jag måste anstränga mig mycket för att få något gjort 

3 Jag kan inte alls arbeta 

 

16. Sömnrubbning 

0  Jag sover lika bra som vanligt 

1  Jag är tröttare på morgnarna än jag brukar vara 

2  Jag vaknar 1-2 timmar tidigare än vanligt och har svårt att somna om 

3  Jag vaknar tidigt varje morgon och sover inte mer än 5 timmar om natten 

 

17. Uttröttbarhet 

0 Jag blir inte mer trött än jag brukar 

1 Jag blir trött fortare än jag brukar 

2 Jag blir trött, vad jag än gör 

3 Jag är alldeles för trött för att kunna göra någonting 

 

18. Aptitnedsättning 

0 Min aptit är inte sämre än normalt 

1 Min aptit är inte lika bra som vanligt 

2 Min aptit är mycket sämre än normalt 

3 Jag har ingen aptit alls 

 

19. Viktförlust 

0 Jag har inte gått ned i vikt något anmärkningsvärt 

1 Jag har gått ned i vikt mer än 3kg 

2 Jag har gått ned i vikt mer än 5kg 

3 Jag har gått ned i vikt mer än 8kg 

 

20. Hypokondri 

0 Jag är inte mer oroad för min hälsa än normalt 

1 Jag är oroad av att det värker i kroppen, eller magen inte sköter sig, eller andra 

obehagliga känslor i kroppen 
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2 Jag funderar så pass mycket över kroppsliga obehag, att det är svårt att tänka på 

något annat 

3 Jag kan inte tänka på något annat än mina kroppsliga obehag 

 

21. Libidoförlust 

0 Jag har inte märkt några förändringar i mitt sexuella intresse 

1 Jag är mindre sexuellt intresserad än jag brukar vara 

2 Jag är mycket mindre intresserad av sex för närvarande 

3 Jag har totalt förlorat mitt sexuella intresse 

 

 

Ringa in ditt svar. 

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

1   2  3  4  5  6  7 

Mycket sällan eller aldrig                        Mycket ofta  

23. 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 aldrig hänt                          Har ofta hänt 

 

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

1   2  3  4  5  6  7 

Har aldrig hänt                           Har ofta hänt 

 

25. Hittills har ditt liv:  

1   2  3  4  5  6  7 

Helt saknat mål och mening           Genomgående haft mål och mening

     

26. Känner du dig orättvist behandlad? 

1   2  3  4  5  6  7 

 

Mycket ofta         Mycket sällan/ Aldrig 
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27. 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 

 

28. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

1   2  3  4  5  6  7 

      Glädje och djup tillfredställelse                 Smärta och leda 

   

29. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1   2  3  4  5  6  7 

 

Mycket ofta         Mycket sällan/ Aldrig   

30. 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 

    

31. 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 

 

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

      1   2  3  4  5  6  7 

 

Du över- eller undervärderade dess betydelse                Du såg saker i dess rätta proportion

        

33. 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 
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34. 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 

 

 

Om du har varit med om negativa upplevelser, svara på denna del. 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden på dig (Ringa in ditt svar) 

0  1  2  3  4  5 

Stämmer  Stämmer  Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer  

inte alls väldigt lite lite måttligt mycket helt  

 

35. Jag ändrade mina prioriteringar angående vad som är viktigt i livet  

0  1  2  3  4  5 

36. Jag har en större förståelse för värdet av mitt egna liv  

0  1  2  3  4  5 

37. Jag uppskattar varje dag bättre 

0  1  2  3  4  5  

38. Jag har bättre förståelse för spirituella frågor  

0  1  2  3  4  5 

39. Jag har fått en starkare religiös tro  

0  1  2  3  4  5 

40. Jag har blivit bättre på att hantera svårigheter i livet  

0  1  2  3  4  5 

41. Jag har upptäckt att jag är starkare än jag trodde   

0  1  2  3  4  5 

42. Jag har större självförtroende  
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0  1  2  3  4  5 

43. Jag har lättare för att acceptera utfallet av händelser  

0  1  2  3  4  5 

44. Jag har fått en större känsla av närhet till andra  

0  1  2  3  4  5 

45. Jag har fått mer empati för andra  

0  1  2  3  4  5 

46. Jag är mer villig att uttrycka mina känslor  

0  1  2  3  4  5 

47. Jag accepterar att jag är i behov av andra  

0  1  2  3  4  5 

48. Jag anstränger mig mer i mina förhållanden  

0  1  2  3  4  5 

49. Jag ser tydligt att jag kan lita på andra i svåra tider  

0  1  2  3  4  5 

50. Jag har utvecklat nya intressen 

0  1  2  3  4  5  

51. Det finns en större sannolikhet att jag försöker ändra på det som behöver ändras 

0  1  2  3  4  5 

52. Nya möjligheter är tillgängliga nu som inte varit det tidigare  

0  1  2  3  4  5 

53. Jag är kapabel till att göra bättre saker med mitt liv  

0  1  2  3  4  5 

54. Jag har inrättat en ny riktning av mitt liv  

0  1  2  3  4  5 

 

Tack för er medverkan!  
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Tack! 

Vi vill tacka alla våra deltagare som tog sig tid att fylla i enkäten och gjorde det möjligt för 

oss att genomföra denna studie.  

Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår handledare, Mats Liljegren. Alla våra möten med dig 

var positivt stärkande och tog oss genom denna process. Vi kommer alltid minnas ditt 

illustrerande på tavlan, din idérikedom och din förkärlek till ordet ”rimligt”.  

Avslutningsvis vill Tara rikta ett tack till Madde som har visat hög tolerans kring pedanteri av 

meningsbyggnader. Madde vill rikta ett tack tillbaka till Tara för hennes tålamod kring 

pedanteri av struktur och formatering. Detta är bevis på att vi kompletterar varandra utmärkt. 

Vi tackar varandra för alla skrattfyllda stunder och gott samarbete.  

 


