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Känsla av sammanhang och studenters  

förmåga att hantera dagliga förtret 

 
Daniel Forsberg och Emma Wahlberg 

 

En hög känsla av sammanhang (KASAM) har kopplats till flera positiva 

aspekter av livet, exempelvis god hälsa, hög livskvalité, bättre prestationer 

samt mindre psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka den 

relativt outforskade relationen mellan KASAM och hur studenter hanterar 

dagliga förtret, hur många dagliga förtret de rapporterar samt könsskillnader 

gällande dessa. Deltagare var 274 högskolestudenter från två högskolor i 

mellansverige, varav 60 var män. Data samlades in via en enkät som bestod 

av 3 bakgrundsfrågor, 64 frågor om dagliga förtret samt 29 frågor som mätte 

KASAM. Analysen bestod av två tvåvägs ANOVOR för oberoende 

mätningar. Resultatet visade att studenter med en högre KASAM både 

hanterar dagliga förtret bättre samt rapporterar färre dagliga förtret. 

Resultaten tyder även på att kvinnor rapporterar fler dagliga förtret än män, 

speciellt i den låga KASAM gruppen. Inga könsskillnader gällande KASAM 

och hantering av dagliga förtret hittades.  

 

Keywords: sense of coherence, daily hassles, gender differences, coping, 

college students,  

 

 

Inledning 

  

  

Känsla av sammanhang 
 

Vad är det som gör att vissa personer klarar av livets motgångar bättre än andra? Vad är det 

som gör att vissa personer håller sig friska, trots svåra motgångar i livet? Detta är vad 

Antonovsky (1979, 2014) försökte svara på med den salutogena modellen och modellens 

centrala begrepp känsla av sammanhang (KASAM). I motsats till den patologiska 

frågeställningen om vad som gör folk sjuka, intog Antonovsky ett salutogent förhållningssätt 

till hälsa och frågade sig vad som gör att folk håller sig friska. I den salutogena modellen går 

Antonovsky (1979) även ifrån dikotomin frisk-sjuk och menade att detta är ett kontinuum, där 

en individ kan ligga närmare sjukpoolen eller närmare friskpoolen. Det han ville undersöka 

var således vad som får personer att gå mot den friska poolen. Vidare utvecklade Antonovsky 

(1979, 2014) begreppet KASAM för att försöka förklara vad det är som gör att vissa klarar 

motgångar bättre än andra. KASAM definieras av Antonovsky (2014) som:   

 

… en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 

och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 

(s. 46).   
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KASAM består således av tre komponenter – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

som speglas i definitionen ovan.  Antonovsky menar att upplevelser som kännetecknas av 

dessa tre komponenter, det vill säga livserfarenheter där individen upplever förutsägbarhet, 

belastningsbalans och delaktighet i att forma resultaten bygger en stark KASAM (Antonovsky, 

2014).  

Det finns flera studier som stödjer Antonovskys teori om att en högre KASAM är relaterat 

till en bättre hälsa. I en systematisk genomgång av 458 vetenskapliga publikationer och 13 

doktorsavhandlingar publicerade mellan 1992 – 2003 fann Eriksson och Lindström (2006) att 

det finns en stark korrelation mellan KASAM och upplevd hälsa. Detta gällde oavsett kön, 

ålder, etnicitet och nationalitet samt gällde varierade huvudeffekter, modererande effekter och 

mediterande effekter av KASAM. Sambandet var starkare för mental hälsa, men även ett 

svagare samband med fysisk hälsa fanns. De fann även att KASAM korrelerar positivt med 

flera andra variabler som relaterar till mental hälsa, som optimism, härdighet, kontrollokus och 

självförtroende samt att KASAM korrelerar negativt med bland annat ångest, ilska, 

utmattning, fientlighet, hopplöshet, upplevd stress och depression. Genomgången visade även 

att KASAM verkar ha en modererande effekt på stress, där personer med hög KASAM verkar 

mer motståndskraftiga mot stress. I en senare publicerad systematisk genomgång fann samma 

författare även att en högre KASAM är relaterat till en högre livskvalité (Eriksson & 

Lindström, 2007).  

  

  

KASAM relaterat till coping 

 

I den salutogena modellen föreslår Antonovsky (1979) tre anledningar till att personer med en 

högre KASAM kommer ha en bättre hälsa än de med en lägre KASAM. Hans teori var att 

personer med en högre KASAM (1) undviker stressfulla situationer, (2) tolkar situationer som 

mindre stressande samt (3) hanterar stressfulla situationer bättre. Det finns en studie som har 

visat stöd för en undvikande effekt hos svenska, kvinnliga sjuksköterskor (Hochwälder, 2015), 

samt en undersökning som legat till grund för både en c-uppsats (Saied, 2015) samt ett ännu 

opublicerat manuskript (Hochwälder & Saied, 2018) som visat stöd för både en undvikande 

och en tolkande effekt hos svenska studenter.   

Coping definieras av Lazarus och Lazarus (2006) som ”Coping, in effect, is best defined… 

as a flexible effort to manage stress…” (s. 57). Coping innebär med andra ord att hantera 

stress och i denna uppsats kommer därmed coping och hanterbarhet att användas synonymt. 

