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Förord 
 
Våren 2008 gjorde vi en forskningsöversikt gällande arbetslöshet, ungdomar och hälsa. I 

denna forskningsöversikt framkom flera intressanta saker, vilket gjorde att vi valde att 

fördjupa oss ytterligare inom detta område. Aaron Antonvskys teori Känsla av sammanhang 

(KASAM) valdes som teoretisk utgångspunkt då vi ansåg detta vara en intressant aspekt på 

hälsa, eftersom det är en teori som har ett salutogent synsätt vilket innebär att utgångspunkten 

är det friska i stället för det sjuka.  

 

Vi valde att göra denna studie tillsammans, vilket har varit en stor fördel under arbetets gång, 

eftersom vi då kunnat föra diskussioner med varandra, kunnat vrida och vänt på saker 

tillsammans samt haft två olika perspektiv.  Under denna studie valde vi att mestadels sitta 

och arbeta tillsammans, då vi ville få en så bra helhet som möjligt.  

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till ungdomshandläggarna på Arbetsförmedlingen i Östersund, utan 

er hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare för den hjälp vi fått. 

Slutligen ett stort tack till klasskamrater, vänner och våra pojkvänner som har uppmuntrat och 

stöttat oss under hela arbetets gång.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Arbetslöshet1 är ett ständigt aktuellt fenomen i samhället och särskilt under tider av 

lågkonjunktur där varsel och uppsägningar är vanligt förekommande. Alla grupper i samhället 

drabbas av arbetslöshet men i såväl hög- som lågkonjunktur är det välkänt att arbetslösheten 

slår hårdast mot gruppen ungdomar och att arbetslösheten är högre bland ungdomar än bland 

äldre (Rantakeisu, 2002). Med ett arbete2 ges ungdomen tillträde till olika delar av vuxenlivet 

såsom möjligheten till eget boende, aktiviteter och fritidssysselsättning (Rappe, 2007). Då en 

ungdom befinner sig i en etableringsfas till att bli vuxen kan en etablering på 

arbetsmarknaden innebära ett steg in i vuxenvärlden och ett självständigt liv 

(Ungdomsstyrelsen, 2008).  Ett arbete kan vara en viktig del i ungdomars välbefinnande men 

arbetslöshet och otrygga arbetsvillkor kan innebära riskfaktorer för stress och ohälsa (Rappe, 

2007). Studier har visat klart negativa effekter på välbefinnande för de arbetslösa i jämförelse 

med dem som arbetar eller studerar (Korpi, 1997, Hammarström & Janlert 1997, Hanan, 

Orain & Whelan, 1997).  

 

Samhället idag befinner sig i en lågkonjunktur med hög arbetslöshet vilket har lett till att olika 

insatser mot arbetssökande blivit ett snabbt växande fält inom flera olika områden. Då tidigare 

forskning visat på arbetslöshetens negativa konsekvenser är det särskilt viktigt att fånga upp 

de mest utsatta grupperna, däribland ungdomarna. Att då ha en kunskap kring arbetslöshet och 

dess påverkan på ungdomar är särskilt relevant inom det sociala arbetsfältet.  

                                    

1Arbetslös är ett svår definierat begrepp men oftast förknippas det dock med avsaknad av ett lönearbete (Rantakeisu, 2002). 
2 En vanligt förekommande förklaring till detta begrepp är att arbete är lika med lönearbete. Men allra vanligast är att avstå från att definiera 

( Rantakeisu, 2002). 
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1.2 Problemformulering 

 

Många studier visar på att arbetslösa ungdomar är en utsatt grupp och att deras välbefinnande 

kan påverkas negativt av arbetslöshet. Detta har lett till ett ökat intresse att undersöka 

arbetssökande ungdomars välbefinnande i Östersund.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur välbefinnandet ser ut bland arbetssökande 

ungdomar i åldern 16-25 år som deltar i olika gruppträffar på Arbetsförmedlingen i 

Östersund, under en fyra veckors period 2008. För att undersöka välbefinnandet bland 

ungdomarna användes mätinstrumentet KASAM-29, vilket är utvecklat från teorin Känsla av 

sammanhang, (KASAM). Detta syfte ledde till följande frågeställningar: 

Hur ser KASAM-värdet ut bland de arbetssökande ungdomarna?  

Finns det skillnader i ungdomarnas KASAM-värde gällande kön, utbildning, försörjning och 

tid för hur länge de varit arbetssökande? 

