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Copingstil och känsla av sammanhang 

Som predikatorer för psykisk ohälsa 
 

Isabella Amico 

 

Psykisk ohälsa ökar och enligt socialstyrelsen lider cirka 20 % av 

arbetsför ålder av psykisk ohälsa. En enkätundersökning genomfördes 

för att undersöka, hur stor betydelse kön, ålder, coping och känsla av 

sammanhang har på psykisk ohälsa? Totalt insamlades 108 enkäter 

var av 101 användes för analys. Data analyserades med hjälp av en 

hierarkisk multipel regressionsanalys och Pearson korrelationer. 39 % 

av variationen i psykisk ohälsa förklarades av KASAM, copingstil, 

ålder och kön. Starkast relaterad till ohälsa i regressionsanalysen var 

KASAM. Högre KASAM hos en individ innebär bättre psykisk hälsa. 

Diskussion förs kring bland annat fördelar och nackdelar med valda 

instrument, sned könsfördelning, samhällsnytta och 

enkätkonstruktion. Att se vilka faktorer som starkt påverkar psykisk 

ohälsa är av betydelse för vidare forskning för att sätta fingret på vad 

som påverkar psykisk ohälsa och till vilken grad. 

 

Keywords: coping styles, psychological distress, well-being, sense of 

coherence 

 

 

Inledning 

 
Socialstyrelsens rapport 2015, påpekade att den psykiska ohälsan hos befolkningen har under 

en lång tid ökat, så väl inom Sverige som internationellt. Idag så räknas psykisk ohälsa som 

ett av de stora folkhälsoproblemen i samhället och 20 % av personer i arbetsför ålder drabbas 

någon gång under livet av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015). Psykisk ohälsa leder till 

dåliga förutsättningar för individers inträde och etablering i samhället (Salmi, Berlin, 

Björkenstam & Weitoft, 2013), vilket medför att psykisk ohälsa blir ett aktuellt problem i 

Sverige.  

   För att förstå begreppet psykisk ohälsa kan vi se på begreppet hälsa. FN:s 

världshälsoorganisation (WHO) definierade psykisk hälsa som ”ett tillstånd av emotionellt 

och socialt välmående där individen har insett sina egna förmågor, kan hantera den vardagliga 

stressen, kan arbeta produktivt och givande samt att individen kan bidra till sitt eget samhälle” 

(2001, s.1), ohälsa kan då ses som frånvaro av dessa känslor och förmågor. Statens 

folkhälsoinstitut (Augustine, Löfstedt, Telander, Zhu, 2011, s. 13) kompletterade WHO:s 

definition genom att tillföra individens egen upplevelse där ohälsa är ett ”tillstånd som de 

flesta uppfattar som bekymmersamma och motiverade att förebygga”. Detta lägger till en 

individuell dimension av ohälsa där individen får makt att avgöra vad som är ohälsa för dem. 

Det innebär att individen avgör själv i vilken utsträckning de påverkas av exempelvis 

avsaknad av vissa förmågor eller avsaknad av socialt välmående.  

 

 

Utvecklingen från patogent till salutogent  
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Forskning om psykisk ohälsa har inom psykologin varit ett aktuellt och stort ämne under en 

lång period. Synen på hälsa har länge dominerats av ett patogent synsätt; det vill säga ” det 

sjukliga”. Genom att fokusera på patogena konsekvenser missas ofta stora delar av viktig 

information eftersom att det salutogena perspektivet utesluts. De ses som motsatser snarare än 

komplementära. Det salutogena synsättet fokuserar på det ”friska” eller vägen människor tar 

till den positiva delen av begreppet hälsa (Antonovsky, 1987). Antonovsky gick ifrån det 

patogena synsättet som tidigare präglat forskningen och kom fram till att kaos och stress är 

naturliga tillstånd där hälsa ses som ett kontinuum. Därför är det viktigt inom vetenskapen att 

fokusera på vad som orsakar hälsa (salutogenes) snarare än ohälsa (patogenes) (Antonovsky, 

1987; Lindström, 1998). Antonovsky (1979) förklarade hälsa som ett dynamiskt tillstånd som 

rör sig mellan tillstånd av fullt frisk och mycket sjuk. Han myntade begreppet känsla av 

sammanhang (KASAM) som utvecklades ur hans upptäckt under sin studie av kvinnor som 

suttit i koncentrationsläger, där 29 % av kvinnorna han studerade uppskattade att de hade 

hälsa trotts de svåra förhållandena under tiden de var fångar (Antonovsky, 1987).  

KASAM består av tre underdimensioner, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är individens uppfattning av omgivningens och sina egna stimuli. Komponenten 

innefattar hur individen ordnar och strukturerar stimuli eller om stimuli fortsätter att innebära 

kaos. Hanterbarhet syftar till individens uppfattning av sina förmågor som adekvata till de 

krav som stimuli ställer. Den tredje komponenten handlar om meningsfullheten där individen 

har en emotionell och inte enbart en kognitiv uppfattning om att de utmaningar som den står 

inför är värda att investera emotionellt i med engagemang och åtagande (Antonovsky, 1979). 