Det finns flera studier som har visat att personer med en högre KASAM hanterar specifika 

negativa livshändelser bättre genom att använda bättre anpassade copingstrategier, som 

exempelvis vid svår sjukdom (Calandri, Graziano, Borghi & Bonino, 2017) eller vid 

uppfostran av ett barn med en diagnos (Pisula & Kossakowska, 2010). Utöver detta har det 

även visats att studenter med en högre KASAM hanterar prestationsbaserade stressfulla 

situationer bättre än de med en lägre KASAM. En experimentell studie visade exempelvis att 

studenter med en högre KASAM som utsätts för en stressande situation i form av en uppgift 

att utföra rapporterar mindre stress, ångest och ilska, upplever att de har större copingresurser 

till sitt förfogande samt använder sig av mer aktiva copingstrategier än studenter med en lägre 

KASAM (McSherry & Holm, 1994). Det har också visats att studenter med en högre KASAM 

rapporterar mindre tentaångest och använder sig av mer adekvata copingstrategier än studenter 

med en lägre KASAM (Cohen, Ben-Zur & Rosenfeld, 2008). Detta ger ett stöd åt 

Antonovskys teori att personer med en högre KASAM hanterar stress bättre. Dessa studier 

fokuserar dock på specifika negativa livshändelser eller enstaka stressande situationer och det 

saknas forskning där dagliga förtret används i relation till KASAM.  
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KASAM relaterat till dagliga förtret 
  
Dagliga förtret definieras av Kanner, Coyne, Schaefer, & Lazarus (1981) som "…the irritating, 

frustrating, distressing demands that to some degree characterize everyday transactions with 

the environment" (s. 3). Exempel på dagliga förtret är bland annat konflikter, besvikelser och 

ekonomiska problem (Kanner et al., 1981). Antonovsky (2014) nämner dagliga förtret som en 

källa till stress men trodde inte att dessa stressorer skulle ha någon större inverkan på KASAM 

eller individens hälsa, utan menade att det var de stora negativa livshändelserna som skulle 

vara betydande för detta. Studier har dock visat att dagliga förtret är ett bättre mått för att 

predicera både mental och somatisk ohälsa än negativa livshändelser (t ex Kanner et al., 1981; 

DeLongis, Coyne, Dakof, Folkman, & Lazarus, 1982). Det är därför intressant att undersöka 

om Antonovskys teori om att personer med en högre KASAM hanterar stressfulla situationer 

bättre gäller även för hanterandet av dagliga förtret och inte endast hanterandet av negativa 

livshändelser eller enstaka stressande situationer.  

Det finns en studie utförd på unga högutbildade singaporer där dagliga förtret används som 

mått på stress. Undersökningen visade att KASAM hade en modererande effekt på upplevd 

stress, samt att stress hade ett signifikant samband med sjukdom hos individer med en lägre 

KASAM. De fann inget samband mellan individer med en högre KASAM och sjukdomar, 

vilket tolkades som att en högre KASAM skyddade individer från hälsopåverkan med 

avseende på dagliga förtret (Bishop, 1993). Även Saied (2015) samt Hochwälder och Saied 

(2018) undersökte den undvikande och tolkande effekten relaterat till dagliga förtret och 

KASAM. Resultaten visar att deltagare med en högre KASAM rapporterar ett mindre antal 

dagliga förtret (undvikande effekt) samt tolkar dagliga förtret som mindre stressande (tolkande 

effekt) än de med en lägre KASAM. Undersökningen baserades på enkätsvar från 394 svenska 

studenter. Det skulle därmed vara intressant att undersöka om även den tredje hypotesen 

Antonovsky ställde får stöd, det vill säga om studenter med en högre KASAM även hanterar 

stressfulla situationer bättre än de med en lägre KASAM.  

 

 

Könsskillnader relaterat till dagliga förtret 
 

Sambandet mellan KASAM och hälsa gäller oavsett kön (Eriksson & Lindström, 2006) men 

gällande coping och copingstrategier finns vissa skillnader mellan könen. En metastudie av 50 

studier publicerade mellan år 1990–2000 visade att kvinnor i allmänhet använder fler 

copingstrategier än män. Resultaten tyder på att detta beror på att kvinnor upplever situationer 

som mer stressande och därmed använder fler copingstrategier för att kompensera för detta. 

Av de 27 studier som mätte uppskattning av stress var det 17 som visade att kvinnor upplevde 

situationen som mer stressande än män, övriga studier visade inga könsskillnader (Tamres, 

Janicki & Helgeson, 2002).  

Angående dagliga förtret finns det även där vissa belägg för skillnader mellan könen. 

Specifikt rapporteras att kvinnor dels upplever interpersonella förtret oftare än män, dels att 

kvinnor lade större vikt och upplevde starkare negativa emotioner av dessa. Kvinnor 

rapporterade även större upplevd stress vid skol- och arbetsrelaterade förtret (McIntyre, Korn 

och Matsuo, 2008). Även Saied (2015) och Hochwälder och Saied (2018) fann att kvinnor 

upplevde förtret med starkare emotioner och större påverkan jämfört med män. Däremot 

hittade de ingen skillnad i antalet upplevda förtret mellan könen. Dessa resultat gör att det blir 

intressant att undersöka könsskillnader även i denna studie.  
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Studentgruppen relaterat till dagliga förtret och KASAM 
 

Studenter är en grupp som behöver hantera olika dagliga förtret i samband med både studier, 

eventuellt arbete och privatliv. Hur de hanterar dessa situationer påverkar både deras hälsa 

samt hur de presterar akademiskt. Det finns undersökningar som visar på relationen mellan 

KASAM och prestation, där personer med en högre KASAM presterar bättre under stress än 

personer med en lägre KASAM. Exempelvis visade en experimentell studie att studenter som 

hade en högre KASAM presterade bättre på en kognitiv uppgift i en stressfylld situation än 

studenter med en lägre KASAM (Kimhi, 2015). Det skulle därmed vara av intresse att 

undersöka om relationen mellan en stark KASAM och en bättre hälsa och prestation kan 

förklaras av att de med en högre KASAM upplever sig hantera den dagliga stressen bättre.  

