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Abstract 

This study focus on sense-of-coherence (Antonovsky), also known as SOC, among people 

with mental disabilities. The study aims to determine how general resistance resources (GRR) 

can be connected to a strong or weak SOC-value. In this study the SOC-value have been 

measured through a modified version of SOC-13. The GRR have been measured throug a 

formula which have been inspired by Antonovsky’s thoughts and ideas. This study holds both 

the quantitative (SOC-13) and the qualitative (GRR-formula) approach where both parts are 

vital for the purpose of this study. The findings of the study shows that the mean for the 

respondents is 63,43 and the most important GRR is the social network. The study also shows 

that participants who have lived at a treatment center (Eken) for 3-6 years have stronger SOC-

value compared to those participants who had lived at the treatment for 1-3 years.   

 

Keywords: Sense of coherence, mental health, mental disability, general resistance resources, 

Antonovsky. 
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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på Antonovskys känsla-av-sammanhang (Kasam) och mäter detta på 

personer med psykiska funktionshinder. Studien har även som mål att studera vilka generella 

motståndsresurser (GMR) som kan sammankopplas med ett starkt respektive svagt Kasam-

värde. I undersökningen av Kasam-värdet har ett modifierat formulär av Kasam-13 använts 

och fördjupningsfrågor om GMR är baserade på Antonovskys idéer och tankar om begreppet. 

Studien har både en kvalitativ (fördjupningsfrågorna om GMR) och en kvantitativ (Kasam-

13) del där båda delarna är nödvändiga för studiens syfte. Studien har funnit att medelvärdet 

för de som har kategoriserats som psykiskt funktionshindrade är 63,43 och att den det sociala 

nätverket är den GMR som spelar störst roll för Kasam-värdet. Studien fann även att de 

respondenter som har bott på behandlingshemmet Eken längst tid (3-6 år) hade det starkaste 

Kasam-värdet jämfört med de respondenter som har bott där en kortare tid (1-3 år).  

 

Nyckelord: Känsla av sammanhang, psykisk hälsa, psykiskt funktionshinder, generella 

motståndsresurser, Antonovsky 
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. Socialstyrelsen (2005) rapporterar om 

att 20-40 procent av medborgarna i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Rapporter 

från Socialstyrelsen (2010) vittnar om att den psykiska ohälsan ökar bland Sveriges 

befolkning och fastslår samtidigt att förklaringen till denna ökning inte är känd. Strukturella 

förändringar på arbetsmarknaden och ökad individualisering är två av förslagen som ges till 

den ökade psykiska ohälsan i landet. Forsell och Dalman (2004) menar att den psykiska 

ohälsan kan relateras till genetiska anlag eller till svåra händelser i barndomen eller vid, 

etableringen i vuxenlivet. Som ovan nämnts kan psykisk ohälsa drabba oss alla i vissa 

skeenden av livet och det är omöjligt att förhindra att bli drabbad, det finns inget vaccin mot 

psykisk ohälsa, eller? Det var den israeliska professorn och sociologen Aaron Antonovsky 

som först av alla skiftade perspektiv på hälsofrågor. Istället för att intressera sig för vad som 

gör oss sjuka (patologi) ställde Antonovsky frågan hur det kommer sig att vissa människor 

klarar motgångar bättre än andra och vad det är som gör oss friska (den salutogena modellen) 

och ur denna idé växte så småningom begreppet känsla-av-sammanhang (Kasam) fram. 

Kasam består av tre olika komponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Kasam 

mäts genom ett validerat formulär och finns i två versioner, 29 eller 13 frågor. Varje fråga är 

indelad i någon av de tre komponenter som tillsammans bildar ett värde, Kasam-värdet.  

 

Det finns flertalet studier som påvisar samband mellan å ena sidan psykisk ohälsa, depression 

eller ångest och å andra sidan ett svagt Kasam (exempelvis Moksnes, Espnes, Lillefjell, 2011 

& Griffiths, 2007). En sökning på ordet ”sense of coherence” (känsla av sammanhang på 

engelska) ger i sökmotorn Summon 77 507 träffar. De första områdena som visas är bland 

annat Kasam inom sjukvård, Kasam och rökning, Kasam i ålderdomen och så vidare. Trots 

alla dessa studier om Kasam finns det också kontexter som har förblivit outforskade. En sådan 

kontext tror jag mig ha funnit då denna studie ska utforska personer med psykiskt 

funktionshinder som bor på en utslussningsenhet. Dessa individer är unika i flertalet 

hänseenden men det som gör dem intressanta ur ett forskningsperspektiv är deras 

levnadsmiljö. De bor på ett behandlingshem, en del permanent och en del temporärt, men de 

har egna aktiviteter och egna bostäder. Har dessa respondenter ett svagt Kasam för att de har 

bedömts som är psykiskt sjuka, som ovanstående studier indikerar, eller finns det 

komponenter i behandlingshemmets vårdmiljö eller i klienternas liv som kan tänkas förklara 

eventuella starka Kasamkomponenter (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) hos 

denna målgrupp? Det är denna typ av frågor som studien ska försöka att besvara. 

 

För att finna komponenter i vården som är till nytta för klienten har även ett 

fördjupningsformulär konstruerats utifrån vad Antonovsky (2005) skriver om generella 

motståndsresurser. Generella motståndsresurser är enligt Antonovsky faktorer i vår miljö som 

hjälper oss att hantera stressorer och spänningar som vi stöter på i livet. Antonovsky menar att 

generella motståndsresurser kan vara socialt nätverk och en stabil ekonomisk tillvaro.   

 

Socialstyrelsen (2004) har gjort reala beräkningar på vad en person med psykiska 

funktionshinder kostar samhället under en femårsperiod. Kostnaden för perioden uppmättes 

till 1,8 miljoner kronor, vilket på årsbasis ungefär motsvarar 360 000 kronor. Det förefaller 

därför helt självklart att studera vad det faktiskt är i vårdmiljön eller klientens liv som kan ge 

ett högt Kasam och i förlängningen bättre psykisk hälsa och välmående. En studie om vad i 

individens livssituation som är associerat med en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan bidra till detta. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera graden av Kasam (känsla-av-sammanhang) 

hos personer som är funktionshindrade till följd av psykisk ohälsa. Graden av Kasam hos 

denna målgrupp – brukare på ett boende (Eken) – undersöks med hjälp av ett standardiserat 

formulär (Kasam-13), vars frågor delvis har modifierats (se 4.3 - databearbetning). Syftet är 

också att jämföra brukarnas Kasam-värden med motsvarande värden hos personal som arbetar 

på boendet (originalformuläret – Kasam-13) liksom med värden från ett slumpmässigt urval 

av den svenska befolkningen i en medelstor stad, se Lindmark, Stenström, Wärnberg Gedin 

och Hugoson (2010), detta för att se om det föreligger några skillnader mellan de olika 

grupperna. Ytterliggare ett syfte är att med hjälp av fördjupningsfrågor som rör generella 

motståndsresurser försöka utröna om och i så fall hur dessa är associerade med ett svagt/starkt 

Kasam hos brukarna. 

 
1.2 Studiens centrala begrepp 
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

Enligt World Health Organization (2007) handlar psykisk hälsa inte enbart om avsaknaden av 

psykisk sjukdom. WHO definierar begreppet som ett tillstånd av välmående där varje individ 

upptäcker sin egen potential, klarar av normala stressförhållanden, kan ägna sig åt produktivt 

arbete och kan bidra med något åt samhället.  

 

Socialstyrelsen definierar psykisk ohälsa enligt följande: ”Med psykisk ohälsa menas här allt 

från psykiska sjukdomar som t.ex. psykos och depression, till lättare psykiska problem eller 

besvär som t.ex. oro, ångest och sömnproblem, vilket orsakar personliga lidanden men som 

inte alltid skulle få en psykiatrisk diagnos” (Socialstyrelsen, 2005, s. 131). Samtidigt fastslår 

Socialstyrelsen (2005) att det är svårt att definiera psykisk ohälsa eftersom definitionen kan 

ges olika innebörd beroende på vem som definierar begreppet. 

 
Psykisk sjukdom 

Forsell och Dalman (2004) skriver att psykisk sjukdom innefattar både svåra 

sjukdomstillstånd såsom depressioner eller psykoser och olika tillstånd av ångest. Personer 

som har en psykisk sjukdom har en beteende- och/eller psykologisk förändring som medför 

smärtsamma symptom och/eller sämre socialt tillstånd. Dessa psykiska sjukdomar kan ha 

olika förlopp och ta sig olika uttryck.  

 
Psykiskt funktionshindrad 

Nationell psykiatrisamordning definierar psykiskt funktionshindrad som ”En person har ett 

psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter 

på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.” (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006, s. 6). Nationell psykiatrisamordning (2006) skriver vidare att det 

inte går att åldersbestämma psykiskt funktionshinder men att barn upp till 16 år inte kommer 

att innefattas då de livsområden som berörs först blir närvarande vid vuxen ålder; viktiga 

livsområden enligt Nationell psykiatrisamordning är boende, studier, arbete, sysselsättning, 

gemenskap och fritid. 

 

Den salutogena modellen och patologiskt perspektiv   

Det var när den israeliska professorn Aaron Antonovsky studerade kvinnor som hade överlevt 

koncentrationsläger som hans forskning tog en ny riktning och han började konstruera den 

salutogena modellen (Antonovsky, 2005). Antonovsky beskriver människans hälsotillstånd 

utefter ett kontinuum där ytterligheterna utgörs av ”absolut frisk” och ”absolut sjuk”. Figuren 
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nedan illustrerar hur Antonovsky tänkte sig hälsa. Vi befinner oss någonstans mellan absolut 

frisk och absolut sjuk, vi är alltså aldrig helt sjuka eller helt friska. Detta synsätt präglar den 

salutogeniska modellen och Kasam. 

 

 

    Absolut frisk                  Absolut sjuk 

 

 
Antonovskys kontinuum över hälsa fig. 1.0 

 

Enligt Antonovsky (2005) används den salutogena modellen till att undersöka vad det är som 

gör att människor befinner sig omkring den friska poolen istället för på andra sidan. Kort 

förklarat fokuserar den salutogena modellen på vad som gör människor friska och vad som är 

hälsofrämjande. Antonovsky (2005) skriver att den salutogena modellen är ett behövligt 

synsätt och en slags motvikt till det rådande och förhärskande patologiska synsättet, med vars 

hjälp man istället är inriktad på att finna orsaker till varför människor blir sjuka.  

 

2.0 Tidigare forskning 
 
2.1 Känsla av sammanhang och psykisk återhämtning 
Griffiths (2007) har gjort en litteraturstudie som fokuserar på rehabilitering och återhämtning 

från psykisk sjukdom med utgångspunkt i begreppet Kasam. Griffiths menar att Kasam kan 

vara användbar inom arbetet med psykisk sjukdom eftersom begreppet inbegriper ett 

salutogent förhållningssätt som är främjande för klienterna. Han skriver att det finns solida 

fakta som talar för att Kasam kan användas för att rehabilitera psykiskt sjuka. Han skriver 

vidare att individer med psykiska sjukdomar som är kroniska upplever hopplöshet, förtvivlan 

och en känsla av instängdhet vilket får dessa människor att överväga självskadligt beteende 

eller självmord. Han menar också att om de tre delkomponenterna i Kasam, meningsfullhet, 

delaktighet och begriplighet stärks kommer känslor av förtvivlan, hopplöshet och instängdhet 

att reduceras och individen får en ljusare, livsbejakande framtidstro internaliserad.  