KASAM ses inte som ett karaktärsdrag och inte heller en copingstil utan är en global 

mänsklig drivkraft som utvecklas i samspel med omgivningen och individens inre 

uppfattning. Antonovsky (1987) definierade KASAM på följande sätt: 
”The sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, 

enduring though dynamic feeling of confidence that (1) the stimuli deriving from one´s internal and 

external environments in the course of living are structured, predictable, and explicable; (2) the 

resources are available to one to meet the demands posed by these stimuli; and (3) these demands are 

challenges worthy of investment and engagement” (s. 19).     
 

   Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet bör ses som en helhet där dessa delar är nära 

sammanflätade varandra och beskriver en övergripande faktor, hälsa. Underkomponenterna 

har inte lyckats särskiljas utan tillskrivs vidare forskning att utröna. Känsla av sammanhang 

kan ses som en livsåskådning, där personens livserfarenheter bidrar till att forma KASAM och 

dess komponenter. Denna livsåskådning byggs upp redan från spädbarnsålder och är ständigt 

pågående under livet. Detta innebär att om en individ från början inte får förutsättningar att 

kunna hantera och vara delaktig i livet så kommer den att gå mot en utveckling av svag 

KASAM. Ett exempel på detta är när spädbarnet skriker och vill ha mat men inte får det utan 

kanske blir skrikandes. Barnet försöker hantera hungern men genom att den inte får mat blir 

det inte delaktigt i något som är meningsfullt för barnet och kan då inte skapa ordning i 

kaoset.  

   Både yttre och inre faktorer hos individen påverkar utvecklingen av ett starkt respektive 

svagt KASAM. Erfarenheter i livet ger oss verktyg för att skapa ordning i det kaos som 

världen ständigt ger oss. Även om KASAM ses som stabil livsåskådning byggd på de 

erfarenheter man fått med sig i livet så kan förändring ske. Negativa livshändelser påverkar 

inte graden av KASAM utan kan ses som ett skydd men förändring kan ske genom att 

positiva livshändelser blir varaktiga och bidrar till nya sätt att göra världen begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 2005; Hochwälder & Forsell, 2010). Det handlar om 

hur personen begriper sin verklighet eller kan se den som förutsägbar samt hur personen 

hanterar och finner mening i livet och vardagen.  
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   KASAM som instrument och teori har används bland annat inom hälso- och 

sjukvårdsforskning (Lindström, 1998). Rapporten av Nilsson, Leppert, Simonsson och Starrin 

(2010) används samma mätinstrument som i föreliggande studie det vill säga GHQ-12 för 

mätning av psykiskt välbefinnande och SOC-13 för mätning av känsla av sammanhang. 

Goldbergs (1972) GHQ12 frågeformulär mäter övergripande psykiskt välbefinnande. Ohälsa 

utifrån frågeformuläret innebär att personen är olycklig, har ingen ork att ta tag i problem och 

att hantera vardagen samt inte har en känsla av betydelsefullhet. SOC-13 mäter känsla av 

sammanhang där mening och mål samt en stabil känsla att kunna hantera obekanta situationer 

tyder på bra känsla av sammanhang. Slutsatserna från rapporten var att det finns skillnader 

mellan män och kvinnor samt mellan olika åldrar i graden av KASAM, män och äldre hade 

starkare KASAM. Att inneha en stark KASAM har visat sig ha en reducerande effekt av 

psykisk ohälsa (Apers, Luyckx, Rassart, Goossense, Budts & Moon, 2013) och är något som 

utvecklas genom hela livet. Enligt Springer, Pudrovska och Hauser (2011) finns det större 

variation inom åldersgrupperna än mellan dem gällande psykisk ohälsa. Kan det möjligtvis 

vara applicerbart på KASAM att det är större variationer inom åldersgrupperna än mellan 

dem? 

 

Psykisk hälsa och relationen till copingstilar 

 
Enligt Selye (i Carnicer & Calderón, 2013) är stress en reaktion hos individen utlöst av 

omgivningens krav. Hur man hanterar omgivningens krav delas upp i två generella kategorier: 

problemfokuserad coping och emotionellfokuserade coping (Carver & Scheier, 1989). Carver 

(1997; Carver, Scheier & Weintraub, 1989) identifierade 14 olika copingstilar. Active coping 

(aktiv coping), handlar om att försöka ta bort eller kringgå stressorn. Planning (planering) att 

tänka hur man kan hantera en stressor, tänka ut handlingsstrategier samt vilka steg som 

behövs för att bäst hantera problemet. Use of instrumental suppport (användning av 

instrumentellt stöd), att söka information bland annat att vända sig till institutioner för råd, 

handledning och information. Use of social support (användning av socialt stöd), att vända sig 

till närheten för emotionellt stöd som moralt stöd, förståelse och sympati. Venting (ge uttryck) 

handlar om att få uttrycka känslorna kring den stress som upplevs till någon annan. 

Disengaged behaviour (oengagerat beteende), att ge upp mål så fort stressorn uppkommer. 