Studentgruppen består även till majoriteten av unga vuxna i åldrarna 20–30 år. Antonovsky 

(2014) menar att KASAM fortfarande utvecklas under denna period och att upplevelser av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan stärka KASAM hos dessa individer, medan 

bristen på dessa kan sänka KASAM. Detta gör det intressant att studera denna åldersgrupp och 

de bakomliggande mekanismerna gällande sambanden mellan KASAM, hälsa och prestation, 

för att på detta sätt få mer information om hur KASAM kan stärkas hos studenter och således 

öka både deras hälsa och akademiska prestation.  

  
  
Syfte och frågeställning 

  
Huvudsyftet med denna studie var således att undersöka om studenter med en högre KASAM 

upplever att de hanterar dagliga förtret bättre än studenter med en lägre KASAM. Utöver detta 

undersöktes även könsskillnader gällande upplevelsen av hantering av dagliga förtret. Studien 

syftar även sekundärt till att ytterligare undersöka relationen mellan KASAM och antal 

rapporterade dagliga förtret, det vill säga den undvikande effekten. Även här undersöks 

könsskillnader i relation till detta, då tidigare studiers resultat varit varierande. 

Det finns en kunskapslucka i forskningen gällande relationen mellan upplevelsen av att 

hantera dagliga förtret och KASAM som denna studie kan bidra med att fylla. Gällande 

relationen mellan KASAM och antalet rapporterade dagliga förtret finns viss forskning som 

föreliggande studie kan medverka till att undersöka vidare. Det finns även en del varierande 

resultat gällande könsskillnader relaterat till dagliga förtret och förhoppningsvis kan denna 

undersökning tillföra ytterligare information till forskningen kring detta. Resultaten i denna 

studie kan användas för en ökad förståelse av KASAM och dess bakomliggande mekanismer, 

samt hur relationen mellan KASAM och dagliga förtret ser ut hos studenter. Utifrån dessa 

syften samt tidigare forskning undersöktes följande block av frågeställningar och hypoteser:  

1. Hanterbarhet av dagliga förtret i relation till KASAM och kön.     

H1: Studenter med en högre KASAM kommer uppleva att de kan hantera dagliga 

förtret bättre än studenter med en lägre KASAM. 

F1: Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor gällande upplevelsen att hantera 

dagliga förtret? 

F2: Finns det någon interaktion mellan kön och KASAM gällande upplevelsen av att 

hantera dagliga förtret?   

2. Frekvens av dagliga förtret i relation till KASAM och kön.  

H2: Studenter med en högre KASAM kommer att rapportera färre dagliga förtret än 

studenter med en lägre KASAM.  

F3: Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor gällande antalet rapporterade 

dagliga förtret?  

F4: Finns det någon interaktion mellan kön och KASAM gällande antalet 

rapporterade dagliga förtret?  
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Metod 
 

 

Deltagare 
 

Urvalet bestod av ett tillgänglighetsurval av högskolestudenter. Även valet att använda 

högskolestudenter som urvalspopulation baserades på tillgänglighet. Enkäter delades ut till 

sammanlagt 331 studenter tillhörande nio olika klasser på två högskolor i två mellanstora 

städer i Sverige. Totalt svarade 292 av de tillfrågade på enkäten, vilket ger ett externt bortfall 

på 12%. Av dessa var det 13 som exkluderades från undersökningen på grund av stort partiellt 

bortfall och två deltagare exkluderades på grund av att de kryssat i "annat" som kön. Detta ger 

ett totalt bortfall på 17%. Deltagarna bestod därmed av 274 högskolestudenter i åldrarna 19–

50 (M = 25.61, SD = 6.15), där 214 var kvinnor (78%) och 60 var män (22%). Det var 93 som 

studerade anatomi för sjuksköterskor (34%), 101 som studerade psykologi (37%), 29 som 

studerade ekonomi (11%). 31 som studerade matematik för grundskolelärare (11%) samt 32 

som studerade mediaämnen (12%).    

 

 

Material 
 

För att samla in data användes en enkät som bestod av tre delar med totalt 96 frågor. Den 

första delen bestod av tre frågor om bakgrundsvariabler vilka handlade om vilket ämne 

individen studerade, ålder samt kön där man, kvinna och annat var angivna som 

svarsalternativ. Frågan gällande vilket ämne studenten studerade för tillfället användes inte, då 

författarna valde att dela in deltagarna efter vilken kurs de gick på istället, då detta gav en mer 

enhetlig information.  

 

Dagliga förtret. Del två bestod av Mayberys (2003) skala för dagliga förtret för studenter. 

Denna skala består av 64 dagliga förtret anpassade för studenter. Den ursprungliga skalan är 

på engelska men har översatts till svenska och använts vid datainsamlingen till tidigare 

omnämnd c-uppsats (Saied, 2015) och opublicerade manuskript (Hochwälder och Saied, 

2018). Cronbachs alpha blev då .94. Responsskalan som användes i ovan nämnda studier 

modifierades av författarnas handledare så att svarsalternativen passade föreliggande studie. 

Den slutgiltiga skalan bestod då av 64 dagliga förtret översatta till svenska, uppdelade på 15 

olika livsområden; vänner, partner, barn, föreläsare, föräldrar, andra studenter, släktingar, 

arbetsgivare, arbete, pengar, tidspress gällande studierna, hälsa, akademiska begränsningar, 

intresse för kurser samt jobbsökande. Exempel på dagliga förtret är "Tidspress i samband med 

kurs" och "Konflikt med en vän". Den modifierade responsskalan bestod av sex svarsalternativ 

där 0 = Har inte inträffat under den senaste månaden, 1= Har inträffat, upplevde att jag inte 

alls kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga, 2 = Har inträffat, 

upplevde att jag i liten utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa 

möjliga, 3 = Har inträffat, upplevde att jag i måttlig utsträckning kunde hantera situationen så 

att utfallet blev det bästa möjliga, 4 = Har inträffat, upplevde att jag i stor utsträckning kunde 

hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga samt 5 = Har inträffat, upplevde att 

jag i mycket stor utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga. 