 

2.2 Svag känsla-av-sammanhang förutspår depression 
Luutonen, Sohlman, Salokangas, Lehtinen och Dowrick (2010) har undersökt hur Kasam-

värdet samvarierar med depressioner. Studien är gjord på psykologiavdelningen vid Turkus 

universitet i Finland. Luutonen m.fl. (2010) hänvisar till Antonovsky när de skriver att 

personer med ett högt Kasam-värde har lättare att klara av olika stressorer här i livet och 

snarare ser problem som utmaningar istället för hinder. Vidare skriver de att det föreligger 

samvariation mellan Kasam och flera beroende variabler. Ett högt värde av Kasam och 

subjektiv livskvalitet, lägre sjukfrånvaro hos kvinnor, reducerad risk för hjärtsjukdomar (hos 

män) och en minskad risk för dödlighet. Luutonen m.fl. (2010) har genomfört sin studie 

genom brevenkäter riktade till 1645 personer och har haft två uppföljningstillfällen, ett efter 

1-år och ett efter 9-år. 830 personer av dessa fullföljde studien medan 815 av okända 

anledningar valde att inte fullfölja studien. Studien mätte depressiva symtom enligt BDI 

(Beck´s Depression Inventory) vilket ger ett resultat mellan 0-63 där ett resultat >13 

definierades som depressiva symtom. Kasam mättes enligt Antonovskys livsformulär 

(Orientation to Life Questionnaire) vilken består av 13 frågor och där summan hamnar mellan 

13-91 poäng.  
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Figur 2. Proportioner över deltagare med depressiva symptom och känsla av sammanhang. 
 

Figuren illustrerar fynd över hur värdet av Kasam (SOC) samvarierar med depression efter 1 

respektive 9 år.  

    Luutonen m.fl. (2010) har använt sig av kvartiler för att dela in och kategorisera värdet av 

Kasam: 

 Den lägsta kvartilen – 21-59 poäng på Kasamskalan motsvarar ett svagt värde av 

Kasam 

 De två mittenkvartilerna – 60-74 poäng på Kasamskalan representerar ett måttligt 

värde av Kasam.  

 Den högsta kvartilen – 75-91 poäng på Kasamskalan innebär ett starkt Kasam-värde. 

 

Luutonen m.fl. (2010) fann att ett svagt Kasam-värde är en oberoende riskfaktor för 

depressiva symtom vid både uppföljningstillfällena. Vidare skriver forskarna att ett starkt 

Kasam inte bara skyddar individen ”just nu” med utebliven depression utan är också en faktor 

som skyddar mot framtida depressioner.  

 

2.3 Medelvärdet av känsla-av-sammanhang på den svenska 
befolkningen, en kvantitativ studie 
Lindmark m.fl. (2010) har genomfört en kvantitativ studie där de har undersökt Kasam utifrån 

ett slumpmässigt urval (910 personer) av den svenska befolkningen i en medelstor stad. För 

att få fram värdet av Kasam användes formuläret med 13 frågor. I Kasam-13 är maxvärdet 91 

och minimivärdet 13.  

 

Lindmark m.fl. (2010) fann att Kasam-värdet tenderar att öka med åldern och att medelvärdet 

för den svenska befolkningen är 70.0 poäng. Medelvärdet för de olika åldrarna såg ut som 

följande: 
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Ålder Antal Medelvärde 

20 78 63,3 

30 87 70,0 

40 74 69,6 

50 86 70,2 

60 76 71,5 

70 74 72,7 

80 51 74,7  

Total 526 70,0 
Tabell 3: medelvärdet för den svenska befolkningen gällande känsla av sammanhang. 

 

I motsats till vad Antonovsky hävdar fann Lindmark m.fl. att Kasam tenderar att stiga med 

åldern, 20-åringarna hade ett signifikant lägre Kasam-värde jämfört med övriga 

åldersgrupper. Lindmark m.fl. har även beräknat medelvärdet för de olika delkomponenterna i 

Kasam (meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet). Resultatet visar att medelvärdet för 

begriplighet var 25,8 poäng, hanterbarhet 21,3 poäng och meningsfullhet 22,9 poäng.   

 

2.4 Kasam hos personer med schizofreni 
Bengtsson-Tops och Hansson (2000) har studerat hur personer med schizofreni svarade på 

Kasamformuläret. Bengtsson-Tops och Hansson fann samband mellan ett högt Kasam och 

förändringar i allmänhet, självupplevd livskvalité, välmående, psykosocial funktion samtidigt 

som ett lågt värde av Kasam korrelerade med psykopatologi. Vidare fann forskarna att 

Kasam-värdet kan ökas genom att miljön är förutsägbar, strukturerad och konsistent. På det 

här viset kommer personernas känsla av begriplighet att öka. För att öka känslan av 

hanterbarhet anser de att behandlarna ska bedriva vård som matchar behovet hos individen, 

för att detta ska fungera krävs det initialt en vårdbedömning över individens behov. För att 

tillfredsställa den tredje komponenten inom Kasam (meningsfullhet) fastslår forskarna vikten 

av meningsfulla aktiviteter som innehåller tillräckliga utmaningar. Även möjligheten för 

individerna att fatta självständiga beslut om deras egen rehabilitering och vård ökar känslan 

av meningsfullhet enligt forskarna. 

 

3.0 Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Kasam (känsla av sammanhang) 
Antonovsky (2005) delade in Kasam i tre centrala komponenter, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullet. Begriplighet handlar om i vilken omfattning en individ kan ta in och 

acceptera inre och yttre stimuli, om individen finner informationen strukturerad, 

sammanhängande och logisk och inte kaotisk. En individ med stark begriplighet tror på den 

egna förmågan att kunna möta de stimuli som uppstår och kan ordna och förklara de 

överraskningar som denne stöter på. Antonovsky skriver att svåra stimuli kan vara dödfall 

bland anhöriga, krig och personliga misslyckanden och en människa med stark begriplighet 

lyckas göra dessa (be)gripbara och klarar av att stå ut med händelsen.  

 

Den andra komponenten i Kasam är hanterbarhet, som Antonovsky (2005) beskriver som 

individens upplevese av att denne har tillräckligt med resurser till förfogande, för att kunna 

bemöta bombardemanget av stimuli. Det kan handla om egna resurser eller sådana som är 

tillgängliga ”runtomkring” individen, såsom vänner, arbetskamrater eller sin läkare. 

Antonovsky menar att det är dessa resurser som avgör hur vi uppfattar livet. Finns det många 

resurser att tillgå kommer individen att känna att livet inte beror på omständigheter som denne 
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inte kan kontrollera. Finns det för få resurser att tillgå för individen kommer denne att uppleva 

att livet är orättvist och att det är omständigheterna som styr livet och att detta inte går att göra 

något åt. Slutligen menar Antonovsky att olyckliga händelser återfinns i varje persons liv men 

individer med hög hanterbarhet kommer att resa sig och inte sörja för evigt.  

 

Den sista komponenten i Kasam utgörs av meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005) handlar 

meningsfullhet om i vilken grad individen känner att livet har en känslomässig mening. Livet 

ställer krav och individen ställs mer eller mindre alltid inför olika problem inom – för denne – 

väsentliga livsområden. Meningsfullhet handlar om en vilja att investera energi i detta. 

Meningsfullhet handlar med andra ord om en välkomnande inställning till utmaningar istället 

för att se dessa som belastningar. Antonovsky påpekar att personer med en hög 

meningsfullhet kommer att konfrontera olyckliga händelser och försöka att förstå orsakerna 

och göra sitt bästa för att övervinna händelsen med värdigheten i behåll.  

 

Antonovsky definierar Kasam på följande sätt: 

 
Känsla av sammanahang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (I) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar 

och engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46) 

 

Antonovsky (2005) menar att vi hela tiden stöter på olika stressorer i livet, till exempel 

motgångar, konflikter, skilsmässa eller familjemedlemmars död. Antonovsky skriver att vi 

människor inte har några mekaniska responser på dessa stressorer och därför vet inte alltid 

heller hur vi ska reagera. Det är här Kasam blir intressant. Beroende på hur stark eller svag 

Kasam en individ har som utsätts för stressorer kommer reaktionen att bli skadlig, neutral 

eller hälsosam.  Enligt Antonovsky är det först i vuxenlivet, med etablerandet av olika sociala 

roller – inte minst på arbetsmarknaden (förhoppningsvis), som Kasam blir mer eller mindre 

stabil. I tonåren kan bara en tillfällig stark känsla av Kasam uppnås och denna känsla kan 

sedan antingen förstärkas ytterligare i vuxen ålder eller försvagas. Det är under de första 30 år 

som Kasam utvecklas, därefter är den någorlunda konstant enligt Antonovsky.  

 
3.2 Generella motståndsresurser 
I samband med att Antonovsky förde fram det salutogena perspektivet utvecklades begreppet 

generella motståndsresurser (GMR). GMR beskrivs som de biologiska, materiella och 

psykosociala faktorer som hjälper individer att uppfatta sina liv som konsistenta, strukturerade 

och förståerliga (Koelen & Lindström, 2005). Antonovsky skriver i sin text från 1987 (Health, 

Stress and Coping: New Perspectives on Mental and Physical Well-being) att GMR är 

fenomen som ger individen livserfarenheter som präglas av: 

 Konsistens  

 Balans mellan över- och underbelastning 

 Deltagande i processer som påverkar/har betydelse för ens vardagsliv. 

 

Antonovsky (2005) har även kopplat ihop dessa GMR med de tre komponenterna i Kasam: 

 Strukturerade erfarenheter redogör för begriplighetskomponenten i Kasam 

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

tillgängliga resurser refererar till hanterbarheten i Kasam. 

 Deltagande i beslutsrocesser refererar till meningsfullhetskomponenten.  
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Koelen och Lindström (2005) menar att typiska GMR är pengar, kunskap, erfarenheter, 

självkänsla, socialt stöd, kultur, intelligens, traditioner och ideologier. Antonovsky (2005) 

skriver att för att kunna uppnå stark Kasam krävs många GMR. 

 

4.0 Metod   
 

4.1 Forskningsansats 
Studien kretsar kring Antonovskys tankar och idéer om Kasam och dess inverkan på 

människors liv. En av två viktiga aspekter i studien har varit att kunna mäta Kasam hos 

respondenterna. Detta har gjorts med Kasam-13, ett validerat och standardiserat 

frågeformulär. Denna del av studien är kvantitativ då den syftar till att försöka 

mäta/kvantifiera människors attityder, uppfattningar, känslor och beteende. (Jfr Bryman, 

2011). En annan viktig aspekt har varit att undersöka respondenternas egen syn på olika 

företeelser i livet. Denna del har varit inspirerad av Antonovskys (2005) skrivelser om 

generella motståndsresurser och fokus har legat på respondenternas upplevelser och egna 

värderingar. Denna del har varit kvalitativ i utformningen då det handlar om att tolka svaren 

på fördjupningsfrågorna om de generella motståndsresurserna.  

 
4.1.2 Pilotstudie 
Bryman (2011) menar att en pilotstudie bör göras innan den egentliga enkätundersökningen 

tar vid. Vidare menar Bryman att en pilotstudie har som syfte att klargöra om frågorna 

”fungerar”, är lämpliga och om de går att förstå. Ytterligare vinster med en pilotstudie är att 

intervjuaren får erfarenhet av att ställa frågor samt hur instruktionerna till respondenten 

fungerar.  

 

I den pilotstudie som jag har genomfört har 10 personer intervjuats utifrån den modifierade 

versionen av Kasam-13 och fördjupningsfrågorna som båda är riktade till klienterna på Eken. 

I en pilotstudie ska urvalet representeras av en population som är jämförbar med den 

population som forskningen egentligen ska undersöka (Bryman, 2011). I det här fallet har jag 

insett hur svårt det har varit att hitta en liknande grupp människor (psykiskt 

funktionshindrade) så jag har valt att genomföra en pilotstudie på individer utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet valdes på grund av att jag ville få till en så stor 

pilotundersökning som möjligt då jag insåg att jag inte skulle kunna hitta någon population 

som kunde jämföras med den egentliga undersökningsgruppen. De personer som ingick i 

pilotstudien var personer utan diagnostiserade psykiska sjukdomar och mellan åldrarna 23-54.  