Denial (förnekelse), handlar om att man förnekar den verkligenhet som personen infinner sig i 

när verkligheten tillåts att bli förnekad, liknande situationer kan göra individen påmind och 

stressad. Positive reframning (positiv omvärdering), att hantera emotionerna som uppkommer 

av stressorn snarare än att hantera självaste stressorn. Religion, är en strategi som används av 

olika anledningar bland annat att finna emotionellt stöd eller för att få stöd i att positivt 

omvärdera situationen. Men används oftast när en person känner sig stressad inför ett 

dilemma (Carver & Scheier; McCrae & Costa, 1986). Acceptance (acceptans), personen i 

fråga accepterar den stressfulla situationen och är engagerad att hantera den. Self-distraction 

(självdistraktion), att undvika stressorn genom andra aktiviteter som tar tankarna bort från 

problemet exempelvis sova och dagdrömma. Use of substance (användning av substanser), att 

vända sig till olika substanser som flykt för att undvika stressorn. Humor att skämta bort 

situationen eller stressorn. Self-blame (klandra sig själv), att kritisera eller klandra sig själv för 

problemet är den sista av de 14 copingstilarna som används i föreliggande undersökning.  

De copingstilar som involverar undvikande coping har enligt Shaheen och Alam (2010) 

större risk att uppleva psykisk ohälsa, medan de som använder sig av problemfokuserande 

copingstilar har bättre förutsättningar till att undvika psykisk ohälsa. Uppgivenhet och 

acceptans är två copingstilar som har visat sig korrelera positivt med psykisk ohälsa (Carnicer 
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& Calderón, 2014). Oengagerat beteende, att ge sig själv skulden och distrahera sig själv och 

har visat sig vara mindre framgångsrikt när det gäller att ha en god mental hälsa (Nielsen & 

Knardahl, 2014). 

Forskning kring copingstil och ålder har visat på att, jämfört med de äldre så tenderar 

yngre att använda copingstilar som innefattar mer socialt stöd och konfrontation samt mindre 

distansering och positiv omvärdering av den stressfulla situationen (Folkman, Lazarus, 

Pimley & Novacek, 1987). I en studie framkom det att äldre använder sig i högre grad av 

negativ självfokusering och religion när de hanterar stress. Vidare såg man att medelålders 

kvinnor och män har högre problemfokusering än äldre samt att yngre använder i större 

utsträckning emotionella uttryck och undvikande än de äldre grupperna (Meléndez, 

Mayordomo, Sancho & Tomás, 2012). Kvinnor har större tendenser att använda mer positiv 

omvärdering, socialt stöd, religion, emotionellt uttryck och negativ självvärdering medan män 

använde mindre självkontroll och mer problemfokuserad coping (Folkman et al., 1987; 

Meléndez et al, 2012). En studie bland studenter mellan 18-29 visade resultaten att kvinnor 

använder sig mer av önsketänkande och icke -problemfokuserat tänkande än män. Man såg 

även att äldre studenter tenderar till att använda copingstilar som problemlösning, kognitiv 

rekonstruering och emotionella uttryck (Monteiro, Balogun & Oratile, 2014). Brougham, Zail, 

Mendoza och Miller (2009) menade på att bland universitetsstudenter så dominerar den 

emotions-fokuserande copingstilen hos båda könen men att kvinnor använder copingstilen i 

större utsträckning.  

Antonovsky (1979) skrev om generella motståndsresurser (GMR) är verktygen för att 

hantera stressorer när de dyker upp i livet, något som är nära sammankopplat med begreppet 

hanterbarhet samt copingstil. Då KASAM som instrument mäter en persons livsåskådning 

och inte hur de hanterar stressiga situationer i livet är det relevant att ur ett salutogent 

perspektiv titta närmre på hur människor faktiskt hanterar stress för att kunna hitta salutogena 

lösningar i en människa livsdomäner. Många faktorer påverkar den psykiska hälsan. Tidigare 

forskning, så som nämnts ovan har visat på signifikanta skillnader på kön och ålder så är 

dessa två faktorer viktiga att ta med i undersökningen. En intressant aspekt som vidare 

kommer att undersökas är att lägga ihop begreppen och se betydelsen av relationen till 

psykisk ohälsa.  

 

 

Syfte  

 
Studiens syfte var att belysa hur kön, ålder, KASAM och copingstil relaterar till psykisk 

ohälsa. Viktig information kan ges i arbete med psykisk ohälsa där ålder, kön, copingstil och 

KASAM kan identifieras och användas som betydande faktorer i utvecklandet av en 

förbättringsplan. Detta ger en möjlighet för både de som arbetar professionellt med psykisk 

ohälsa samt individer som lider av psykisk ohälsa att kunna se mönster i exempelvis 

copingstil eller synen på livet och konkretisera denna empiri i den vardagliga praktiken.  

Följande frågeställning utforskades. Hur stor del av variationen i psykisk ohälsa beror på kön, 

ålder, KASAM och copingstil? samt följande hypoteser testades: 

 

H1: Kvinnor tenderar att ha högre självuppskattad psykisk ohälsa än män. 

H2: Äldre använder mer ofta copingstilar som att klandra sig själv, självdistraktion och 

positiv omvärdering än yngre.  
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H3: De som har högre känsla av sammanhang lider av mindre psykisk ohälsa än de som har 

lägre KASAM.  

H4: Kvinnor har större tendenser att använda copingstilar som positiv omvärdering, socialt stöd, 

religion, ge uttryck och att klandra sig själv än män.  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Enkäter delades ut vid en högskola i mellersta Sverige, utifrån tillgänglighetsurval. Totalt 

delades 108 enkäter ut, av dessa samlades 101 in vilket ger en svarsrespons på cirka 94 %. 