Denna skala ger ett mått på denna studies kriterievariabler, det vill säga hur väl individen 

hanterar diverse dagliga förtret samt antal rapporterade dagliga förtret. Summaindex 

beräknades och Cronbachs alpha för denna skala blev .87.   
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KASAM. Del tre bestod av den svenska versionen av Orientation to Life Questionnaire, som 

är den skala som Antonovsky (2014) utvecklat för att mäta KASAM, vilket är denna studies 

prediktorvariabel. Skalan består av 29 påståenden om personens syn på livet, där elva frågor 

handlar om begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. Exempel på en fråga 

gällande begriplighet är ”Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som 

håller på att hända?”, gällande hanterbarhet är ”Även en människa med stark självkänsla kan 

ibland känna sig som en ’olycksfågel’. Hur ofta har du känt det så?” och gällande 

meningsfullhet är ”Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 

dagliga liv?”. Frågorna besvaras på en sjugradig skala, där en högre poängsumma indikerar en 

högre KASAM. Summaindex beräknades och de 13 omvända frågorna skalvändes. Cronbachs 

alpha blev .88.   

 

 

Procedur 
 

Enkäterna delades ut till studenter i samband med nio föreläsningar, där föreläsarna kontaktas 

i förväg och gett sitt medgivande samt angett tid som enkäten kunde delas ut. Av dessa gav sju 

föreläsare studenterna tid till att fylla i enkäten under lektionstid och en föreläsare gav tid till 

att dela ut enkäten efter lektionen. En föreläsare inkluderade enkäten som en del av 

undervisningen. Studenterna fick fylla i enkäten samt skriva ett omdöme om den, vilket de 

sedan skulle diskutera och revidera efter en metodföreläsning två veckor senare. Det var 

obligatoriskt för studenterna att fylla i enkäten och lämna in den till föreläsaren vid 

föreläsningen dagen efter, men det gjordes tydligt att det var helt frivilligt att lämna in enkäten 

till författarna.  
Innan enkäten delades ut presenterade författarna sig själva och undersökningen, att dess 

syfte var att undersöka studenters syn på livet samt hur de upplever att de kan hantera diverse 

livshändelser, att det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten, att deltagandet var frivilligt 

och anonymt, att de när som helst fick avbryta sitt deltagande samt att uppgifterna endast 

skulle användas i forskningssammanhang. Alla deltagare fick även skriftlig information i form 

av ett missivbrev om studiens syfte, att deltagande var frivilligt och anonymt, uppskattad 

tidsåtgång för genomförande samt kontaktuppgifter till författarna med uppmaning att höra av 

sig om de vill ha mer information. Allt detta enligt Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. 

När de som valt att delta fyllt i enkäten samlades dessa in på plats och studenterna tackades för 

sitt deltagande.  
 

 

Databearbetning 

 

Data bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS statistics. Vid enstaka saknade värden på 

skalan som mätte hur väl deltagaren hanterade dagliga förtret ersattes dessa med 0 = Har inte 

inträffat den senaste månaden. Vid enstaka saknade värden på skalan som mätte KASAM 

ersattes dessa med det aktuella medelvärdet. Kvinnor kodades med 0 och män med 1. 

Signifikansgränsen sattes till p < .05. Tendensen till signifikans sattes till p < .10.   
För att kunna besvara det första blocket av hypoteser och frågeställningar skapades ett 

hanterbarhetsindex för de 64 dagliga förtreten, genom att koda om de dagliga förtreten så att 0 

= Har inte inträffat den senaste månaden ersattes med ett bortfallsvärde. Ett medelvärdesindex 

skapades sedan genom att ett medelvärde räknades ut för varje individ på de återstående 

värdena, där det lägsta värdet var 1 = Har inträffat, upplevde att jag inte alls kunde hantera 

situationen så att utfallet blev det bästa möjliga och det högsta värdet var 5 = Har inträffat, 

upplevde att jag i mycket stor utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det 

bästa möjliga.  
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För att kunna besvara det andra blocket av hypoteser och frågeställningar skapades ett 

frekvensindex, genom att dikotomisera de dagliga förtreten så att 0 fortfarande kodades som 0 

(har inte inträffat) och värdena 1-5 kodades om till 1 (har inträffat). Ett summaindex skapades 

sedan av dessa, där det lägsta värdet är 0 (inga dagliga förtret har rapporterats) och det högsta 

värdet är 64 (samtliga dagliga förtret har rapporterats).    

Ett summaindex för KASAM skapades och trikotomiserades utifrån den 25:e och 75:e 

percentilen. Detta skapade tre grupper där den 25 percentilen och lägre motsvarade en låg 

KASAM, den 26:e till den 74:e percentilen motsvarande en måttlig KASAM och 75 

percentilen och högre motsvarade en hög KASAM. Detta gjorde att värdena 29 – 119 utgjorde 

en låg KASAM (n = 71), 120 – 144 utgjorde en måttlig KASAM (n = 133) och 145 – 203 

utgjorde en hög KASAM (n = 70) i denna studie.  

För att besvara samtliga frågeställningar och hypoteser genomfördes två separata 3 

(KASAM-grupper) x 2 (kön) ANOVOR för oberoende mätningar uppföljt av post-hoc test i 

form av Fishers LSD. Detta för att undersöka medelvärdesskillnader gällande KASAM-

grupperna och mellan könen, samt interaktionen mellan dessa.  