 

1.4 Tidigare forskning 
 
Allt sedan 1970-talet har en ökad arbetslöshetsforskning skett och i dag finns det många 

studier kring arbetslöshetens effekter. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande 

välbefinnande och arbetslöshet samt tidigare forskning utifrån de valda bakgrundsvariablerna 

kön, tid för arbetssökande, utbildning och ekonomi samt även tidigare forskning kring den 

valda teorin KASAM. 

  

Mycket av den tidigare forskningen kring arbetslöshet har varit forskning på män från 

arbetarklassen, vilket innebar att ungdomar var en grupp som borde hamna i fokus i 

kommande forskning (Rantakeisu, 2002). I tidigare forskning gällande arbetslöshetens 

skadliga inverkan på människor fokuserades det mycket kring de ekonomiska konsekvenserna 

av arbetslöshet. På senare tid har arbetslöshetens sociala och hälsomässiga konsekvenser fått 

mer fokus i forskningen (Sou, 2003). Som beskrevs i bakgrunden har flertalet studier visat på 

att arbetslösheten har negativa effekter på välbefinnande (Korpi, 1997, Hammarström, 1997, 
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Hannan et al., 1997). Dock verkar olika arbetsprogram för arbetslösa mildra den negativa 

effekten (Korpi, 1997). Tidig arbetslöshet bland ungdomar utgör en allvarlig risk för framtida 

ogynnsamt hälsobeteende och nedsatt hälsa. Denna risk har visat sig mindre bland arbetslösa 

med högre ålder (Statens Folkhälsoinstitut, 2002). Det finns flera faktorer eller förhållanden 

som har betydelse för hanterandet och påverkan av arbetslöshet. Dock är det inte klart och 

tydligt vilka förhållanden eller faktorer som är centrala för förståelsen av arbetslöshetens 

negativa hälsokonsekvenser (Rantakeisu, 2002). 

 

Utifrån en sammanställning av flera studier visade det sig att unga arbetslösa har en tendens 

att känna sig mer sårbara, värdelösa och underlägsna i jämförelse med icke-arbetslösa (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2002). I en kunskapssammanställning från Stockholms Läns Landsting 

visade resultatet på att en försämring hade skett gällande ungdomars psykiska hälsa i takt med 

att villkoren på arbetsmarknaden förändrats (Rappe, 2007). Utifrån en studie som gjordes i 

syfte att undersöka vilka faktorer som hade samband med välbefinnande visade det sig att 

arbetslöshet var en av dessa faktorer. Det visade sig även i denna studie att arbetslösa och 

förtidspensionerade ofta rapporterade ett lågt välbefinnande (Hansson et al., 2004). 

 

Kön: 

Flertalet studier har visat på att kvinnor har mer bekymmer än män gällande välbefinnande 

vid arbetslöshet. Exempelvis visade en studie av arbetslösa ungdomar i Skandinavien på att 

kvinnor i alla länder rapporterade mer problem med den psykiska hälsan än män. Vidare 

menade författarna att detta resultat inte var förvånande då ett flertal andra studier visat på 

liknande resultat (Korpi, 1997 & Hammer, 2000). Det finns även forskning som inte visat på 

skillnader mellan män och kvinnor. En studie som visat på detta är en undersökning av 

arbetslösa ungdomar i Sverige där det gällande den självuppskattade hälsan inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (Axelsson & Eijlertsson, 2002).    

 

I en avhandling (Nilsson, 2002) kring KASAM visade en finsk undersökning gällande kön och 

KASAM på att nivån av KASAM spelade en större roll för kvinnors hälsa än vad den gjorde hos 

männen (Kivimäki, Feldt, Vahtera & Nurmi, 2000). Vidare visade en annan studie i denna 

avhandling på att arbetslösa kvinnor hade större möjligheter att hantera sin arbetslöshet än 

männen (Starrin, Jönsson & Rantakeisu, 2001). Flera studier (Kark, Carmel, Sinnreich, 

Goldberger & Friedlander, 1996; Buddeberg-Fischer, Klaghofer & Schnyder, 2001; Hansson 

& Olsson, 2001) visade på att män hade ett högre medelvärde än kvinnor gällande KASAM 
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samt att även kvinnor hade en mindre förmåga än män gällande att kunna mobilisera känslan 

av sammanhang när oönskade livshändelser uppkom (Carmel, Anson, Levenson, Bonneh & 

Maoz, 1991). Sammanfattningsvis kan de studier kring kön och KASAM som presenterats i 

denna avhandling sammanfattas som att det inte finns någon klar bild gällande forskningen 

kring KASAM och kön.  Dock har de visat på att det finns två olika huvudriktningar i 

forskningen kring kön och KASAM; den ena riktningen visade att det inte fanns några 

könsskillnader och den andra riktningen att män tenderar att ha högre KASAM än kvinnor 

(Nilsson, 2002). Ytterligare studier som undersökt KASAM och dess relation till kön och 

ålder visade på att KASAM var oberoende av dessa (Eriksson & Lindström, 2005). 