Pilotstudien gav mig värdefull erfarenhet som intervjuare och vissa frågor konstruerades om 

för att de skulle vara lättare att förstå.  

 

4.1.3 Urval  
Urvalet av respondenter utgörs av personer med psykiskt funktionshinder som befinner sig på 

en institution i paritet med boendeformer för psykiskt funktionshindrade (bostad med särskild 

service enligt 5 kap. 7 § SoL) respektive i hem för vård eller boende (HVB-hem enligt 6 kap. 

1 § SoL), öppen rättpsykiatrisk vård, kontraktsvård eller i frivården. Respondenterna har valts 

från samma vårdbolag och bor således på samma behandlingshem, kallat Eken. Urvalet har 

också tagit hänsyn till kravet att forskning inte ska skada människor och urvalet har då 

begränsats till individer som inte riskerar att skadas av att delta i undersökningen. 

Diskussionen om lämpliga respondenter har förts tillsammans med verksamhetsansvarig och 

en sjuksköterska som arbetar på behandlingshemmet (se nedan). När detta underlag hade 

tagits fram fick varje respondent förklarat för sig att undersökningen var helt frivillig och 
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konfidentiell. Sju personer av åtta ville delta i undersökningen. Då syftet med studien är att 

undersöka Kasam hos personer med psykiskt funktionshinder samt hur dessa värden hänger 

ihop med generella motståndsresurser finns det inga ambitioner att kunna generalisera till en 

bredare population eller till någon annan kontext.  

 

Deltagarna i studien kan kategoriseras in i två olika grupper. Den första gruppen utgörs av 

personal som arbetar på boendet Eken och är till antalet tio stycken. Den andra gruppen utgörs 

av klienter på boendet som stadigvarande har Eken som sitt hem, dessa personer är sju till 

antalet och varierar åldersmässigt mellan 35-57 år. Personalen varierar i utbildning och 

erfarenhetsmässig nivå, från gymnasieutbildning i form av omvårdnadslinjen, 

sjuksköterskeutbildning till högskolestudier i form av arbetsterapeut. Personalen är mellan 21-

62 år gamla och utgörs av både män och kvinnor. Klienterna på boendet varierar i olika 

sjukdomsdiagnoser, exempelvis paranoia eller schizofreni men har gemensamt den psykiska 

ohälsan, vilken också skiljer sig mycket åt mellan respondenterna.   

  
Kontexten som respondenterna figurerar i är i ett mindre samhälle i Västra Götalands län. I 

samhället finns mataffär, bank, bad, pizzeria och en mack med café. Själva boendet utgörs av 

tre fastigheter som ligger intill varandra. Fastigheterna utgörs i sin tur av 16 stycken 

lägenheter där varje klient har en egen lägenhet. Följande gemensamma utrymmen återfinns: 

en matsal, ett biljardrum, tvättstuga, torkrum, ett gym, datorrum och två tv-rum. Fastigheterna 

inhyser också ett kontor för personalen, ett personalrum samt en lägenhet för personal som 

sover natten. Inom behandlingshemmet finns det också en lägenhet kallad ”Terapin” där olika 

arbetsterapeutiska insatser genomförs.   

 

4.1.4 Litteratur 
Forskning och artiklar har sökts genom Örebro universitets sökfunktioner på internet. De 

sökfunktioner som har använts är Summon, Electronic Library Information Navigator (ELIN), 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) samt databasen Social Service Abstract. Sökorden 

som har använts vid sökning på dessa sökfunktioner har varit: Kasam, psykisk ohälsa, psykisk 

hälsa, Sense of coherence, SOC, mental illness, psychical health, mental health och disorder. 

Sökningarna som har gjorts har innehållit olika kombinationer av ovanstående ord.   

 

Genomgående har Antonovskys bok Hälsans mysterium (2005) använts och så även Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) som har varit en vägvisare gällande hur studien ska 

genomföras och vilka förberedelser som ska gälla för att uppnå vetenskaplighet. 

   

4.1.5 Genomförande 
Studien startade med en telefonkontakt med Ekens verksamhetschef där jag presenterade 

upplägget samt varför jag ville genomföra studien. Ett möte planerades så att jag kunde 

presentera studien mer genomgående. Därefter träffade jag verksamhetschefen och en 

sjuksköterska som arbetar på Eken för att diskutera studiens upplägg och syfte. Både 

verksamhetschefen och sjuksköterskan ansåg att studien kunde ge vinster till dem som 

behandlingshem och verksamhetschefen frågade då om lov hos regionschefen, vilket också 

blev ett ja. Efter att studiens upplägg hade godkänts uppstod en diskussion om vilka boende 

som kunde tänkas medverka utan att de skulle ta skada och ett urval tog form. Totalt har sju 

boende svarat på den modifierade versionen av Kasam-13 och fördjupningsfrågorna och åtta 

ur personalen har besvarat Kasam-13 formuläret. Alla samtal med de boende har spelats in 

och sedan också transkriberats för att kunna erbjuda respondenterna samtalet i text. Detta 

gjordes för att öka resultatets trovärdighet (så kallad respondentvalidering, för fullständig 

redogörelse se 4.6). 
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4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har inhämtats genom två olika metoder datainsamlingsmetoder. Den första 

metoden är den strukturerade intervjun. En strukturerad intervju håller förhoppningar om att 

respondenternas svar varierar på grund av faktiska avvikelser såsom personliga egenskaper 

och olika livsomständigheter hos respondenterna och inte på grund av hur frågorna ställs eller 

andra intervjuareffekter, jfr Bryman (2011). De boende besvarade det modifierade Kasam-13 

formuläret tillsammans med mig då jag läste upp frågorna och svaren och de boende berättade 

vilken siffra som bäst motsvarade deras känsla. Kasam-13 består av 13 validerade frågor som 

har sju olika svarsalternativ där 1 och 7 utgör yttervärdena. För att minimera riskerna med 

eventuella intervjuareffekter har alla respondenter bemötts med samma information (se bilaga 

5 - informationsbrev) och en checklista (se bilaga 6) har skapats med samma syfte. Eftersom 

jag har genomfört uppsatsen själv kan detta vara en fördel då alla respondenter har mött 

samma person och fått samma förklaringar och information om studien. 

 

Den andra datainsamlingsmetoden har utgjorts av en öppen intervju, det vill säga att svaren 

har varit öppna och inte innehållit några fasta och på förhand givna svarsalternativ (utom 

självskattningsskalan över hur nöjd man är med sig själv, 1-10). Denna intervju har 

konstruerats och inspirerats utifrån Antonovskys tankar om GMR (generella 

motståndsresurser) och skapades för att få ett kvalitativt djup i studien, något som har varit 

viktigt utifrån syftet och att få förståelse för de boendes Kasam-13 svar.  

 

4.3 Databearbetning 
Kasam – frågeformulär

1
 

Frågeformuläret består av 13 stycken frågor som behandlar komponenterna i Kasam, 

meningsfullhet (m), begriplighet (b) och hanterbarhet (h).het = h). För att få fram värdet av 

Kasam och de värdena för m, b och h används ett speciellt räknesätt:  

Meningsfullhet räknas ut av summan på frågorna  1, 4, 7, 12,  

Begriplighet räknas ut av summan på frågorna  2, 6, 8, 9, 11  

Hanterbarhet räknas ut av summan på frågorna 3, 5, 10, 13  

 

För att få fram Kasam-värdet och de olika komponenternas värden behöver även vissa värden 

”vändas på”. Detta gäller frågorna 1,2,3,7 och 10, det vill säga att man vänder på hela 

svarsmallen. Detta kan klargöras genom den första frågan på Kasam-13: 

 

MO 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                                        Mycket ofta 

sällan 

eller 

aldrig 

 

                                                 
1
 Formuläret är ursprungligen från boken “Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay 

well”, skriven av Aaron Antonovsky (Jossey-Bass Publishers, 1987) och alla referenser i den här studien 

gällande Kasam-13 refererar till denna källa. Då formuläret är skyddat av copyright har en ansökan om att få 

använda formuläret gjorts vilken har godkänts (se bilaga 1). 
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Svarar respondenten en 7:a blir värdet av frågan istället en 1:a, svarar respondenten en 6:a blir 

värdet istället en 2:a och så vidare. Övriga frågor poängsätts rakt av som det står (1=1, 2=2, 

3=3, 4=4, 5=5, 6=6 och 7=7). 

 

Varje Kasam-13 formulär, både det modifierade och originalet, har sammanställts och räknats 

ut i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) där resultatet kan beskådas 

i form av tabeller under Resultat 5.0. Kasam-13 består som sagt av 13 frågor där varje fråga 

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

hanterbarhet och meningsfullhet. Kasam-13 är ett globalt formulär som kan användas i stort 

sett i alla situationer och sammanhang. I denna studie har Kasam-13 modifierats. Detta för att 

formuläret bättre ska passa till de boendes situation och deras vardagliga kontext (alltså 

behandlingshemmet, Eken). För att påvisa hur formuläret har modifierats kan ett exempel 

vara klargörande: 

 

Modifierat Kasam-13  

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

här på Eken? 

 

Original Kasam-13 

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

 

4.6 Validitet och tillförlitlighet i kvalitativ metod 
Eftersom studien innehåller både kvalitativa och kvantitativa inslag kommer en 

metoddiskussion om båda ansatserna att diskuteras. Nedan följer en diskussion ur ett 

kvalitativt synsätt för att sedan följas av den kvantitativa metoden. 

 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) handlar validitet om hur studiens frågor ger 

svar på det studien vill undersöka. Författarna skriver att validitet är synonymt med 

giltigheten i det vi frågor efter eller vill undersöka. Det finns studier som indikerar att 

frågeformulären Kasam-13 och Kasam-29 är valida och att formulären är multikulturella 

(Eriksson & Lindström, 2005), det vill säga att de kan användas oavsett vilken nation 

individen är ifrån. Då Kasam-13 är ett standariserat och väl utforskat kan validitetet anses 

hög. Detta förutsatt att formulären inte har blivit modifierade, något denna studie har gjort. Då 

formulären skulle försöka fånga respondenterna i deras kontext har formuläret modifierats. 

Formuläret är i denna form oprövat förutom en pilotstudie och det är svårt att uttala sig om 

frågorna verkligen ger svar på vad studien vill undersöka. Å andra sidan kan modifieringen av 

frågorna, att kontexten tas i beaktning, vara ett argument för att validiteten är hög, studien 

avser att undersöka Kasam hos personer med psykiska funktionshinder när de befinner sig på 

behandlingshemmet och inte när de har permission eller besöker föräldrahemmet.  

      

Bryman (2011) menar att de kvantitativa kriterierna gällande validitet och reliabilitet inte 

direkt går att överföra till kvalitativ forskning att istället ta hänsyn till tillförlitligheten som i 

sin tur består av fyra kriterier. Dessa fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att det existerar flera 

olika beskrivningar av den sociala verkligheten. Trovärdighet kan skapas genom att 

forskningen utförs i enlighet med uppställda regler och att respondenterna som har deltagit i 

undersökningen får en återkoppling.  Respondentvalidering syftar till att försäkra forskaren 

om en kongruens mellan resultatet och respondenternas erfarenhet och intryck av samtalet. 

Respondentvalidering används för att höja trovärdigheten i kvalitativ forskning  och i denna 
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studie har respondentvalideringen gjorts då respondenterna återfått intervjun i skrift och fem 

kopior av examensarbetet har skickats för beskådning vid behandlingshemmet.  

    

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning oftast studerar små grupper eller individer som 

har särskilda karaktärsdrag vilket leder till djup och inte bredd (som den kvantitativa 

forskningen premierar). Överförbarheten i kvalitativ forskning handlar om att skapa fylliga 

redogörelser av detaljer som existerar i en kultur. Detta kan i sin tur bidra till att andra 

personer kan bedöma om resultaten är överförbara till en annan miljö eller kultur. I denna 

ansats har ett försök till en fyllig redogörelse gjorts under rubriken 4.1.3 – urval .  