  

 

Resultat 
 

 

Deskriptiv statistik 

 

I Tabell 1 redovisas frekvens av rapporterade dagliga förtret i procent och antal, samt 

medelvärde och standardavvikelse för upplevd hanterbarhet av de dagliga förtreten.  

De dagliga förtret som hade högst frekvens var ”tidspress i samband med kurs” (94 %, n = 

258), ”hög studiebelastning på en kurs” (86 %, n = 235) samt ”svårigheter att förstå ett visst 

ämne” (79 %, n = 217). De dagliga förtret som hade minst frekvens var ”blivit av med jobbet” 

(2 %, n = 6), ”konflikt med arbetsgivare/chef” (5 %, n = 13) samt ”problem i samband med 

anställning” (6 %, n = 16).  

De dagliga förtret som upplevdes som mest hanterbara var ”tagit ansvar/hand om ditt/dina 

barn” (M = 4.63, SD = 0.87), ”gått på arbetsintervju” (M = 4.20, SD = 1.16) samt ”komma på 

idéer/lösningar på jobbet” (M = 3.80, SD = 0.1.08). De dagliga förtret som upplevdes som 

minst hanterbara var ”blivit avvisad av din partner (t ex flickvän/pojkvän)” (M = 2.29, SD = 

1.18), ”konflikt med någon lärare/föreläsare” (M = 2.30, SD = 1.29) samt ”dåligt bemötande 

från någon lärare/föreläsare” (M = 2.52, SD = 1.25).      

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för frekvens och hanterbarhet av dagliga förtret 

Dagliga förtret Frekvens a  Hanterbarhet b 

 % n  M SD 

1. Konflikt med en vän 35.8 98  3.17 1.13 

2. Blivit sjuk (t ex förkyld, influensa) 61.3 168  3.54 1.19 

3. Konflikt med någon lärare/föreläsare 8.4 23  2.30 1.29 

4. Haft ej tillräckligt med pengar till 

oförutsedda händelser (t ex läkarvård, 

bilverkstad) 

21.5 59  3.24 1.19 

5. Negativt bemötande från arbetsgivare/chef 13.1 36  2.94 1.31 

6. Konflikt med annan student(er) 18.6 51  3.00 1.28 

7. Svårigheter att förstå ett visst ämne 79.2 217  3.01 1.11 
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Tabell 1, fortsättning 

Dagliga förtret Frekvens a  Hanterbarhet b 

 % n  M SD 

8. Gått/går en kurs som är oväsentlig för din 

framtida yrkeskarriär 

28.5 78  3.23 1.37 

9. Konflikt med familjemedlem (exklusive 

far och mor) 

36.9 101  3.14 1.36 

10. Blivit av med jobbet 2.2 6  2.83 1.47 

11. Tagit ansvar/hand om ditt/dina barn 25.5 70  4.63 0.87 

12. Hög arbetsbelastning på jobbet 35.0 96  3.52 0.97 

13. Konflikt med partner (t ex 

pojkvän/flickvän) 

47.8 131  3.36 1.28 

14. Tidspress i samband med kurs 94.2 258  3.05 1.10 

15. Dålig kommunikation med dina föräldrar 32.1 88  3.05 1.11 

16. Problem med att få en uppgift klar i tid på 

en kurs 

44.5 122  2.94 1.31 

17. Blivit besviken på din partner (t ex 

pojkvän/flickvän) 

42.3 116  3.19 1.40 

18. Tråkiga/jobbiga uppgifter på jobbet 33.2 91  3.34 1.26 

19. Dålig kommunikation med ditt/dina barn 13.1 36  3.22 1.12 

20. Gått på arbetsintervju 21.9 60  4.20 1.16 

21. Oense med familjemedlem (exklusive far 

och mor) 

27.0 74  3.43 1.11 

22. Negativt bemötande från en vän 35.4 97  3.15 1.30 

23. Konflikt med dina föräldrar 25.5 70  3.24 1.17 

24. Hälsoproblem 44.9 123  2.99 1.20 

25. Dålig kommunikation med någon 

lärare/föreläsare 

27.7 76  2.67 1.23 

26. Haft ej tillräckligt med pengar till det 

nödvändiga (t ex mat, kläder) 

24.8 68  3.24 1.17 

27. Dålig kommunikation med 

arbetsgivare/chef 

13.1 36  2.83 1.28 

28. Dålig kommunikation med annan 

student(er) 

24.8 68  3.10 1.22 

29. Inte fått det betyg/resultat som du hoppats 

på 

47.8 131  3.09 1.37 

30. Gått/går en kurs som är trist/tråkig 53.3 146  3.27 1.23 

31. Deadline i samband med kurs 60.2 165  3.49 1.36 

32. Dålig kommunikation med partner (t ex 

pojkvän/flickvän) 

40.9 112  3.20 1.29 

33. Svårigheter att uppfylla mål/deadlines på 

jobbet 

15.7 43  2.79 1.25 

34. Konflikt med ditt/dina barn 16.4 45  3.64 0.98 

35. Negativt bemötande från familjemedlem 

(exklusive far och mor) 

19.3 53  2.94 1.28 

36. Dålig kommunikation med en vän 35.8 98  3.12 1.27 

37. Oense med dina föräldrar 22.6 62  3.23 1.19 

38. Problem med någon fysisk förmåga 34.3 94  2.89 1.44 

39. Dåligt bemötande från någon 

lärare/föreläsare 

15.3 42  2.52 1.25 
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Tabell 1, fortsättning 

Dagliga förtret Frekvens a  Hanterbarhet b 

 % n  M SD 

40. Haft ej tillräckligt till utgifter i samband 

med studier (t ex kurslitteratur)  