 

Tid för arbetssökande: 

Flera studier har visat att det inte fanns något klart och tydligt samband mellan varaktighet av 

arbetslöshet och nivån av problem med välbefinnande (Hammer, 2000 & Rantakeisu, 2002).  

Andra studier har dock visat på att ju längre arbetslöshet en individ haft desto fler är de 

psykiska besvären. Dessa studier har även visat att det finns en ökad risk med att bli 

exkluderad från arbetsmarknaden eftersom denna exkludering även kan leda till utanförskap 

på andra områden i livet, vilket i sin tur kan påverka hälsan för ungdomar (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2002).  

 
Utbildning: 

Ungdomsarbetslösheten minskade något under 2007, men inte bland gruppen som saknade 

utbildning. Ungdomsstyrelsens undersökning visade att ungdomar med lägre utbildning hade 

svårare att få arbete samt att det även var svårare att bryta arbetslösheten bland ungdomar med 

lägre utbildning. (Ungdomsstyrelsen, 2008). Det vill säga att utbildning är en faktor som kan 

underlätta tillvaron som arbetslös (Statens Folkhälsoinstitut 2002). Tidigare undersökningar 

har också visat att utbildning är en viktig variabel för den psykiska hälsan vid arbetslöshet 

(Hammer, 2007). Vad gäller upplevelsen och hanterandet av arbetslöshet kan alltså utbildning 

ha en betydelse. Vidare beskrivs det som att en person med utbildning kan besitta mer 

kunskaper vad gäller alternativ till arbete, vilket kan vara en fördel för hanterandet av 

arbetslöshet, då det kan leda till en minskad stress vid arbetslöshet. En annan hypotes gällande 

hantering av arbetslösheten har i stället visat att de med högskoleutbildning kan vara mer 

sårbara för stress vid arbetslöshet, vilket kan bero på att de lagt ner mycket tid och resurser på 

utbildning för att få ett kvalificerat arbete och arbetslösheten kan då upplevas som ett än större 

misslyckande än för de utan högre utbildning (Schaufeli, 1997).  
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Ekonomi: 

Forskning från Nordiska länder har visat att ekonomiska problem oftast är starkt knutna till 

arbetslöshet och att arbetslösheten ofta innebär socialpsykologiska problem i förhållande till 

hälsa och ekonomi (Statens Folkhälsoinstitut, 2002). Gällande arbetslöshetens ekonomiska 

konsekvenser har det visat sig i ett flertal studier att just de ekonomiska bördorna har en stark 

påverkan på välbefinnandet samt att ju sämre de ekonomiska förhållandena är eller upplevs ju 

mer ökar risken för ohälsa bland de arbetslösa (Hannan et al., 1997, Hammer, 2000 & 

Rantakeisu, 2002). Exempelvis visade en studie av svenska och danska ungdomar som var 

arbetslösa att det var just en försämrad ekonomi som alla ungdomar märkt av (Stojanovic, 

1998). Bristen på ekonomiska resurser innebär ofta att ungdomars möjligheter gällande 

levnadsstandard begränsas och detta får konsekvenser för ungdomars välbefinnande (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2002).  

 

En studie har också undersökt relationen mellan olika svårigheter under arbetslöshet och 

KASAM bland 1249 personer. Resultaten visade att KASAM samvarierade med ekonomiska 

svårigheter och skamupplevelser, det vill säga att ju lägre KASAM-värde individen hade desto 

mer ekonomiska svårigheter hade individen. Författarna till denna studie förde även en 

diskussion kring att det inte var arbetet i sig som var det viktiga utan att det snarare handlade 

om förlust av inkomst och förlust av social status och anseende, eller om det skulle kunna 

vara ett komplext mönster av olika faktorer (Starrin et al., 2001).  
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 
 

Då det i många studier visat sig att arbetssökande ungdomar är en utsatt grupp och att deras 

välbefinnande påverkas negativt av arbetslöshet var syftet med denna studie att undersöka hur 

välbefinnandet såg ut i denna grupp i Östersund. För att kunna säga något gällande 

välbefinnandet i gruppen valdes en kvantitativ metod. En kvantitativ ansats är bra att använda 

för att kunna uttala sig om stora grupper, detta även om resurserna endast räcker till att 

studera en mindre grupp. Kvantitativ metod har även fördelar gällande tid och resurser i 

jämförelse med kvalitativ metod (Eliasson, 2006).  