     

Pålitlighet inom kvalitativ forskning kan nås genom att en noggrann redogörelse görs av de 

olika processerna inom forskningen (Bryman, 2011). Dessa processer är problemformulering, 

urval, fältanteckningar, transkriberingar och analysmetoder. Bryman skriver vidare att denna 

metod genererar problem då den kvalitativa forskningen producerar stora mängder av data 

vilket bidrar till att denna validering sällan kommer till användning. Det finns problematiska 

inslag gällande denna typ av studie då det förordas att forskningskollegor kritiskt ska granska 

arbetet och materialet. Några sådana kollegor finns inte att tillgå och tiden är ytterligare en 

aspekt som försvårar denna typ av validering av studien. I denna studie har jag försökt att 

stärka pålitligheten genom detaljerade beskrivningar av problemformulering, transkriberingar 

och analysmetoder. 

 

Förutom ovan nämnda valideringsinstrument har studien inspirerats av vad Bryman (2011) 

skriver om äkthet inom kvalitativ forskning. Bryman menar att forskningen ska gynna 

deltagarna i studien och förbättra deras situation vilket har varit ett viktigt inslag i studien. 

Detta kan ses i form av respondentvalideringen då deltagarna har fått intervjun i text och haft 

möjlighet att stryka information som de inte anser riktig. Bryman menar att inom äktheten 

finns kriteriet taktisk autenticitet som innebär om undersökningen har utökat deltagarnas 

möjligheter att vidta åtgärder som fordras. Studiens förhoppning är att skapa en ökad 

förståelse för deltagarnas känslor och uppfattningar och på så vis öka möjligheterna för 

personalen att skapa den bästa möjliga miljö för klienterna.    

 

4.6.7 Reliabilitet och validitet i kvantitativ metod 
Djurfeldt m.fl. (2010) skriver att reliabilitet handlar om hur beprövade och pålitliga våra 

frågor är. De menar att reliabilitet ibland också handlar om hur replikerbar studien är, det vill 

säga om en likadan studie görs kommer resultatet blir det samma. Studien som har 

genomförts utgår från redan standardiserade mätinstrument (Antonovskys Orientation to Life 

Questionnaire, Kasam-13). Det finns därför anledning att påstå att mätinstrumentet är pålitligt 

och beprövat. Dock så har endast personalen besvarat standardformuläret medan de boende 

fick besvara ett modifierat instrument (se bilaga 2). Detta är ett hot mot reliabiliteten och 

möjligheten att replikera studien är begränsad. Det finns dock möjlighet att replikera studien 

på boendet med samma modifierade formulär. Ytterligare ett hot mot reliabiliteten är den 

mänskliga faktorn. Bryman (2011) skriver att det inte går att ”frysa” en social miljö och 

socialt beteende vid en viss tidpunkt. Vi människor befinner oss i ständig förändring och vad 

vi tycker och tänker om olika ting i livet kan förändras. Det är därför fullt möjligt att 

enkätsvaren som jag har fått i studien kommer att skilja sig om jag skulle göra exakt samma 

undersökning om ett år, en vecka eller en annan dag. Detta är ett hot mot reliabiliteten. Det 

finns även andra hot mot reliabiliteten och som bör tas i beaktning. Respondenterna i studien 

är kraftigt medicinerade och det är svårt att avgöra vilken dagsform de befinner sig i, vilket 

självklart kan komma att påverka svaren. Tycker klienterna att det är en dålig dag kommer 

svaren sannolikt att präglas av detta. För att få bukt med det här hotet mot reliabiliteten skulle 
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ett test-retest behöva göras men på grund av tidsaspekten kommer ett sådant instrument inte 

att hinna tillämpas.  

      

Generaliserbarheten i studien är låg och det är inte troligt att resultatet kommer att kunna 

överföras till andra verksamheter eller populationer. Respondenterna har inte valts ut med 

hjälp av ett sannolikhetsurval (därav låg generaliserbarhet) utan på grund av sina egenskaper 

och karaktärsdrag (psykiska funktionshinder). Möjligen kan resultatet vara generaliserbart till 

individer med liknande karaktärsdrag och som lever i en kontext som påminner om Ekens. 

 

4.7 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som har gjorts i denna studie har inspirerats av vad Vetenskapsrådet 

(2011) skriver om i ”God forskningsed” vilket bland annat innebär att forskaren ska tala 

sanning om forskningen samt att det ska ske en öppen redovisning av metoder och resultat 

men framförallt, forskningen ska bedrivas utan att människor kommer till skada. I diskussion 

med personal och chefer på Eken har det framkommit att det har funnits några av de boende 

som riskerar att ta skada av att vara delaktiga i undersökningen, dessa individer har utan 

förbehåll markerats som olämpliga för forskningen. Då kravet på att forskning inte ska 

frambringa skada eller ohälsa har jag även valt att studera ”forskningsetiska principer” från 

Vetenskapsrådet. Där nämns fyra huvudkrav på forskningen: 

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

 

Informationskravet handlar om att respondenterna informeras om att det är helt frivilligt att 

delta i undersökningen och vad syftet med forskningen är. För att tillfredsställa 

informationskravet har ett informationsblad om forskningen konstruerats. Detta 

informationsblad har delats ut till samtliga respondenter innan intervjuerna har genomförts. 

Innan intervjuerna har påbörjats har även frågor om forskningen kunnat ställas. I 

informationsbladet (se bilaga 4) står det att läsa att undersökningen är helt frivillig och kan 

avbrytas när som helst. I brevet står det också angivet vem och vilken institution som ansvarar 

forskningen samt hur kontakt med dessa kan tas. I brevet redogörs även för studiens syfte.  

     

Samtyckeskravet har beaktas i form av att respondenterna är informerade om att de kan 

avbryta undersökningen när som helst. Ingen av respondenterna är under 18 år och därför har 

inget samtycke från föräldrar sökts.  

     

Konfidentialitetskravet har beaktats då studien enbart frågar efter ålder vilket medför att det är 

svårare att lista ut vem personen är bakom svaren. För att tillförsäkra respondenternas att 

deras uppgifter behandlas konfidentiellt kommer inga namn eller personuppgifter att samlas 

in, informationen som framkommer kommer inte att distribueras vidare till varken 

kommersiella eller icke-kommersiella aktörer. För personalen på Eken gäller samma förbehåll 

gentemot konfidentialitetskravet som för andra personer utanför behandlingshemmet. Det 

finns inget informationsutbyte mellan studenten och personalen gällande formulären som har 

fyllts i.  

      

Nyttjandevärdet handlar om hur informationen om människor används och för att verka enligt 

de forskningsetiska riktlinjerna ska informationen som framkommer i undersökningen inte 

användas till annat än till forskningens ändamål, det är således oetisk att sälja vidare 
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informationen. I informationsutskicket (se bilaga 4) har det klargjorts att respondenternas svar 

endast kommer att återfinnas i denna studie och när studien är examinerad och godkänd 

kommer allt material att förstöras.  

      

För att möjliggöra att respondenterna återges intervjun i skrift har en kodlista upprättats. 

Denna kodlista kommer att förstöras när respondenterna har återfått sitt samtal med mig och  

har inget annat syfte än att kunna tilldela rätt respondent rätt samtal.  

 

5.0 Resultat 
Resultatet nedan kommer från Kasam-13 formuläret samt från fördjupningsfrågorna kring de 

generella motståndsresurserna. Tabellerna är uppbyggda på data från Kasam-13 formuläret 

och är skapade med hjälp av SPSS. Tabellerna är indelade i fyra olika delar, meningsfullhet, 

hanterbarhet, begriplighet samt det sammanlagda värdet av Kasam-13. Jag har valt att 

kommentera de resultat som jag finner mest intressanta och därför är inte all data i tabellen 

omsatt i text. 

 

5.1 De boende - meningsfullhetskomponenten  
Den första tabellen nedan visar de boendes Kasam på komponenten meningsfullhet fördelat 

på hur många år respondenterna har bott på Eken.  
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Kategoriseras respondenterna in i antalet år de har bott på Eken visar det att de som har bott 

1-3 år på Eken har ett högre medelvärde (22,0) jämfört med de som har bott där 3-6 år 

(20,75). På fråga nummer 1 ”har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som 

händer runt omkring dig på Eken?” har totalt 43 procent av respondenterna svarat 

svarsalternativ 7 ”mycket sällan eller aldrig” vilket talar för att de boende på Eken också bryr 

sig om vad som händer på Eken. Sett till antal år på Eken är det viss skillnad mellan hur länge 

respondenten har bott där. Resultatet talar för att de som har bott på Eken en kortare tid, 1-3 

år, är mer benägna att svara kring yttervärdet 7 medans de respondenter som har bott på Eken 

en längre tid har svarat mer olika och hållit sig mellan svarsalternativen 1-7. 

 

På fråga 2 ”Hittills har ditt liv?” har de flesta respondenter svarat alternativ 5 oavsett hur 

länge de har varit på Eken, totalt 57 procent.  

 

På fråga 3 ”Är dina dagliga sysslor en källa till:” har fått väldigt olika svar, mellan 4-7 hos 

dem som har varit på Eken mellan 1-3 år och mellan 3-7 för de som har varit på Eken mellan 

3-6 år. En tendens som kan ses är att de som har varit på Eken mellan 3-6 år har svarat 7 i 50 

procent av fallen. På sista frågan som mäter meningsfullhet ”hur ofta känner du att det inte är 

någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?” har 57 procent av respondenterna svarat 

det högsta positiva värdet 7 och tydligast är resultatet hos de som har varit på Eken mellan 1-3 

år då 67 procent av dessa har svarat en 7:a. Hälften (50 procent) av de som har varit på Eken 

3-6 år har svarat en 7:a. Medelvärdet för meningsfullheten är 21,29 med standardavvikelsen 

3,86 totalt bland de boende där inga större skillnader kan urskiljas mellan de som har bott på 

Eken en längre tid (3-6 år) jämfört med de som inte har bott där lika länge (1-3 år).  
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5.1.2 De boende - hanterbarhetskomponenten 
Tabell 2 nedan visar de boendes värden på komponenten hanterbarhet och består av fyra 

frågor.  

 
På första frågan ”Har det hänt att boende eller personal på Eken som du litade på har gjort dig 

besviken” har respondenterna enbart svarat enligt yttervärdena 1 och 7. 75 procent av de 

boende som har bott på Eken mellan 3-6 år säger sig aldrig ha blivit besvikna av boende eller 

personal på Eken. Denna siffra kan jämföras med de respondenter som har bott på Eken 1-3 år 

där 33 procent uppger att de aldrig har blivit besvikna och 67 procent uppger att det har ofta 

hänt. Totalen för alla de boende landar på 57 procent när det gäller svarsalternativ 7, ”har 

aldrig hänt”.   

 

På fråga 2 ”känner du dig orättvist behandlad på Eken, av personal eller boende?” har 75 

procent av de respondenter som har bott på Eken längst svarat 7, ”mycket sällan eller aldrig”. 

Totalt har 57 procent av respondenterna besvarat denna fråga med en 7:a.  

 

På fråga 3, ”Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 

”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så?” har respondenterna i 29 procent av fallen svarat 

7, ”aldrig”. Samma procentsats har svarat 1, ”mycket ofta” och av respondenterna som har 

Tabell 2 
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bott på Eken 1-3 år svarar 67 procent att de känner sig som olycksfåglar mycket ofta. De 

respondenter som har bott på Eken 3-6 år har i 50 procent av fallen svarat 7, ”aldrig”.  