28.8 79  2.87 1.18 

41. Konflikt med arbetsgivare/chef 4.7 13  2.38 0.87 

42. Oense med annan student(er) 16.8 46  3.20 1.31 

43. Dina akademiska färdigheter inte så bra 

som du trodde 

50.4 138  3.15 1.22 

44. Hög studiebelastning på en kurs 85.8 235  3.16 1.17 

45. Oense med partner (t ex pojkvän/flickvän) 39.4 108  3.32 1.27 

46. Inte fått använda färdigheter/kunskaper på 

jobbet 

14.2 39  2.67 1.22 

47. Oense med ditt/dina barn 15.3 42  3.43 1.23 

48. Försökt hitta ett jobb 35.4 97  3.45 1.49 

49. Jobbigt umgänge med familjemedlem 

(exklusive far och mor) 

14.6 40  3.18 1.50 

50. Negativt bemötande från föräldrarna 16.8 46  3.00 1.23 

51. Problem med hälso- och sjukvården 23.7 65  2.88 1.05 

52. Oense med någon lärare/föreläsare 10.2 28  2.68 1.33 

53. Haft ej tillräckligt med pengar till nöjen  

(t ex bio, resa) 

34.7 95  3.06 1.23 

54. Oense med arbetsgivare/chef 6.6 18  2.56 1.10 

55. Jobbigt umgänge med en annan 

student(er)  

23.4 64  3.23 1.24 

56. Bristande gensvar från din partner (t ex 

pojkvän/flickvän) 

34.7 95  3.05 1.27 

57. Komma på idéer/lösningar på jobbet 24.8 68  3.81 1.08 

58. Problem att hitta ett jobb 18.6 51  2.73 1.28 

59. Oense med en vän 23.4 64  3.16 1.32 

60. Problem med din hälsa 39.4 108  3.06 1.15 

61. Blivit avvisad av din partner (t ex 

pojkvän/flickvän) 

13.9 38  2.29 1.18 

62. Blivit icke omtänksamt behandlad av din 

partner (t ex pojkvän/flickvän) 

19.7 54  2.57 1.22 

63. Problem i samband med anställning 5.8 16  3.00 1.37 

64. Upplevt kyla/bristande från din partner  

(t ex pojkvän/flickvän)  

22.6 62  2.73 1.34 

a Frekvens av rapporterade dagliga förtret i procent och antal.  
b Index för hanterbarhet av dagliga förtret, skalan går från 1-5, där 1= Har inträffat, upplevde att jag inte alls 

kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga, 2 = Har inträffat, upplevde att jag i liten 

utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga, 3 = Har inträffat, upplevde att jag i 

måttlig utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga, 4 = Har inträffat, upplevde att 

jag i stor utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga samt 5 = Har inträffat, 

upplevde att jag i mycket stor utsträckning kunde hantera situationen så att utfallet blev det bästa möjliga. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Hanterbarhet av dagliga förtret relaterat till KASAM och kön  

 

Gällande det första blocket av hypoteser och frågeställningar visade resultaten en signifikant 

skillnad mellan de olika KASAM-grupperna och upplevelsen av hanterbarhet av dagliga 

förtret (F2,268 = 7.10, p = .001, η2 = .05). Post-hoc test i form av (F)LSD visade att signifikanta 

skillnader fanns mellan låg och hög (p < .001) och måttlig och hög KASAM (p = .003), samt 

en tendens till en signifikant skillnad mellan låg och måttlig KASAM (p = .087). 

Medelvärdena för de olika KASAM-grupperna visar på att ju högre KASAM ju bättre hanterar 

individerna de dagliga förtreten (se Tabell 2). Resultatet visade ingen signifikant skillnad 

mellan könen gällande den upplevda hanterbarheten av dagliga förtret (F1, 268 = 0.989, p = 

179). Det fanns inte heller någon signifikant interaktion mellan KASAM och kön gällande den 

upplevda hanterbarheten av dagliga förtret (F2, 268 = 0.800, p = .481).   

 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för hanterbarhetsindex 

KASAM Kvinnor  Män  Total 

 M SD n  M SD n  M SD N 

Låg 2.98 0.80 56  3.18 0.66 15  3.03 0.77 71 

Måttlig 3.22 0.74 102  3.20 0.74 31  3.21 0.74 133 

Hög 3.48 0.69 56  3.77 0.76 14  3.54 0.71 70 

Total 3.23 0.76 214  3.33 0.76 60  3.25 0.76 274 

 

 

Frekvens av dagliga förtret relaterat till KASAM och kön  

 

Gällande det andra blocket av hypoteser och frågeställningar visade resultaten en signifikant 

skillnad mellan de olika KASAM-grupperna och antalet rapporterade dagliga förtret (F2, 268 = 

10.767, p < .001, η2 = .07). Post-hoc test i form av (F)LSD visade att signifikanta skillnader 

fanns mellan låg och måttlig KASAM (p < .001), låg och hög KASAM (p < .001) samt mellan 

måttlig och hög (p = .002). Medelvärdena för de olika KASAM-grupperna visar på att ju högre 

KASAM desto färre rapporterade dagliga förtret (se Tabell 3). Det fanns en tendens till en 

signifikant skillnad mellan könen gällande antal rapporterade dagliga förtret (F1, 268 = 2.780, p 

= .097, η2 = .01). Medelvärdena visar på att män i genomsnitt rapporterar färre dagliga förtret 

än kvinnor (se tabell 3).  