Fyra enkäter exkluderades i undersökningen på grund av för stort partiellt bortfall samt tre 

enkäter samlades in där individerna avstått från deltagande. Ytterligare två enkäter hade 

bortfall gällande kön, resterande information ifrån enkäterna användes i analysen. Totalt 

deltog 82 (81.2%) kvinnor och 17 (16.8%) män. Åldern varierade från 20 till 48 år med ett 

medianvärde på 23 år samt en standardavvikelse på 5 år.  77 deltagare låg inom spannet 18-25 

vilket utgjorde 76, 2 %. 11 deltagare låg mellan spannet 26-30 år och utgjorde 11 %. 9 

deltagare var i spannet 31-35 och utgjorde 9 %. Två deltagare var 38, en 44 och en 48. 

Deltagarna utgjordes av elever från termin 1 och 2, studenterna studerade olika ämnen som 

interkulturell kommunikation och beteendevetenskap.   

 

 

Material 

 
Underlaget för data som samlades in var en enkät med totalt 55 frågor uppdelade i fyra delar. 

Första delen var demografiska frågor om deltagarens kön samt ålder. Vid analyserna kodades 

män med 0 och kvinnor med 1. I de efterföljande tre delar användes Brief cope 28, GHQ12 

och KASAM. Instrumenten var översatta sedan tidigare till svenska.  

   Brief Cope. Carver (1997) utformade ett instrument för att mäta hur individer hanterar 

stressfulla situationer. Genom originalets långa karaktär och deltagarnas rastlöshet utformades 

en kortare version på instrumentet var av det slutligen utgjordes av 28 items. Det finns 14 

skalor som utgörs av olika copingstilar, varje skala innefattas av två items. De olika skalorna 

utgörs av självdistraktion, aktiv coping, förnekelse, användning av substanser, användning av 

socialt stöd, användning av instrumentellt stöd, oengagerat beteende, ge uttryck, positiv 

omvärdering, planering, humor, acceptans, religion och klandra sig själv.  

   Den svenska skalan som användes översattes av Muhonen och Torkelson (2005). Det lägsta 

svarsalternativet kan sägas stämma överens med den svenska översättningen men verkar 

avvika från det engelska originalet. Därför valdes det i studien att ha ”Mycket sällan/aldrig” 

som syftar till att närma sig originalet. Items utgjordes av påståenden som ”Jag arbetar eller 

gör andra saker för att inte tänka på problemet” där responsskalan bestod av fyra alternativ 

Mycket sällan/aldrig, Ganska sällan, Ganska ofta samt Mycket ofta, dessa kodades från 0-3 

där 0 stod för mycket sällan/aldrig och 3 för mycket ofta. Frågorna (items) visade på vilka 

copingstilar deltagaren helst och minst använde vid stress hantering. Summaindex och 

Cronbachs alfa beräknades för samtliga skalorna. Cronbachs alfa totala skalan uppmättes till 

.625. Vidare mättes för alla delskalor självdistraktion (.505), aktiv – coping (.835), förnekelse 

(.617), användning av substanser (.945), socialt stöd (.898), instrumentellt stöd (.786), 
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oengagerat beteende (.873), ge uttryck (.681), positiv omvärdering (.714), planering (.773), 

humor (.915), acceptans (.495), religion (.930) och klandra sig själv (.510).  

   GHQ12. Ett instrument vars prediktorvariabel är psykiskt välbefinnande och mäter 

deltagarens egen uppfattning om sitt hälsotillstånd, utformat av Goldberg (1972). 

Instrumentets var ursprungligen på 60 items, sedan har kortare versioner uppkommit 30, 28, 

12 items (hämtat från Sconfienza, 1998). I enkäten används 12-items instrumentet. Den 

svenska versionen är tagen från Sconfienza. Instrumentet har fyra responsalternativ där 

alternativen är kopplad till frågan och där nummer 4 alltid ska ange mindre psykiskt 

välbefinnande (högre poäng) exempelvis ”Har du haft svårt att sova på grund av oro de 

senaste veckorna?”. Svarsalternativen är kopplade till poängen (1 ”poäng”) Inte alls, (2) Inte 

mer än vanligt, (3) Mer än vanligt, (4) Mycket mer än vanligt. Vid höga poäng anses 

deltagaren ha mindre psykiskt välbefinnande. Minimal poängsumma 12 poäng och 

maximalsumma 48 poäng. Summaindex beräknades för samliga frågor. Cronbachs alfa 

beräknades i fallet till .892.   

   KASAM. Den svenska versionen är tagen från Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005). Det är 

den sista delen i enkäten. Instrumentet består av tre skalor, (1) begriplighet, (2) hanterbarhet och 

(3) meningsfullhet och prediktorvariabeln är deltagarens syn på livet (Antonovsky, 1987). Skalan 

består av 13 frågor, fem handlar om begriplighet, fyra om hanterbarhet och fyra om 

meningsfullhet. Instrumentet graderas genom en sjugradig Likertskala med ytterligheterna 

”mycket ofta” till ”mycket sällan/aldrig”. Frågorna ett, två, tre, sju och tio kodades omvänt. Efter 

spegelvändningarna indikerar samtliga 13 frågor desto högre poäng desto bättre KASAM. Frågor 

som, ”Har du en känsla av, att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?” och 

”Har du en känsla att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra?”. 

Summaindex beräknades för hela instrumentet, högre värden på index indikerar högre grad av 

KASAM. Cronbachs alfa för hela instrumentet uppmättes till .814.  