 

På fråga nummer 4 ”När du är på Eken, hur ofta har du då känslor som du inte är säker på att 

du kan kontrollera?” innehåller ”spridda skurar” bland svaren. Det mest frekventa svaret (50 

procent) hos de som har bott på Eken 3-6 år är 7, ”mycket sällan eller aldrig”. Totalt svarade 

43 procent av respondenterna att de ”mycket sällan eller aldrig” (7:a) har sådana känslor som 

de inte kan kontrollera.  Medelvärdet av hanterbarheten hos personer som har bott på Eken 

mellan 1-3 år var 13,67 och hos de som har bott 3-6 år 23,0. Medelvärdet av alla 

respondenters svar (totalen)  på hanterbarheten var 19,0.   

 

5.1.3 De boende – begriplighetskomponenten 
Tabell 3 visar de boendes värde på komponenten begriplighet och mäts med hjälp av fem 

frågor. På fråga 1 ”Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personal eller 

boende som du trodde du kände väl på Eken?” har de flesta respondenterna svarat en 6:a (43 

procent totalt).  

 

På fråga 2 ”När du är på Eken, har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation 

och inte vet vad du ska göra?” har 57 procent av respondenterna i totalgruppen besvarat 

frågan med en 7:a. 100 procent av de boende som har bott på Eken 3-6 år har svarat relativt 

höga värden, 5-7, och 50 procent har svarat yttervärdet 7 
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Positiva siffror kan även utläsas hos de som har bott på Eken mellan 1-3 år och 67 procent har 

svarat yttervärdet 7. Dock har en av dessa respondenter svarat yttervärdet 1, ”mycket ofta” 

vilket är ett negativt svar.  

 

På fråga 3 ”När du befinner dig på Eken, har du mycket motstridiga tankar och känslor då” 

svarar 29 procent av totalen att de ”mycket sällan/aldrig” har sådana tankar och 29 procent 

svarar att de ”ofta” har sådana tankar. 50 procent av de respondenter som har varit på Eken 

mellan 3-6 år besvarar att de ”mycket sällan/aldrig” har sådana tankar, jämfört med de som 

har bott på Eken 1-3 år där 0 procent svarat detta alternativ.  

 

På fråga 4 ”När du är på Eken, händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill 

känna?” svarar 43procent av totalen att de ”mycket sällan/aldrig” har sådana känslor. 29 

procent av totalen svarar 1, ”mycket ofta” att de har sådana känslor som de helst inte vill 

känna. 50 procent av de som har bott på Eken 3-6 år svarar en 7:a, ”mycket sällan/aldrig” om 

att ha sådana känslor. 

 

På fråga 5 ”När det händer saker på Eken, hur känner du då?” har 29 procent av totalen 

besvarat yttervärdet 1, ”du över- eller undervärderade dess betydelse” och 43 procent har 

svarat 7, ”du såg saker i dess rätta proportion”. 67 procent av de som har bott på Eken 1-3 år 

ansåg att 7:an var det alternativ som passade dem bäst och 33 procent ansåg att 1:an var det. 

Medelvärdet skiljer sig en aning åt om de jämförs för de boende som har bott där 1-3 år och 3-

6 år. De respondenter som har bott på Eken i 1-3 år har ett medelvärde på 19,67 och de 

respondenter som har bott på Eken i 3-6 år har ett medelvärde på 25,75.  Det totala 

medelvärdet för gruppen är 23,14. 

 

5.1.4 Kasam-13 – totalen för de boende 
Tabell 4 visar det sammanlagda värdet av Kasam-13 formuläret hos respondenterna som bor 

på Eken. De boende på Eken har ett Kasam-värde mellan 39-87. De respondenter som har bott 

på Eken mellan 1-3 år har 66 procent ett Kasam-värde mellan 41-45. 75 procent av de 

respondenter som har bott på Eken mellan 3-6 år har ett Kasam-värde mellan 67-87. 

Medelvärdet för hela gruppen, oavsett tid på Eken är 63,43 med standardavvikelsen 21,40. De 

som har bott på Eken längst (3-6 år) har ett medelvärde på 69,50 med standardavvikelsen 

22,23. De som har bott på Eken kortast tid (1-3 år) har ett medelvärde på 55,33 med 

standardavvikelsen 21,46.  
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5.1.5 Kasam-13 – totalt för personalen 
Tabell 5 visar personalen som jobbar på Eken och deras Kasam. Personalgruppen har ett 

Kasam-värde mellan 66-86. Medelvärdet för hela personalgruppen som har besvarat frågorna 

är 78,25 med standardavvikelsen 6,86.  
KASAM: totalt 

(meningsfullhet,hanterbarhet, 
begriplighet). 

 Personal 

Antal i gruppen N=8 
66,00 12procent 
74,00 12procent 
75,00 12procent 
76,00 12procent 
80,00 12procent 
83,00 12procent 
86,00 25procent 
Medel 78,25 
Stand.avvik 6,86 
Antal svar 8 

 

5.2.0 Fördjupningsfrågor, generella motståndsresurser 
Som jag har skrivit tidigare är fördjupningsfrågorna konstruerade efter Antonovskys tankar 

om generella motståndsresurser. Här har jag fokuserat på ekonomi, utbildning, erfarenheter 

från uppväxten, socialt nätverk och självkänsla. För en fullständig överblick över frågorna, se 

bilaga 2. 

 

5.2.1 Pengar 
De boende har uppgett att de ungefär har mellan 1500-11000 kronor i månaden i inkomst som 

ska täcka hyra, mat och nöjen. Alla respondenter har sjukersättningar som är beroende på 

deras diagnos och vissa har tillägg från före detta arbetsgivare eller försäkringsbolag. Fyra av 

respondenterna uppger att deras ekonomiska situation är dålig eller att det är svårt att få 

pengarna att räcka till. Dessa personers Kasam-värden (totalt) var 45, 47, 67 och 86. Så här 

uttrycker två respondenter sig om deras ekonomiska situation: 

 
Jag har sjukersättning, så att…det är svårt att få pengarna att räcka till, så är det.  
 
6500 är mycket va [hyran för boendet], nu är jag betydligt fattigare. Jag är ganska fattig, har inte råd med 
mycket 

 

Tre av respondenterna uppgav att de tyckte att deras ekonomiska situation överlag var ok eller 

god. Dessa respondenter hade mellan 1500, 3000 och 9500 kronor att röra sig med per månad. 

Kasam-värdet för dessa respondenter var 39, 81 och 87 och pekar på att ekonomi som GMR 

inte enskilt höjer Kasam-värdet.  

 

Fyra av dessa sju respondenter uppgav att de hade möjlighet att få in allt mellan någon 

hundralapp till tusen kronor av vänner eller familj om de saknade pengar. Tre av 

respondenterna uppgav att de inte hade någon möjlighet att få in extra pengar.  

5.2.2 Utbildning 
Sex av respondenterna återgav sin skolgång som svår eller tuff. Samtliga av dessa sex 

respondenter säger att de har varit mobbade under sin skolgång och att de började skolka på 

grund av detta. En av respondenterna uppger att denne hade en bra skolgång utan några 

problem. Fyra av respondenterna har klarat av gymnasiet och deras Kasam-värden är 39, 45, 

47 och 81 medan de som har en gått färdigt grundskolan har ett Kasam-värde på 67, 86 och 

87. Ingen av respondenterna har eftergymnasial utbildning.  

 

 

Tabell 5 
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5.2.3 Erfarenheter 
Fem av respondenterna har uppgett att deras uppväxt på ett eller annat sätt har kantats av 

svårigheter och problem. En av respondenterna säger: 

 
Rökte hasch första gången när jag var 9 år. Mamma, pappa var skilda. Pappa var sjöman. Han slog henne och 
sånt 

 

En annan berättar om sin uppväxt så här: 

 
För det första blev jag ju kraftigt deprimerad. För jag ville ju bo både hos morsan och farsan. Jag tyckte om 
bägge två. Men det var för mycket problem. Morsan var ju deprimerad så inni helvete och det smittade ju av 
sig på oss, både på mig och syrran. Syrran fick ju sån ångest så hon bara skrek och skrek jämt. Vet inte varför 
hon hade sådan ångest, hon är också missbrukare nu på äldre dagar. Det gick snett för henne också. 

 

En tredje säger:  

 
Det var kämpigt hemma och det var kämpigt i skolan. Morsan var förbannad på mig och farsan skrek på mig. En 
gång sa han att jag skulle ligga på sängen så jag la mig på sängen. Kan hända att jag var lite förbannad och han 
sa att jag skulle ligga på sängen. Jag la mig på sängen och han sa att jag skulle ligga där. Han var förbannad på 
mig farsan tror jag. Sen har det varit lite bråk och så med farsan liksom de här. Han hoppade på mig en gång för 
att jag var överjävlig. 

 

Kasam-värdena för de personer som kategoriserar sin uppväxt som tuff eller svår är 39, 45, 

67, 86 och 87.  

 

Två av respondenterna säger att de är nöjda med deras uppväxt och att den har varit bra. En av 

dessa beskriver sin uppväxt som rätt så bra med en lycklig barndom men att den har varit 

ganska ensam. Denna respondent har extremt lågt värde för hanterbarhetskomponenten (7/28 

poäng). Den andra respondenten säger att hen har haft en god relation till sina föräldrar och att 

det inte har funnits några bråk inom familjen. Kasam-värdena för dessa personer är 47 för den 

förra och 81 för den senare.  

 

Sex av respondenterna uppger att deras uppväxt har innehållit missbruk, antingen alkohol 

eller andra droger.  

 

Så här uttrycket sig en respondent: 

 
Mycket deprimerad. Det var nog därför jag började med det där haschet för jag var så deprimerad i tonåren, 
14- 15 år när jag började röka. 
 

En annan respondent tycker att: 

 
Det är drogerna, blåsningar och sån här skit, något konstigt man har dragit i sig och det visade sig vara något 
annat. Varit skuldsatt, fått stryk, mordhotad, nästan sönderslagen, rånad flera gånger. Sådana grejer, baksidan 
på det hela. Det är inte bara att dra i sig några fina linor, dra i sig en ecstasy och gå in på dansgolvet och rava 
loss som fan 

 

Endast en av respondenterna säger sig inte ha haft någon beblandning med droger eller haft 

något missbruk och hen har ett Kasam-värde på 81 poäng med genomgående höga värden på 

de tre olika komponenterna i Kasam (m = 23/28 poäng, b = 32/35 och h = 26/28). 
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5.2.4 Socialt nätverk 
Samtliga respondenter uppger att deras sociala nätverk främst utgörs av någon av deras 

föräldrar. Sex av respondenterna placerar sin mor som sin närmaste person i nätverket. Det 

återfinns två boende som har kontakter utanför den egna familjen i form av vänner. 

Gemensamt för dessa två personer är att deras värde av meningsfullhet är höga, 26 poäng för 

båda respondenterna. Respondenterna träffar sina närmaste personer i nätverket mellan en 

gång per månad eller några gånger per år. Respondenterna återger att deras huvudsakliga 

kontakt med vänner och familj sker genom telefonsamtal, ofta en gång per dag eller flera 

gånger i veckan.  

 

5.2.5 Självkänsla 
Självkänslan mättes genom frågan ”På en skala 1-10, hur nöjd är du med dig själv?, där 1 är 

lägst och 10 högst”. Tre personer svarade en femma på frågan hur nöjd är du med vem du är. 

Två personer svarade svarsalternativ tio (det högsta) och deras Kasam-värde är 86 respektive 

47. En person svarade ”mellan två och tre” på den 10-gradiga skalan över hur nöjd hen var 

med sig själv och dennes Kasam-värde var 67 poäng.  

 

Sex av respondenterna uppgav att de har en god självbild och att de är nöjda med vilka de är. 

Även fast de skämdes för vissa av sina tidigare gärningar anser de att de är relativt nöjda med 

vilka de är i nuet.  