 

Tabell 3 

Medelvärde och standardavvikelse för frekvensindex 

KASAM Kvinnor  Män  Total 

 M SD n  M SD n  M SD N 

Låg 25.57 9.52 56  19.27 9.21 15  24.24 9.74 71 

Måttlig 18.29 7.77 102  19.94 14.36 31  18.68 9.67 133 

Hög 14.93 7.58 56  12.57 5.50 14  14.46 7.24 70 

Total 19.32 0.10 214  18.05 11.87 60  19.04 9.76 274 
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Det fanns även en signifikant disordinal interaktion mellan KASAM och kön gällande antalet 

rapporterade dagliga förtret (F2, 268 = 3.133, p = .045, η2 = .02), där skillnaden mellan män och 

kvinnor är som störst i den låga KASAM gruppen (se Figur 1).  

 

 
Figur 1. Medelvärden för frekvens av dagliga förtret för män respektive kvinnor.  

 

 

Diskussion 
 

Denna studies huvudsakliga syfte var att undersöka relationen mellan upplevelsen av 

hanterbarhet av olika dagliga förtret samt KASAM hos högskolestudenter. Utöver detta 

undersöktes relationen mellan antal rapporterade dagliga förtret och KASAM. Dessutom 

studeras könsskillnader gällande dessa variabler. Studien utgick från två block av hypoteser 

och frågeställningar.  

Det första blocket av hypoteser och frågeställningar gällde relationen mellan hanterbarhet 

av dagliga förtret, KASAM och kön. Här visar studien att det finns en skillnad mellan de olika 

KASAM-grupperna gällande upplevelsen av att kunna hantera dagliga förtret så att utfallet blir 

det bästa möjliga, där en högre KASAM ger en upplevelse av att kunna hantera dagliga förtret 

bättre. Detta ger stöd till den första hypotesen. Resultatet ger även stöd till Antonovskys 

postulat från den salutogena modellen; att personer med en högre KASAM hanterar stressfulla 

situationer bättre än de med lägre KASAM (Antonovsky, 1979). Det finns inga tidigare studier 

som har undersökt relationen mellan KASAM och upplevd hanterbarhet av dagliga förtret. 

Resultatet stämmer dock överens med tidigare forskning på KASAM och coping som visat att 

personer med en högre KASAM hanterar enskilda situationer bättre än de med en lägre 

KASAM, exempelvis svår sjukdom (Calandri, Graziano, Borghi & Bonino, 2017), ett barn 

med en diagnos (Pisula & Kossakowska, 2010), en prestationsbaserad stressfull situation 

(McSherry & Holm, 1994) samt oro inför tentamen (Cohen, Ben-Zur & Rosenfeld, 2008).  

Det fanns däremot ingen könsskillnad gällande upplevelsen av hanterbarhet, vilket tyder på 

att könen upplever att de hanterar de dagliga förtreten lika bra. Inte heller här finns det några 

studier som har undersökt detta tidigare, däremot finns det studier som tyder på att kvinnor 

upplever vissa situationer (McIntyre, Korn och Matsuo, 2008; Tamres, Janicki & Helgeson, 

2002) och dagliga förtret (Hochwälder & Saied, 2018; Saied, 2015) som mer påfrestande än 

män. Tamres, Janicki och Helgeson (2002) fann även att kvinnor använde fler copingstrategier 
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än män och undersökte möjligheten att detta berodde på att kvinnor upplever situationer som 

mer stressande än män. Föreliggande studie kan här tillföra ytterligare information till 

resonemanget ovan då resultaten kan tyda på att trots att kvinnor upplever situationer som mer 

stressande, så upplever de sig hantera situationen lika bra som män, kanske på grund av att de 

kompenserar genom att använda fler copingstrategier. Ytterligare forskning behövs dock för 

att belägga detta. Ingen interaktion fanns mellan KASAM och kön på hanterbarhet.  

Det andra blocket av hypoteser och frågeställningar gällde relationen mellan antal 

rapporterade dagliga förtret, KASAM och kön. Även här visar studien att det finns en skillnad 

mellan de olika KASAM-grupperna gällande antal rapporterade dagliga förtret, där en högre 

KASAM ger färre rapporterade dagliga förtret. Detta ger stöd åt den andra hypotesen. 

Resultatet ger även stöd åt Antonovskys första postulat från den salutogena modellen; att 

personer med en högre KASAM undviker stressfulla situationer i högre grad än personer med 

en lägre KASAM. Detta stämmer även överens med tidigare studier som rapporterat 

motsvarade resultat (Hochwälder, 2015, Hochwälder & Saied, 2018, Saied, 2015).  

Det fanns även en tendens till en signifikant könsskillnad gällande antalet rapporterade 

dagliga förtret, där kvinnor rapporterade fler dagliga förtret än män. Detta resultat motsätter 

sig tidigare forskning som inte visat på några könsskillnader (Hochwälder & Saied, 2018; 

Saied, 2015). Det fanns även en interaktion mellan KASAM och kön gällande antal 

rapporterade dagliga förtret, där skillnaden var som störst i den låga KASAM-gruppen. 

Skillnaden mellan könen i den måttliga och höga KASAM-gruppen var däremot liten, vilket 

kan förklara varför det endast var en tendens till signifikant skillnad mellan könen. Detta 

skulle kunna peka på att kvinnor är mer sårbara för att ha en låg KASAM än män gällande 

antal rapporterade dagliga förtret, något som är intressant att jämföra med de tidigare 

resultaten som tyder på att det inte finns några könsskillnader gällande hanterbarhet. Trots att 

kvinnor kanske rapporterar fler dagliga förtret än män i den låga KASAM gruppen, verkar de 

kunna hantera dessa lika bra som männen. Skillnaden kan även tänkas bero på att det är mer 

socialt accepterat för kvinnor att visa sig sårbara och därmed rapporterar fler dagliga förtret än 

män, samtidigt som att denna acceptans gör att det blir lättare för kvinnor att även hantera 

dessa dagliga förtret. Dessa spekulationer samt de otydliga och motstridiga resultaten visar på 

att mer forskning behövs inom detta område.  