 

 

Procedur 

 
Deltagarna tillfrågades i samband med fyra olika föreläsningstillfällen på högskolan. 

Föreläsaren blev kontaktad i god tid innan och medgav sitt medgivande till utdelningen. 

Deltagarna fick muntlig information men även skriftlig i form av ett försättsblad till enkäten 

Deltagarna blev informerade om att enkäten var anonym och frivillig samt vad 

undersökningen handlade om och kontaktinformation för vidare funderingar eller frågor. I 

samband med första insamlingstillfället lämnade föreläsaren utrymme för 10 minuter i form 

av rast och vid andra tillfället gavs tiden i början av föreläsningen. Vid de två sista 

utdelningarna skedde i slutet av lektionen var av tiden för deltagarna varierade beroende på 

deras egna tidsramar men var cirka 10 minuter. Deltagarna fick ingen ersättning för 

deltagandet.  

 

 

Databearbetning 

 
Databearbetningen och inkodningen skedde med hjälp av ett statistiskt program, SPSS. 

Bortfallet var totalt 7 stycken enkäter varav 3 helt obesvarade, 2 som hade för stort partiellt 

bortfall samt 2 stycken där delar på enkäten saknades (produktionsfel). Där deltagarna 

utelämnat ett värde ersattes detta med ett medelvärde. Ett gränsvärde sattes på .05. 

Frågeställning 1 besvarades genom att utföra en hierarkisk multipel regressionsanalys där 

summaindex användes för skalorna KASAM och GHQ12. När det gäller copingskalan 
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användes delskalorna istället för summaindex efter som annars ger skalan ingen intressant 

information samt så tillfördes variablerna kön och ålder. För att besvara hypotes 1, 2, 3 och 4 

gjordes korrelationsmätningar utifrån Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, 2-

sidiga mätningar.  

 

 

Resultat 

 
I steg 1 av den hierarkiska regressionsanalysen lades in variablerna kön och ålder variation på 

psykisk ohälsa som förklarade endast 1 % och var inte signifikant. I steg 2 tillkom KASAM 

som variabel och hade ett signifikant negativt samband vilket betyder att ju mer psykisk 

ohälsa desto mindre KASAM har individen. Modellen i Steg 2 förklarade 26.8 % av variation 

i psykisk ohälsa. I steg 3 tillkom de 14 copingstilarna, självdistraktion, aktiv-coping, 

förnekelse, användning av substanser, socialt stöd, instrumentellt stöd, oengagerat beteende, 

ge uttryck, positiv omvärdering, planering, humor, acceptans, religion, klandra sig själv. 

Modellen för steg 3 visades sig vara signifikant men endast copingstilen klandra sig själv 

kunde förklara den ökade variansen med 12,2%. Gällande frågeställningen kan 39 % av 

variationen i psykisk ohälsa förklaras av KASAM, copingstil, ålder och kön (R2 =.390), men 

KASAM var den enda variabel som signifikant kunde förklara variationen. Den variabel som 

starkast relaterad till ohälsa i regressionsanalysen var KASAM som förklarade 25.7 % av 

variation i psykisk ohälsa (se Tabell 1).  

 

 

Samband mellan psykisk ohälsa, KASAM och copingstil 
 

Korrelationer för analys av hypoteserna redovisas i Tabell 2. I föreliggande studie kan inte 
ett samband påvisas angående hypotes ett, att kvinnor tenderar att ha högre 
självuppskattad psykisk ohälsa än män, r(N = 101) = .097. Gällande hypotes två 
använder äldre deltagare mindre copingstilar som självdistraktion r(N = 101) = -.193 
och humor r(N = 101) = -.227. Äldre använder mer planering som copingstil, r(N = 101) 
= .184, resultaten var signifikanta på sannolikhetsnivå p < .05. Att klandra sig själv r(N = 
101) = -.072 eller att använda positiv omvärdering r(N = 101) = -.022 som copingstil 
kunde inte visa på något signifikant samband gällande ålder. Hypotes tre visade ett 
negativt samband mellan KASAM och psykisk ohälsa. De som har högre KASAM lider 
mindre av psykisk ohälsa r(N = 101) = -.498, p < .001. Gällande hypotes fyra så kunde tre 
samband påvisas gällande kön och copingstilar. Kvinnor använder mer socialt stöd r(N = 
101) = .294 och ge uttryck r(N = 101) = .294, p < .001. Män använder mer copingstilen 
användning av substanser r(N = 101) = -.199 än kvinnor och resultatet är signifikant på 
p < .005. nivå. Gällande positiv omvärdering r(N = 101) = .059, religion r(N = 101) = 
.083, och att klandra sig själv r(N = 101) = .072 var alla resultat ns. 
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Tabell 1 

Regressionsresultat förutsett psykisk ohälsa  

Not. n = 101. *p <.10, **p <.05, ***p <.01. 
a  anger standardiserade regressionskoefficienter. 

b Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 

  Välbefinnande  
 Steg 1 Steg 2 Steg 3 
Variabel  a   
Steg 1:    
Ålder .033 .055 .087 
Könb .093 .046 .105 
Steg 2:    
Känsla av sammanhang              -.510***           -.332*** 
Steg 3:    
Självdistraktion   .145 
Aktiv-coping   .194 
Förnekelse             -.026 