 

De respondenter som har högst självkänsla (7-10 på självskattningsskalan) har högst poäng på 

begriplighetskomponenten.  
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6.0 Analys 
6.1 Meningsfullhet bland de boende 
Lindmark m.fl. (2010) har gjort beräkningar på befolkningen i Sverige (slumpmässigt urval 

av befolkningen i en medelstor stad) och fann att medelvärdet för meningsfullhet ligger på 

22,9. Meningsfullheten för personer som bor på behandlingshemmet Eken ligger på 21,29 

vilket är ett värde som ligger nära vad normalpopulationen i Sverige ligger på. Detta får anses 

som ett positivt värde för deltagarna och för Eken som behandlingshem.  

 

Antonovsky (2005) skriver att meningsfullhetskomponenten har ett samband med om 

individen får genomföra meningsfulla aktiviteter. Studiens resultat pekar åt att de boende på 

Eken får genomföra meningsfulla aktiviteter då deras medelvärde ligger strax under 

medelvärdet för den svenska befolkningen. Något som talar mot att Eken som 

behandlingshem ger de boende en meningsfull vardag är, enligt resultatet ovan, att de 

personer som har bott längst tid på Eken har den lägsta nivån av meningsfullhet (20,75). 

Möjligt är det så att de som har bott på Eken längst har tröttnat på de aktiviteter de har gjort 

under några år och upplever det inte lika givande längre. Dock finns det bitar i resultatet som 

talar mot detta, på frågan MO7 ”Är dina dagliga sysslor en källa till:” har 75 procent av de 

som har bott på Eken längst svarat 6 eller 7. De personer som nyss har kommit till Eken eller 

bott där kortast tid (1-3 år) har den högsta nivån av meningsfullhet, 22,0. Detta resultat 

indikerar att det finns meningsfulla aktiviteter för de boende på Eken och att de är som mest 

uppskattade när klienten har bott där mellan 1-3 år. Detta i sig behöver inte betyda att de som 

har bott på Eken en längre tid inte tycker att de får genomföra meningsfulla aktiviteter utan 

det kan bero på urvalet som inte är representativ för alla de boende som bor på Eken.  

 

De boende som hade det starkaste värdet av meningsfullhet låg på värdet 23, 26 och 26. Deras 

GMR är därför intressant att studera och vad som kan tänkas ge ett högt värde av 

meningsfullhet. Gemensamt för dessa tre respondenter är att de präglas av en framtidstro och 

att de har en positiv inställning till livet: 

 
Men nu håller jag på att bli friskare! 
 
Jag anstränger mig i alla fall för att bli frisk, är det något som är fel försöker jag ta itu med det och förstå vad jag 
har för problem 

 

GMR självkänsla verkar ha en stor inverkan på komponenten meningsfullhet. En av 

respondenterna säger så här om självkänsla: 

 
Jag tycker bra om mig själv, jag är lite överkär 
 

Dessa tre respondenter som hade det starkaste värdet av meningsfullhet är nöjda med sig 

själva och har en optimistisk syn på sitt liv och för vad som kan hända i framtiden. Deras 

självkänsla är god och de gillar vilka dem är i dagsläget. Gemensamt för dessa respondenter 

är även att de har någon form av socialt nätverk. I det sociala nätverket hos dessa tre personer 

finns det tre individer. Hos alla tre respondenter utgör någon av föräldrarna den viktigaste 

personen i nätverket. Ytterligare personer i det sociala nätverket hos dessa respondenter är 

stödperson, förvaltare eller en vän.  
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6.1.2 Hanterbarhet bland de boende 
Lindmark m.fl. (2010) fann att medelvärdet hos den svenska befolkningen uppgick till 21,3 

poäng på Kasamskalan gällande hanterbarhet. Jämförs detta med de boende på Eken finns det 

några intressanta beröringspunkter. De som har bott på Eken 1-3 år har ett lågt medelvärde, 

13,67. De som har bott på Eken under en längre tid (3-6 år) har ett högt medelvärde på 

hanterbarhetskomponenten, 23,0. Detta värde är till och med högre än vad gemene man i 

Sverige har. Totalen för de boende på Eken hamnar på 19,0 vilket är lite lägre än vad 

medelvärdet för hela Sverige är (21,3). Antonovsky (2005) skriver att hanterbarheten handlar 

om en jämvikt mellan belastningarna på individen och vilka resurser som finns tillgängliga 

för att möta dessa belastningar. Det kan då antas att de som har bott på Eken en längre tid har 

en bättre kännedom om vilka resurser som finns tillgängliga och därav har de ett högre värde 

gällande hanterbarhet. Samtidigt känner personalen dessa klienter väl och det kan antas att 

personalen har koll på vilka resurser dessa individer besitter och kan på så vis också ställa 

rimliga krav och belasta klienterna ”lagom” mycket, något som enligt Antonovsky ger en hög 

hanterbarhet. Till exempel har de som bott på Eken längst tid, i 75 procent av fallen svarat att 

de aldrig har blivit överraskad över personalens eller de boendes beteende. Jämfört med de 

boende som har bott kortast tid på Eken svarar 67 procent att de ofta har blivit överraskade 

över personalens eller de boendes beteende. Resultatet pekar på behandlingshemmet lyckas 

väl, för att inte säga strålande, att skapa en miljö för klienterna att uppnå en stark känsla av 

hanterbarhet. Dock ska inte hela äran gå till behandlingshemmet utan det finns såklart 

individuella karaktärsdrag och egenskaper hos klienterna som också möjliggör detta starka 

Kasam-värde.  

 

En inte lika smickrande siffra för hanterbarheten är medelvärdet 13,67 för de som har bott på 

Eken kortast, 1-3 år. Det verkar som att det kan vara svårt för de som nyss har kommit till 

Eken eller bott där en kortare tid att få en stark känsla av hanterbarhet. Om de respondenter 

som har bott på Eken längst vet vilka resurser som finns tillgängliga för dem kan det vara 

tvärtom för dem som har bott på Eken kortast tid. De har istället svårt att få grepp om 

tillvaron och möjligen också att förstå (eller har inte upptäckt än) vilka resurser som finns där 

för dem. Enligt denna studie kan dessa resurser först uppfattas när den boende har varit på 

Eken i minst 3 år. Möjligen är det också ett växelspel mellan klient och personal. Ett förslag 

på varför det är så att de respondenter som har bott på Eken kortast tid också har det svagaste 

värdet av hanterbarhet är att det kan ta tid för både personalen och klienten att lära känna 

varandra. Först när klient och personal ”känner varandra” kan man veta vilka resurser som 

finns hos de olika parterna. Det låga värdet, 13,76 hos de boende som har bott på Eken kortast 

tid talar för att det råder en obalans mellan belastningen och krav på individen och resurserna 

som finns tillgängliga. Något som förklarligt kan ske om parterna (klient och personal) inte 

känner varandra så väl. Något som ytterligare talar för detta är frågan H5 ”Känner du dig 

orättvist behandlad på Eken, av personal eller boende?”. I resultatet finns det en skillnad 

mellan de som har bott på Eken kortast respektive längst tid, 75 procent av de boende som har 

bott på Eken längst svarade att de ”mycket sällan/aldrig” kände sig orättvist behandlade. På 

samma fråga svarade de som har bott på Eken kortast tid bara 33 procent att de ”mycket 

sällan/aldrig” kände sig orättvist behandlade.  

 

Det finns tre respondenter som har det starkaste värdena av hanterbarhet och dessa ligger på 

26, 28 och 28 poäng av totalt 28. Det GMR som är gemensamt för dessa personer är deras 

sociala nätverk. I det sociala nätverket hos dessa respondenter är det inte storleken på 

nätverket som är avgörande utan tätheten med en person som är gemensam. Hos alla de tre 

respondenter återfinns det en huvudperson i deras liv som är viktig för dem, i två av dessa tre 
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fall är denna person deras mor. Det förefaller enligt detta att det sociala nätverket är en vital 

GMR för hanterbarhetskomponenten.  

  

Det återfinns två respondenter som har extremt låga värden gällande 

hanterbarhetskomponenten, dessa har 7 respektive 8 poäng av totalt 28. Det finns inga 

gemensamma beröringspunkter gällande GMR hos dessa personer.  

 

6.1.3 Begriplighet bland de boende 
Lindmark m.fl. (2010) har funnit att den svenska normalpopulationen har ett medelvärde på 

25,8 poäng gällande begriplighetskomponenten. Medelvärdet gällande begriplighet för de 

boende på Eken ligger på 23,14 vilket får ses som ett ganska gott värde. De som har bott på 

Eken under 3-6 år har det högsta medelvärdet, 25,7 och är nästan lika högt som det svenska 

folkets medelvärde (25,8). De respondenter som har bott på Eken en kortare tid, 1-3 år, har 

återigen ett klart lägre medelvärde (19,67) jämfört med de som har bott på Eken mellan 3-6 

år. Antonovsky (2005) menar att begriplighetskomponenten handlar om i vilken omfattning 

en individ kan ta in och acceptera information samt hur denne uppfattar världen, som logisk 

eller kaotisk. Liknande fynd har Bengtsson-Tops och Hansson (2000) gjort som menar att 

begriplighetskomponenten är hög då miljön runt individen är förutsägbar, strukturerad och 

konsistent.   

 

Studiens resultat antyder att de som har bott på Eken längst också har den högsta känslan av 

begriplighet. Detta kan tyckas troligt då, i likhet med hanterbarhetskomponenten, att det tar 

tid för klienten att lära sig och ta till sig behandlingshemmets rutiner och strukturer. Att känna 

till rutiner och strukturer ger en hög hanterbarhet enligt Griffiths (2007) och det kan därför 

vara så att de som har bott på Eken längst har en högre känsla av hanterbarhet eftersom de 

känner till verksamheten och de dagliga företeelserna som sker på Eken. Detta kan studeras i 

frågan B6 där respondenterna som har bott på Eken längst har i högre utsträckning svarat runt 

det positiva yttervärdet 7 (svarsalternativ 6 och 7 utgör 75 procent av svaren) än de som har 

bott på Eken kortast tid där procentsatserna är utspridda över en större del av 

svarsalternativen. Antonovsky skriver att begriplighet handlar om hur individer kan ta in och 

acceptera information. 

En rimlig slutsats utifrån vad Antonovsky skriver om begriplighet ovan, vore att det kan vara 

svårare att ta till sig denna information i början av behandlingen, möjligen att vissa 

respondenter helt förkastar behandlingen över huvud taget och ifrågasätter varför de måste 

vara där. Det kan vara så att om man har varit på behandlingshemmet i flera år och smått 

börjat att acceptera varför man befinner sig på Eken har man också lättare att acceptera och ta 

in information. Det kan därför vara så att de som har bott på Eken mellan 3-6 år har de högsta 

värdena på denna komponent, de har accepterat sin situation samtidigt som de har lärt sig 

rutinerna och strukturerna som omger deras vardag. 

 

Det finns tre respondenter som har det starkaste värdena av begriplighet. Dessa tre 

respondenters poäng ligger på 32,34 och 35 av totalt 35. Det förefaller, i likhet med 

hanterbarhetskomponenten, att det GMR som är gemensamt för dessa tre respondenter är 

deras sociala nätverk. I det sociala nätverket hos dessa respondenter är det inte storleken på 

nätverket som är avgörande utan tätheten med en person som är gemensam. Hos alla de tre 

respondenter återfinns det en huvudperson i deras liv som är viktig för dem, i två av dessa tre 

fall är denna person deras mor. Det förefaller enligt detta att det sociala nätverket, inte enbart 

är viktig för hanterbarhetskomponenten utan också för begriplighetskomponenten.   
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6.1.4 Total Kasam hos personal och boende 
Här nedan beskådas det totala Kasam-värdet hos personal (till vänster) och boende (till höger) 

 
Lindmark m.fl. (2010) har räknat ut att medelvärdet för den svenska befolkningen på Kasam-

13 formuläret var 70,0. Ekens personal ligger som ovan syns över medelvärdet för den 

svenska befolkningen och ingen vidare analys av detta konstaterande kommer att ske. Dock så 

ligger de boende 6,37 poäng efter medelvärdet av den svenska befolkningen. Luutonen (2011) 

m.fl. menar att Kasam-13 kan delas in i följande: 

 21-59 poäng på Kasamskalan motsvarar ett svagt Kasam-värde 

 60-74 poäng på Kasamskalan representerar ett måttligt Kasam-värde.  