 

 

Studiens styrkor och svagheter 
 

En styrka med denna studie är att ett väletablerat mätinstrument för KASAM använts. 

Dessutom användes den långa versionen med 29 frågor, vilket gav en ökad precision i 

analysen. Även skalan för dagliga förtret var vetenskapligt framtagen och var översatt till 

svenska sedan tidigare. Denna skala var dessutom anpassad för målgruppen. Utöver detta 

uppmättes höga värden för Cronbachs alpha för båda skalorna, .87 för KASAM och .88 för 

dagliga förtret, vilket ger en hög reliabilitet. En sista styrka är det relativt höga antalet 

deltagare.  

En svaghet är dock det låga antalet män. Av de 274 deltagarna är endast 60 män, vilket ger 

en ojämn fördelning av könen. En annan svaghet är därmed generaliserbarheten. Resultaten 

kan endast generaliseras till andra studenter, men även detta kan bli problematiskt på grund av 

det låga antalet män. Emellertid är könsfördelningen inom högskolan ojämn överlag, då det är 

fler kvinnor som studerar vidare, speciellt inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Ytterligare 

en svaghet som rör generaliserbarheten är det begränsade geografiska området urvalet 

hämtades ifrån. Det kan tänkas att resultaten endast går att generalisera till studenter i 

mellanstora städer i mellansverige. Studenterna kommer dock ursprungligen från olika delar 

av Sverige, vilket kan göra att fler områden finns representerade. Utöver detta är det en 

svaghet att ett tillgänglighetsurval använts. Resultaten bör därmed tolkas med försiktighet och 
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generalisering till andra studenter bör göras först efter att fler studier gjorts på området, 

speciellt gällande könsskillnader.  

En ytterligare anledning att tolka resultatet med försiktighet är att detta inte är ett 

orsakssamband. Det finns även flera olika faktorer som skulle kunna samvariera med de 

oberoende variablerna. Ett exempel är socioekonomiska faktorer som inkomst. Det kan tänkas 

att det är lättare att både undvika och hantera vissa dagliga förtret om individen har en högre 

inkomst. Även vilket antal terminer studenten har studerat kan påverka, då stressnivån kanske 

är olika beroende på vilken termin deltagarna studerar. Dessa faktorer skulle därmed vara 

intressanta att ta i beaktande i framtida studier. Det ska dock inte glömmas att trots att dessa 

faktorer kan påverka hur väl en individ kan undvika eller hantera dagliga förtret så handlar 

KASAM om att klara av livet på ett bra sätt trots motgångar. En sista svaghet är att 

dataunderlaget har baserats på självrapporterad, retroperspektiv information. Denna 

information kan vara mindre pålitlig än att exempelvis använda dagboksanteckningar eller 

liknande i en longitudinell studie gällande dagliga förtret.  

 

 

Slutsats 
 

Sammanfattningsvis visade studien att studenter med en högre KASAM både upplever att de 

hanterar dagliga förtret bättre och rapporterar färre dagliga förtret än studenter med en lägre 

KASAM. Då detta inte är ett orsakssamband bör riktningen i relationen dock tolkas med 

försiktighet. Studien visade även på en tendens till skillnad mellan könen gällande antalet 

rapporterade dagliga förtret, där kvinnor rapporterade fler dagliga förtret än män. Det fanns 

även en interaktion mellan KASAM-grupperna och kön som visade på att skillnaden var störst 

i den låga KASAM-gruppen.  

Denna studie har förhoppningsvis bidragit till att fylla kunskapsluckan gällande relationen 

mellan KASAM och hanteringen av dagliga förtret och öppnat upp för ett intresse av att 

ytterligare studera dessa förhållanden. Studien har gett ett inledande stöd till Antonovskys 

postulat att personer med en högre KASAM hanterar stressfulla situationer bättre än de med 

en lägre KASAM, samt gett vidare stöd till Antonovskys postulat att personer med en högre 

KASAM undviker stressfulla situationer i en högre utsträckning än personer med en lägre 

KASAM (Antonovsky, 1979). Dessa resultat kan användas för att ytterligare förstå varför en 

hög KASAM kan kopplas till positiva aspekter som en god hälsa, en hög livskvalité och bättre 

prestationer. Resultaten tyder på att i alla fall en del av förklaringen till detta är att personer 

med en högre KASAM hanterar dagliga förtret bättre. Denna information kan användas till att 

öka förståelsen kring hur KASAM kan stärkas, möjligen genom att hjälpa individer att hitta 

strategier för att hantera och undvika dagliga förtret.   

Detta område är dock relativt outforskat och fler studier behövs för att styrka dessa resultat. 

Speciellt förhållandena gällande könsskillnader är motstridiga och oklara. Exempelvis skulle 

framtida studier kunna fokusera på att få en mer jämn fördelning av män och kvinnor, för att 

bättre kunna generalisera resultaten över studentpopulationen samt få bättre förutsättningar för 

att kartlägga könsskillnader. Det skulle även vara intressant att använda sig av ett urval från ett 

bredare geografiskt område samt att kontrollera för faktorer som socioekonomisk status, 

inkomst och antal studerade terminer. Utöver detta skulle det vara av intresse att kontrollera 

för huruvida de dagliga förtreten upplevs som kontrollerbara, då detta skulle kunna påverka 

både individens förmåga att undvika och hantera dessa. Till sist behövs vidare forskning som 

undersöker relationen mellan KASAM och dagliga förtret även i andra populationer.     
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