Användning av substanser   .100 
Socialt stöd             -.155 
Instrumentellt stöd   .133 
Oengagerat beteende   .067 
Ge uttryck             -.019 
Positiv omvärdering             -.176 

Planering             -.161 
Humor             -.007 
Acceptans             -.006 
Religion   .221 
Klandra sig själv              .043** 
Modellsammanfattning    
   F- värde              .510          11.580***                  .3.041*** 
   (df)           (2, 96)           (3, 95)                      (17, 81) 
   R2 .011 .268               .390 
   R2 .011 .257               .122 
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Tabell 2  

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt medelvärde och standardavvikelse 

Not. n =101. *p < .10, **p < .05, ***p < .01.  
a  Lägre värden bättre psykisk hälsa 
b Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
c ia: Icke applicerbart. 
d Högre värden, bättre känsla av sammanhang.

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. GHQ12a 25.17 6.43 -                  

2. Ålder 24.47 5.12 .045 -                 

3. Könb  Iac Iac .097 .130 -                

4. Känsla av 

sammanhang 

58.38 11.30 -.498*** .033 -.087 -               

5. Självdistraktion 3.33 1.31 .222** -.193* .058 -.257*** -              

6. Aktiv-coping 4.20 1.25 -.108 .021 .060 .288*** -.298*** -             

7. Förnekelse 1.20 1.28 .184* -.039 .088 -.405*** .207** -.289*** -            

8. Användning av 

substanser 

.60 1.28 .264*** .033 -.199** -.329*** .193* -.085 .251** -           

9. Socialtstöd 3.95 1.55 -.182* .002 .294*** .173* .136 .129 -.145 -.116 -          

10. Instrumentellt 

stöd 

3.76 1.44 -.133 -.143 .134 .138 .080 .183* -.157 -.105 .732*** -         

11. Oengagerat 

beteende 

1.29 1.37 .237** -.023 .023 -.465*** .278*** -.524*** .374*** .168* -.181* -.253** -        

12. Ge uttryck 3.30 1.53 .180* .072 .294*** -.322*** .137 .159 .064 .078 .317*** .349*** .072 -       

13. Positiv 

omvärdering 

3.77 1.27 -.284** -.022 .059 .315*** -.187* .445*** -.161 -.191* .207** .259*** -.409*** -.133 -      

14. Planering 4.10 1.22 -.165* .184* .151 .207** -.164* .628*** -.250** -.128 .293*** .309*** -.315*** .267*** .337*** -     

15. Humor 3.20 1.82 -.110 -.227** -.100 -.219** .201** -.085 .208** .074 -.028 -.084 .136 .120 -.049 -.077 -    

16. Acceptans 3.97 1.19 -.135 .025 -.135 .243** -.108 .191* .011 .025 -.065 -.097 -.208** -.262*** .252** .098 .090 -   

17. Religion .723 1.46 .264*** .099 .083 -.129 -.123 .168* .004 .074 -.072 -.031 -.164 .105 .105 .116 .059 .001 -  

18. Klandra sig själv 3.74 1.56 .255** -.072 .072 -.468*** .218** -.131 .342*** .159 .007 -.085 .334*** .146 -.186* .024 .174* -.144 -.102 - 
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Diskussion 

 
Studiens syfte var att belysa hur kön, ålder, KASAM och copingstil relaterar till psykisk 

ohälsa. Resultatet visade att kön, ålder, KASAM och copingstil tillsammans förklarade 39 % 

variation i psykisk ohälsa. Beträffande hypotes ett så hade inte kvinnor sämre uppfattad hälsa 

än män. Hypotes två visade samband att äldre deltagare använder mindre copingstilar som 
självdistraktion och humor använder mer planering, inget samband kunde påvisas 
gällande ålder och att klandra sig själv samt positiv omvärdering. De som har högre 
KASAM lider mindre av psykisk ohälsa, och bekräftar hypotes tre. Gällande hypotes fyra 
så kunde tre samband påvisas gällande kön och copingstilar. Män använder mer 
copingstilen användning av substanser, kvinnor använder mer socialtstöd och ge 
uttryck. Det fanns inget signifikant samband som visade på att kvinnor använder mer 
copingstilar som positiv omvärdering, religion samt att klandra sig själv.   

 

 

Fördelar och nackdelar med valda instrument 

 
Brief cope, är ett vedertaget instrument av forskningsvärlden och väl använt. Det som är lite 

svårt är översättningen på svarsalternativen från engelska till svenska. Vid vidare studier bör 

det tas i beaktande att enkätdelen Brief copes svarsalternativ översattes Mycket sällan/aldrig, 

Ganska sällan, Ganska ofta samt Mycket ofta. Bör mycket ofta/alltid läggas till. Detta 

tydliggör för deltagaren, men ger inte en skillnad i analys eller resultat om dessa inte 

separeras till två svarsalternativ, men viktigt för validiteten i begreppen. Kritik mot skalan är 

att Brief Cope mättes till .625. på Cronbachs alfa-skalan vilket kan anses som lågt (< .70). En 

förklaring kan vara att instrumentet består av många items och endast två frågor undersöker 

varje item.  