 75-91 poäng på Kasamskalan innebär ett starkt Kasam-värde. 

 

Enligt denna kategorisering är medelvärdet (63,43) hos de boende mellan 60-74 på 

Kasamskalan och motsvarar ett måttligt Kasam-värde. Det får anses som ett positivt värde då 

personer med psykisk ohälsa i regel ofta har ett svagt Kasam-värde, ( jfr Luutonen m.fl. 

2010). Tre av de boende befinner sig över medelvärdet hos den svenska befolkningen (80, 85 

och 87 poäng). I studien har GMR (generella motståndsresurser) studerats och de GMR som 

är gemensamt för de respondenter med högst Kasam är att de: 

 

 Anser att sin ekonomiska situation är god, eller betryggande 

 Haft en positiv inställning till skolan 

 Har en återkommande och god kontakt med någon förälder samt har ytterligare en 

person i sitt sociala nätverk. 

 

De boende med lägst Kasam-värde (39, 41 och 45 poäng) befinner sig alla på den lägsta 

kvartilen på Kasamskalan och har således ett svagt Kasam-värde enligt Luutonen m.fl. 

(2011). Gemensant för dessa personers GMR är: 

 

 Anser att det har funnits förhållanden i deras uppväxt som har varit betydligt tuffare, 

svårare eller kämpigare än vad som är normalt. 

 Haft ett missbruk eller brukat droger 
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7.0 Diskussion 
Kasam-värdet av komponenten begriplighet är det värde som de boende har haft allra lägst på. 

Antonovsky (2005) menar att begriplighet handlar om i vilken omfattning en individ kan ta in 

och acceptera inre och yttre stimuli. Eftersom denna studie intervjuat personer med psykiskt 

funktionshinder kan det vara så att världen är ännu mer obegriplig för dessa individer och 

därav de svaga värden för komponenten begriplighet. Antonovsky menar också att personer 

med stark begriplighet tror på den egna förmågan att klara av överraskningar. Möjligen kan 

det vara så att många av de boende har stött på tuffa och orimliga överraskningar (läs: 

mobbade i skolan, svåra uppväxtförhållanden) vilket kan ha gjort att de har tappat tron på den 

egna förmågan att lösa stimuli som de utsätts för. Detta i sin tur kan ha bildat en ond cirkel 

där begriplighetskomponenten inte kan höjas till en tillfredsställande nivå för att tron på den 

egna förmågan är alltför liten. Med utgångspunkt i detta kan det föreligga ett extra stort behov 

för dessa respondenter att få hjälp med att prata om och bli bekräftad i vad som händer i deras 

vardag samt hjälp hur man kan lösa alla stimuli som man bemöts av.   

 

Meningsfullhet är något som nästan samtliga respondenter har ett tilltalande värde av. Ett 

starkt värde av meningsfullhet kan nås genom tillfredställande och meningsfulla aktiviteter 

eller att individerna får vara delaktiga i utformningen av deras vård enligt Bengtsson-Tops 

och Hansson (2000). Det är viktigt att investera energi och tid i något som gör livet värt att 

leva menar Antonovsky (2005) för att nå ett starkt värde av meningsfullhet. Det kan finnas 

aktiviteter inom/utom behandlingshemmet som många av respondenter uppskattar och en 

spekulation är att möjligheten till en egen lägenhet kan höja känslan av meningsfullhet då 

klienten har möjlighet att sysselsätta sig med egna aktiviteter utifrån egna preferenser. Om 

Eken vill höja värdet för sina klienter ytterligare på denna komponent rekommenderas det 

fortsatta aktiviteter, och även en utökning av dessa (förnyelse). Det framgick av resultatet att 

de som har bott på Eken längst, 3-6 år, att de hade ett lägre värde av meningsfullhet jämfört 

med de som hade bott på Eken 1-3 år. Det finns därför skäl att tro att aktiviteterna som Eken 

utför måste variera samtidigt som nya aktiviteter bör föreslås för klienterna. Något som 

ytterligare kan öka meningsfullheten hos de boende är att klienten sätts i fokus och får delta 

när behandlingsplaner och dylikt som rör vården av klienten upprättas. 

   

Under analys och slutsatser redogörs för vilka GMR som kan kopplas till de olika 

komponenterna i Kasam. Det har funnits få mönster gällande denna koppling. Vilket kan bero 

på att GMR existerar i flera olika aspekter och hänseenden och studien inte har täckt alla 

tänkbara GMR vilket kan innebära att det finns andra GMR som studien inte har tagit upp 

som har större betydelse för Kasam-värdet. Det är också viktigt att ha i åtanke att frågorna 

kring GMR inte på något sätt är validerade och möjligt är det också att det inte är möjligt att 

jämföra GMR med ett svagt Kasam-värde. Antonovsky (2005) menade att för att kunna ha ett 

starkt Kasam-värde krävs många GMR och inte vise versa, alltså att få GMR genererar ett lågt 

Kasam-värde. Studien har dock haft intentionen att kunna spåra vissa GMR till ett starkt- 

respektive svagt Kasam-värde och ovanstående punkter är de fynd som har kunnat göras. De 

resultat jag har fått fram visar att det sociala nätverket är den viktigaste GMR för Kasam-

värdet. Studien visar att det inte spelar någon större roll vem som står de boende närmast - 

varierar alltifrån: mamma, pappa, syskon, förvaltare, personal på boendet eller en vän - utan 

att det finns någon. Resultatet pekar åt att det är av största vikt som de boende får möjlighet 

att träffa sitt sociala nätverk eller åtminstone ha en kontinuerlig kontakt med någon via telefon 

eller dylikt. Då ”socialt nätverk” är den GMR som verkar ha störst påverkan på Kasam är det 

vitalt att alla boende har någon i sitt sociala nätverk som de har en kontinuerlig kontakt med.  
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Studien har, som det förhoppningsvis har framgått, kretsat kring personer med ett psykiskt 

funktionshinder. När jag har sammanställt Kasam-13 och de generella motståndsresurserna 

har jag funnit att det har varit stor variation mellan de olika respondenterna. Detta i sig är inte 

något märkligt utan jag vill snarare peka på den stora variation som finns inom 

kategoriseringen ”psykiskt funktionshindrad”. Det ska påpekas att ”psykiskt 

funktionshindrad” inte är någon enhetlig grupp utan det är unika individer som har mycket 

varierande karaktärsdrag och är av olika anledningar placerade på Eken, vissa är där frivilligt 

medan andra är dömda att vara där. Respondenterna varierar kraftigt i funktion, diagnoser och 

medicinering. Medicineringen är något som kan påverka hur individerna mår beroende på 

vilka sorts mediciner som ges samt när medicinerna har intagits och vilken verkan de har på 

kroppen just nu. Detta påverkar såklart hur respondenterna känner sig vilket i sin tur påverkar 

svaren på Kasam-13 och fördjupningsfrågorna.   

 

Resultatet har kretsat kring ett frågetillfälle och i likhet med all vetenskap så existerar det 

ingen absolut sanning i den här studien heller. Det finns en hel uppsjö med variabler som kan 

tänkas ha påverkat resultatet: dagsform hos de boende, medicinering, positiva/negativa 

händelser som nyss har inträffat, dagsform hos intervjuaren (mig) och så vidare. I studien har 

jag dock försökt att behandla resultatet och intervjuerna så vetenskapligt som möjligt. Dock 

inser jag, så här i efterhand, att ett test-retest skulle möjliggöra en högre grad av 

vetenskaplighet. Detta för att de boende oftast är väldigt beroende av sin dagsform och att 

denna dagsform kan svänga väldigt snabbt, det är ofta ”himmel eller helvete”, vilket också 

avspeglas i resultatet. En del respondenter ligger väldigt högt (över medelvärdet för den 

svenska befolkningen) och en del respondenter ligger på en väldigt låg nivå (långt under 

medelvärdet för den svenska befolkningen). Att jämföra min urvalsgrupp med medelvärdet 

hos den svenska befolkningen har gett en fingervisning om hur ”bra” resultat min urvalsgrupp 

har. Det jag har saknat i studien är ett medelvärde för personer med psykisk ohälsa eller som i 

det här fallet, personer med psykiskt funktionshinder. Fortsatt forskning skulle kunna inrikta 

sig på att finna medelvärdet för personer med psykiskt funktionshinder samt finna vilka 

effekter ett starkt/svagt Kasam-värde kan ha för personer med psykiska funktionshinder. 

Vidare skulle jag även välkomna en bred forskning om de GMR och deras inverkan på de 

olika komponenterna i Kasam, det vore ytterst intressant om framtida forskning kunde 

validera eller förkasta resultaten i den här studien om de GMR.   

 

Kasam-värdet för de boende på Eken visar positiva siffror och ligger strax under medelvärdet 

för den svenska befolkningen. Studien indikerar också att komponenten begriplighet är låg. 

En person med hög Kasam tenderar att klara av motgångar på ett bättre sätt och har en bättre 

psykisk hälsa än en person med lågt Kasam. Jag menar inte att om alla de boendes Kasam-

värden kan stärkas så kommer deras liv att bli bekymmersfria men om behandlingshemmet 

arbetade med Kasamformulären och försökte att enskilt med varje individ stärka dennes 

värden skulle positiva vinster att framträda i form av förbättrad psykisk hälsa, mindre 

depressioner och en ökad förmåga att klara av motgångar, (jfr Luutonen m.fl, 2010). Det är 

dock viktigt att påpeka här att det inte finns något tillstånd som är ”absolut”. Du kan inte vara 

absolut frisk eller absolut sjuk utan, i enlighet med Antonovsky befinner vi oss på ett 

kontinuum gällande vår hälsa. I ljuset av den här studien tror jag att många behandlingshem, 

likt Eken, skulle kunna öka sina klienters hälsa om resonemanget om Kasam togs med i 

behandlingen. Detta skulle kunna göras genom att ha uppföljningar på varje individs Kasam-

värde under en längre tid för att få fram ett medelvärde för den här personen. Detta 

medelvärde skulle kunna användas för att studera vilka värden de olika komponenterna i 

Kasam har. Säg att individ #1 har goda värden gällande meningsfullhet och begriplighet men 

låga gällande hanterbarhet, då skulle personal kunna arbeta med de variabler som ger en högre 
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hanterbarhet och på så vis öka Kasam-värdet. Att öka Kasam-värdet har som ovant nämnt 

flera vinster och för ytterligare hälsofrämjande effekter se Tidigare forskning 2.0.  

 

Slutligen vill jag föra ett resonemang om psykisk ohälsa och Kasam. Det finns oerhört många 

viktiga inslag i behandlingen med psykiskt funktionshindrade som jag inte har behandlat i den 

här ansatsen. Det är självfallet inte min mening att på något sätt förringa eller förkasta dessa 

oändliga metoder som finns för att behandla psykiskt funktionshindrade utan denna 

diskussion handlar om Kasam och hur denna teori kan hjälpa till att höja livskvalitén för de 

boende, vilket givetvis alla arbetssätt/metoder/teorier syftar till, det är bara frågan om vilken 

metod eller teori som ska tillämpas. Det är heller inte sagt att behandlingen ska bedrivas 

utifrån en teori eller metod utan ett eklektiskt förhållningssätt där flera teorier och metoder 

används kan vara att föredra.   

 

7.1 Slutsatser 
 Medelvärdet för Kasam gällande de boende uppgår till 63,43 och är enligt Luutonen 

m.fl. (2010) ett måttligt Kasam-värde.  

 Meningsfullhet är den komponent som de boende har starkast värden i, 

begriplighetskomponenten är den komponent som de svagaste värdena finns.  

 Studien indikerar att självkänsla och socialt nätverk är de viktigaste GMR för 

komponenten meningsfullhet. 

 Socialt nätverk är enligt denna studie den GMR som är viktigast för komponenterna 

begriplighet och hanterbarhet.   

 Det förefaller att den GMR som är viktigast för alla de tre olika komponenterna i 

Kasam är socialt nätverk. 
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Bilaga 1 - Godkännande av Kasam-13 
April 14, 2012  
Master Student Jonas Malmström  

School of Law, Psychology and Social Work  

Orebro University  

Sweden  

(by email)  

 

Dear Jonas Malmström,  

I hereby grant permission to use the 13-item Sense of Coherence (Orientation to Life) 

Questionnaire, originally found in Unraveling the mystery of health: How people manage stress 

and stay well, by Aaron Antonovsky (Jossey-Bass Publishers, 1987).  

The permission is granted upon fulfillment of the following conditions:  

1. You may not redistribute the questionnaire (in print or electronic form) except for your own 

professional or academic purposes and you may not charge money for its use. If administered 

online, measures should be taken to insure that (a) access to the questionnaire be given only to 

participants by means of a password or a different form of limited access, (b) the questionnaire 

should not be downloadable, and (c) access to the questionnaire should be time-limited for the 

period of data collection, afterwhich it should be taken off the server. Distributing the 

questionnaire to respondents via email is not permited. Finally, any electronic version of the 

questionnaire which you may have for your research purposes (other than distribution to research 

participants) should be in PDF format including password protection for printing and editing.  

2. In any publication in which the questionnaire is reprinted, reference to the abovementioned 

source should be given, and a footnote should be added saying that the questionnaire is reprinted 

with the permission of the copyright holder.  

3. The copyright of the Sense of Coherence (Orientation to Life) Questionnaire remains solely in 

the hands of the Executor of the Estate of Aaron Antonovsky.  

 

If possible, I would appreciate receiving a copy of any forthcoming paper concerning a study in 

which the SOC questionnaire has been used, for private use in building an SOC publication 

database.  

 

Sincerely, On behalf of Avishai Antonovsky:  

Monica Eriksson, PhD, Senior Lecturer  

Avishai Antonovsky, Ph.D. Head of the Center on Salutogenesis  

Estate of Aaron Antonovsky University West, Dep. of Nursing, Health and Culture  

Department of Education and Psychology Trollhättan, Sweden  
The Open University, Israel 
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Bilaga 2 - Kasam-13 modifierat formulär 
Kasam-13 

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. Siffan 1 och 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

här på Eken? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                                        Mycket ofta 

sällan 

eller 

aldrig 

 

BO 2. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personal eller boende som du 

trodde du kände väl på Eken? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Har                     Har ofta hänt 

aldrig 

hänt 

 

HO 3. Har det hänt att boende eller personal på Eken som du litade på har gjort dig besviken? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Har                     Har ofta hänt 

aldrig 

hänt 

 

M 4. Hittills har ditt liv? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Helt                    Genomgående haft 

saknat                    mål och mening 

mening 

och mål 

H 5. Känner du dig orättvist behandlad på Eken, av personal eller boende? 
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1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig  

ofta 

 

B 6. När du är på Eken, 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                     Mycket sällan/aldrig 

ofta 

 

MO 7. Är dina dagliga sysslor på en källa till: 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Glädje                    Smärta och leda 

och 

djup 

tillfreds- 

ställelse 

 

B 8. När du befinner dig på Eken, har du mycket motstridiga känslor och tankar då? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig  

ofta 

 

B 9. När du är på Eken, händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig  

ofta 

 

HO 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 

 

B 11. När det händer saker på Eken, hur känner du då? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Du över-                    Du såg saker i dess rätta  

eller                    proportion  

undervärd- 

erade dess 

betydelse 
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M 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                     Mycket sällan/aldrig 

Ofta 

 

H 13. När du är på Eken, hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan 

kontrollera? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig 

ofta 
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Bilaga 3 - Fördjupningsfrågor 
Pengar 

Hur ser din ekonomiska situation ut idag? 

 

Hur mycket pengar har du att röra dig med i månaden? 

 

Vilken är din primära försörjningskälla? Finns det andra möjligheter för dig att få in pengar? 

Såsom vänner, familj? 

 

Utbildning 

Kan du berätta om din skolgång? Grundskola, gymnasiet? Frånvaro? Mobbning? 

 

Har du någon ytterligare utbildning? 

 

Erfarenheter 

Kan du berätta om din uppväxt?  

 

Familjeförhållanden, syskon? 

 

Hur upplevde du din uppväxt? 

 

Finns det något särskilt eller någon särskild händelse i ditt liv som har påverkat dig särskilt 

mycket? 

 

Socialt nätverk 

Vilka personer anser du står dig närmast? Hur ofta och vart träffas ni? 

 

Hur upplever du det sociala nätverket runtomkring dig? Vad har dessa personer för 

bakgrund/levnadssätt?  

 

Självkänsla 

Vad tycker du om dig själv? 

 

På en skala 1-10, hur nöjd är du med vem du är? 1 är lägst och 10 högst 

 

Övrigt 

Finns det något annat du vill berätta eller fråga mig om? 
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Bilaga 4 - Kasam-13 formulär 
Kasam-13 

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. Siffan 1 och 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO 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                                        Mycket ofta 

sällan 

eller 

aldrig 

 

BO 2. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer du trodde du kände 

väl på? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Har                     Har ofta hänt 

aldrig 

hänt 

 

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

 

1               2               3                4               5               6                7 

Har                     Har ofta hänt 

aldrig 

hänt 

 

M 4. Hittills har ditt liv? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Helt                    Genomgående haft 

saknat                    mål och mening 

mening 

och mål 

 

H 5. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig  



36 

 

 

 

ofta 

 

B 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                     Mycket sällan/aldrig 

ofta 

 

MO 7. Är dina dagliga sysslor på en källa till: 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Glädje                    Smärta och leda 

och 

djup 

tillfreds- 

ställelse 

 

B 8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig  

ofta 

 

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

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig  

ofta 

 

HO 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 

 

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

 

1               2               3                4               5               6                7 

Du över-                    Du såg saker i dess rätta  

eller                    proportion  

undervärd- 

erade dess 

betydelse 

 

M 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                     Mycket sällan/aldrig 

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

 

1               2               3                4               5               6                7 

Mycket                    Mycket sällan/aldrig 

ofta 
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Bilaga 5 - Informationsbrev 
Information om forskningen 

Jag heter Jonas Malmström och läser sjätte terminen av socionomprogrammet vid Örebro 

universitet och ska genomföra en forskningsstudie (c-uppsats) om Kasam-värdet hos personer 

med psykiskt funktionshinder samt personal på ett boende med psykiskt funktionshindrade. 

Kasam är en förkortning för ”känsla-av-sammanhang” och myntades av den israeliska 

professorn Aaron Antonovsky. Kasam mäts genom 13 eller 29 frågor från ett formulär som 

Antonovsky tog fram. Jag kommer att använda versionen med 13 frågor. Formuläret har 

anpassats utifrån vart respondenten befinner sig den mesta tiden. De personer som bor på 

Eken kommer att besvara frågorna utifrån ”när du befinner dig på Eken”. Personalen kommer 

att besvara ett icke-modifierat formulär som handlar om deras liv i allmänhet. Respondenterna 

som bor på Eken kommer även att få kompletterande frågor gällande ekonomisk situation, 

utbildning, uppväxt, socialt nätverk och självkänsla.  

 

Det finns tidigare forskning som påvisar goda behandlingsresultat gällande psykisk hälsa om 

klienterna har ett starkt värde av Kasam. Det finns även undersökningar gjorda på den 

svenska befolkningen för att ta fram medelvärdet av Kasam och detta värde kommer att 

jämföras med de värden som framkommer i enkäterna. Respondenterna är valda utifrån deras 

specifika livssituation då de bor i egna lägenheter men på ett behandlingshem. Syftet är att 

undersöka hur ett behandlingshem såsom Eken kan tänkas inverka på värdet av Kasam, 

ytterligare en aspekt är att jämföra de boendes Kasam med personalens Kasam och sedan 

medelvärdet på den svenska befolkningen. 

 

När forskning ska genomföras finns det forskningsetiska riktlinjer för att tillförsäkra att 

forskaren har ett etiskt förhållningssätt mot respondenterna och informationen som 

framkommer. Därför vill jag informera dig om följande: 

1. Deltagandet är helt frivilligt. 

2. Informationen som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

det inte kommer vara möjligt för någon annan än forskaren (mig) och dennes 

handledare på universitetet (Erik Flygare) att få tillgång till informationen som du 

lämnar ut.   

3. Informationen som framkommer i intervjuerna kommer att förstöras då c-uppsatsen är 

färdigställd och inga andra personer utom forskaren och handledaren på universitetet 

kommer att ha tillgång till materialet under tiden som c-uppsatsen bearbetas.  

4. Med ditt godkännande kommer jag att spela in intervjun för att kunna transkribera den 

och för att kunna använda eventuella citat för att förtydliga vissa resonemang. Att 

kunna spela in är även viktigt för att jag ska kunna återkomma till dig och ge dig en 

sammanställning över vad som har sagts i intervjun. En kodlista kommer att upprättas 

med dina initialer och ett nummer, detta för att jag ska kunna ge dig vårt samtal i 

skrift. 

 

Vad händer sen? 

Forskningen kommer att sammanställas och ett antal kopior kommer att kunna läsas av 

personal och boende på det valda intervjustället. 

 

Kontaktuppgifter 

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta mig genom: 

Jonas Malmström,  

jonasmalmstrom@live.se 

0704 – 33 28 55       
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Bilaga 6 - Pilotstudie 
Pilotstudie 

Information om pilotstudien 

Jag heter Jonas Malmström och läser sjätte terminen av socionomprogrammet vid Örebro 

universitet och ska genomföra en forskningsstudie (c-uppsats) om Kasam-värdet hos personer 

med psykiskt funktionshinder samt personal på ett boende med psykiskt funktionshindrade. 

Kasam är en förkortning för ”känsla-av-sammanhang” och myntades av den israeliska 

professorn Aaron Antonovsky. Kasam mäts genom 13 eller 29 frågor från ett formulär som 

Antonovsky tog fram. Jag kommer att använda versionen med 13 frågor och några följdfrågor 

om inkomst, socialt nätverk, utbildning, uppväxt och självkänsla. Detta är min pilotstudie som 

görs för att ta reda på om några frågor är svåra att förstå eller otydliga. Dina svar kommer inte 

att användas på något som helst sätt utan det viktigaste är inte svaren utan erfarenheten jag får 

av att ställa frågorna samtidigt som jag får möjligheten att revidera mina frågor om det visar 

sig vara nödvändigt. Efter att intervjun är genomförd kommer jag att ställa några följdfrågor 

om pilotstudien. Deltagandet i pilotstudien är helt frivilligt och du är fri att lämna intervjun 

närhelst du önskar. 

 

Följdfrågor efter pilotstudien 

Var det någon fråga som var svår att förstå? 

 

Fanns det någon eller några frågor som du tyckte var obehagliga eller för personliga att svara 

på? 

 

Hur upplevde du att svara på frågorna? 

 

Hur kändes samtalet med mig? 

 

Har du något förslag på förbättringar gällande hur frågorna ställs, hur frågorna var utformade? 

 

Övriga kommentarer? 
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Bilaga 7 - Checklista innan intervjun 
Presentation med namn, studieförhållanden (ort, program, termin)  

Studiens syfte, två delar, tidsåtgång 

Etiska överväganden, frivillighet, konfidentiellt 

Be om lov att spela in intervjun och förklara varför det är viktigt. 

Vad händer efter intervjun? 

Fråga om frågorna är svåra att förstå 

Frågor innan vi kör igång?  

 