   GHQ12 utgår ifrån ett normaltillstånd hos deltagarna, vilket jag anser är positivt. Alla 

kommer vi med olika erfarenheter och känslor och man kan inte sätta upp någon gräns för 

vilka som ”faktiskt” har psykisk ohälsa utan det är upp till individen att känna oavsett 

betraktarens åsikt. Exempelvis kan det vara så att en deltagare som har haft erfarenhet av 

förlust av anhörig och i andra fallet en som inte lyckas med en tentamen båda kan uppskatta 

sin psykiska ohälsa lika. Kritik mot instrumentet är att det kan vara svårt för människor som 

lider av vissa kroniska sjukdomar att uppfatta sitt ”normala” tillstånd för i deras värld 

existerar inte normaltillstånd.  

   Gällande instrumentet KASAM valdes det i föreliggande undersökning att använda den 

korta versionen på 13 items. Den långa versionen skulle kunna ha mer information bidragande 

till reliabilitet i begreppet, samtidigt som den korta versionen är väl testad.  

 

 

Fördelar och nackdelar med föreliggande studie 

 
 

M gällande ålder låg på cirka 24 år med SD på cirka 5 år (se Tabell 1) dock kan detta värde ha 

påverkats av höga extremvärden. Som i sin tur ha påverkat att ingen skillnad oberoende ålder 

fanns när det kommer till psykiska ohälsan vilket stöds av Springer, et al. (2011) som menar 

på att det finns större variation inom åldersgrupperna än mellan dem. På grund av få 
deltagare är det svårare att hitta samband därför används i föreliggande uppsats två 
sannolikhetsnivåer < .05 och marginellt signifikant < .10. 
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Enkäten utformades gällande kön enbart med man eller kvinna. Beslutet grundade sig på 

att det biologiska könet var intressant att göra kopplingar till, inte deltagarens egen 

uppfattning av genus. För att kunna överföra stickprovet på populationen var det viktigt att 

individens begränsades med tolkningsutrymme då om ett ytterligare alternativ fanns 

exempelvis annat kön, skulle detta kunna leda till svåra korrelationsproblem då annat kön inte 

ger en definition eller beskrivning att utgå ifrån vid mätningar. Dock är det aktuellt att 

debattera fram nya sätt att mäta kön och genus tillförlitligt och där ingen deltagare ska kunna 

känna diskriminering på grund av icke tillhörighet. Det skulle vara intressant att se skillnaden 

mellan de som inte definierar sig med varken man eller kvinna och om dessa individer skiljer 

sig åt gällande, ohälsa, copingstil och KASAM. 

Gällande hypotes ett så fanns det ingen skillnad mellan könen och deras skattade ohälsa. I 

föreliggande studie är det en snedfördelning mellan könen, när stickprovet samlades in så var 

det färre män än förväntat med i undersökningen som dominerades av kvinnor. I vidare 

forskning bör inhämtningen av stickprovet vara mer utstuderat om en normalfördelning 

mellan könen ska vara möjlig, att försöka vända sig till grupper, institutioner som är jämt 

könsfördelad eller möjligtvis kompensera upp med grupper av mansdominerade områden.  

   I hypotes 2 kunde vi se att en skillnad fanns gällande ålder och självdistraktion, planering, 

och humor, det kan vara svårt att kategorisera tidigare resultat mot sina egna då olika begrepp 

och skalor används. Men en tanke är att självdistraktion som är nära kopplat med undvikande 

av stressor är en copingstil som Melendez et al. (2012) visat att yngre tenderar att använda i 

större utsträckning än äldre. Planering och humor vore intressant att titta vidare på och se om 

det finns någon vidare signifikant skillnad gällande ålder och varför. Det är ett litet ålderspann 

i stickprovet vilket gör det svårt att se om det finns skillnader eller inte, önskvärd i framtida 

undersökning är att försöka bredda ålderspannet så mycket om möjligt för att kunna utläsa 

intressanta kopplingar mellan ålder och copingstil. I denna undersökning kodades inte ålder i 

olika grupper exempelvis unga och gamla vilket kan ge mer specifika indikationer på 

riktningen exempelvis om det är fler äldre eller yngre som använder sig mer av en viss 

copingstil. 

Att inneha hög KASAM har en reducerande effekt på psykisk ohälsa samt en låg KASAM har 

en ökande effekt på psykisk ohälsa, vilket även tidigare studier bekräftar gällande hypotes tre 

(Nilsson et al., 2010; Apers, et al., 2013). En intressant koppling ligger i att ju mer individen 

använder sig av självdistraktion, förnekelse, användning av substanser, oengagerat beteende, 

ge uttryck och humor desto sämre känsla av sammanhang har individen dock att klandra sig 

själv visade ha en positiv variation på psykisk ohälsa, men utifrån Cronbachs alfa är inte den 

särskilt reliabel. Medan individer som copingstilar som aktiv coping, socialt stöd, 

instrumentellt stöd, positiv omvärdering, planering och acceptans främjar individen att ha en 

hög känsla av sammanhang (se Tabell 1). Detta är intressant varför det kommer sig att dessa 

copingstilar är kopplat mer eller mindre till känsla av sammanhang. En möjlig hypotes skulle 

kunna vara att självdistraktion, förnekelse, användning av substanser, oengagerat beteende, ge 

uttryck och humor är copingstilar som distanserar individen från att ta i tur med problemet 

(stimuli) och där med inte känna att verktygen finns för att hantera situationen. De får på så 

sätt inte verktygen för att ta tag i problemet utan använder sig av metoder som de känner till 

för att tillfälligt distansera sig från stimuli. Detta påverkar främst hanterbarhet i begreppet 

KASAM, och kan möjligtvis förklara varför deras känsla av sammanhang är lägre än hos 

deltagare som använder andra copingstilar.  

   En förklaring varför det inte hittades en skillnad mellan könen gällande positivomvärdering 

och ta på sig skulden, det som tidigare forskning pekar på (Folkman et al., 1987; Meléndez et 

al., 2012) är som diskuterat tidigare en fråga om stickprovets storlek, med ett större stickprov 

blir det lättare och mer säkert att generalisera över populationen. En vidare förklaring kan 

vara att stickprovet inte var jämnfördelad över könen, vilket gör det svårt att jämföra män och 

kvinnor. Antalet kvinnor i undersökningen var 82 deltagare gentemot 17 män. De resultat som 

är signifikanta är möjliga att generalisera, men vidare forskning och större stickprov är 
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önskvärt för att kunna finna mer samband. Även fast kvinnor i större utsträckning använder 

sig av emotionell coping så är det även dominerande hos män (Brougham et al., 2009), vilket 

stödjer hypotes 4 att det finns en viss skillnad mellan könen. I föreliggande studie visade det 

sig att det fanns en skillnad mellan användning av substanser, socialtstöd och ge uttryck. 

Skillnaden kan förklaras av att kvinnor använder sig mer av emotionella copingstilar som ge 

uttryck och socialstöd men eftersom att resultatet enbart säger att det finns en skillnad och inte 

vilket kön som använder copingstilen mer eller mindre så är detta enbart en spekulation. 

Carnicer och Calderón (2014) beskriver att använda sig av acceptans som copingstil resulterar 

i mer ohälsa, med i föreliggande studie visar korrelationen mellan acceptans och KASAM ett 

signifikant positivt resultat, vilket innebär att de som använder sig av acceptans som 

copingstil har högre känsla av sammanhang och som tidigare påpekat är en hög känsla av 

sammanhang är kopplat till god hälsa så säger dessa resultat i mot varandra. En reflektion är 

att acceptans som copingstil innebär att problemet finns kvar i personens liv och därmed 

skapar en psykisk ohälsa medan inom KASAM kan acceptans vara ett sätt att begripa sin 

verklighet.  

 

 

Slutsats och samhällsanalys 

 
Har samhällets krav på könen format oss som kvinnor och män att använda olika copingstilar? 

Tydligt i undersökningen och i tidigare forskning kan vi se att män tenderar att ha en mer 

problemfokuserande copingstil medan kvinnor har en mer emotionellfokuserade copingstil. 

Det kan finnas många olika faktorer för att förklara skillnaden hos män och kvinnor. Viktigt 

att ta upp är att i samhället råder det vissa normer vilket kan ha format vilka copingstilar 

kvinnor och män accepteras att utöva. Det är viktigt att inte generalisera samtidigt att kunna 

vara öppen och se skillnaden mellan män och kvinnors copingstilar. Om man generaliserar 

finns risken att individer känner sig utanför eller förbisedda samt kan man missa att det finns 

olikheter mellan könen där insatser inom exempelvis ett företag kan ses olika beroende på 

kön.  

   Framtida studier skulle vara att söka efter fler centrala variabler gällande inverkan på 

psykisk ohälsa exempelvis personlighet-, motivations - eller kognitiva kopplingar. Utifrån ett 

bredare perspektiv skulle man kunna komma fram till viktiga centrala delar i psykisk ohälsa 

genom en sådan stor variation som möjligt och studier där olika psykologisk domäner kopplas 

ihop.  

Viktigt att uppmärksamma att vetenskapen inte enbart ska vara till arbetsmarknadens 

förfogande även om den praktiska nyttan där är stor utan även relevant för individer som 

präglas av en nyfikenhet för ämnet. Undersökningen har bidragit med att koppla ihop viktiga 

faktorer för att se mer i en helhet vilka faktorer som påverkar psykisk ohälsa så att en 

prioritering i arbete kan påvisas och faktorer med mindre betydelse inte får för stor 

uppmärksamhet exempelvis kön utan från utgår ifrån copingstil och KASAM. KASAM var 

den som hade störst betydelse i variationen gällande psykisk ohälsa. Men som tidigare nämnts 

är KASAM svår att förändra hos individer. Att veta att KASAM har ett nära samband med 

vissa copingstilar gör det möjligt för arbetsgivare och omgivningen att kunna påverka och 

hjälpa för att stötta personen genom att föreslå copingstilar och sätta in stödresurser som har 

ett starkt samband till högt KASAM.  

   Resultatet kan användas i syfte att förbättra och öka förståelse. Som arbetsgivare, vän, 

familj eller kollega kan aldrig någon ta bort känslan av psykisk ohälsa hos en individ. Det som 

i föreliggande undersökning kan bidra med är att skapa en förståelse för vilka hjälpmedel som 

kan hjälpa personen med psykisk ohälsa. Det kan handla om att visa förståelse, att finnas som 

stöd, eller att hjälpa med verktyg för att personen ska kunna hantera stimuli, men även att 
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förstå att vi är olika och behöver olika stödresurser. Arbetet ska inte förblinda sig på kön och 

ålder utan arbeta mer med livssyn och copingstilar som visat sig vara hälsofrämjande. 
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