 

Ett första steg var att kontakta ungdomshandläggarna på Arbetsförmedlingen för att på så sätt 

ta reda på hur vi skulle kunna komma i kontakt med ungdomarna som var inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen. De alternativ som fanns att tillgå för att kunna genomföra studien var att 

besöka olika gruppträffar som ungdomshandläggarna på Arbetsförmedlingen ansvarade för.  

Det visade sig att ungdomshandläggarna hade två olika grupper med arbetssökande 

ungdomar. Den första gruppen innefattade arbetssökande som hade varit inskrivna vid 

arbetsförmedlingen i mer än tre månader, dessa ungdomar var med i den så kallade 

Jobbgarantin. Den andra gruppen innefattade arbetssökande ungdomar som varit inskrivna 

högst tre månader. Ytterligare information om grupperna finns under rubrik 2.2. Det visade 

sig vara svårt att genomföra en urvalsundersökning, då det inte fanns någon klar och tydlig 

bild av populationen, brist gällande tid och resurser samt att statistiken gällande populationen 

varierar. I denna undersökning valdes det att slå ihop de två ovanstående grupperna för att på 

så sätt kunna genomföra en totalundersökning. En totalundersökning görs då populationen är 

liten och det går att studera samtliga individer (Körner & Wahlgren, 2002). Besöken på de 

olika gruppträffarna genomfördes under en period av fyra veckor under månaderna november 

och december 2008, vilket innebar att denna studie blev en totalundersökning av de båda 

grupperna under en fyra veckors period. 

 

Det finns flera olika tillvägagångssätt inom kvantitativ metod för att samla in data. 

Tillvägagångssättet som valdes i denna studie var en enkätundersökning, där en enkät ( se 

bilaga 1)  skapades utifrån syftet med studien. Enkät som metod har flera fördelar, dels kan 

antalet variabler reduceras till det som är av intresse att undersöka, dels går det att få ett stort 
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antal människor att besvara samma frågor. Ytterligare en fördel med att använda enkäter är att 

analys av material kan ske i olika databearbetningsprogram vilket underlättar och gör 

materialet lättöverskådligt (Halvorsen, 1992).  

 

Att dela ut enkäter på plats är ett bra sätt att minska risken för bortfall eftersom detta ofta 

leder till svar från alla respondenter. Postenkäter är ett alternativ till att dela ut på plats, dock 

är detta kostsamt och kan ta lång tid samt att risken för missförstånd ökar (Eliasson, 2006).  

I denna studie valde vi att dela ut enkäter på plats, då det var det enda alternativet för att 

kunna komma i kontakt med undersökningsgruppen. Detta underlättade även arbetet genom 

att kunna besvara eventuella frågor från de deltagande i studien direkt och på så sätt minskade 

risken för missförstånd. Enkäten genomfördes vid Arbetsförmedlingen i Östersund. För att 

visa ungdomarna uppskattning för deras deltagande i studien valde vi att dela ut en tia-lott till 

dem som deltog.  Ingen av de tillfrågade ungdomarna på träffarna valde att avstå från att delta 

i studien.   

 

De träffar som Arbetsförmedlingen ordnade för de arbetslösa ungdomarna var obligatoriska 

träffar och 10-24 ungdomar var kallade till varje träff. Det visade sig dock att många av 

ungdomarna uteblev från träffarna, detta på grund av exempelvis arbete eller sjukdom. Då 

denna studie var en totalundersökning besöktes alla träffar under den valda tidsperioden. 

Sammanlagt besöktes 10 gruppträffar och det totala antalet respondenter som deltog var 61. 

 

I denna studie har Antonovskys mätinstrument KASAM-29 använts som mått på välbefinnande. 

Som teoretisk utgångspunkt valdes teorin Känsla av sammanhang (KASAM), vilken ligger till 

grund för det valda mätinstrumentet KASAM-29. KASAM som teori valdes då den ansågs vara 

en intressant aspekt på hälsa, eftersom det är en teori som har ett salutogent synsätt vilket 

innebär en utgångspunkt i det friska i stället för i det sjuka.  Känsla av sammanhang hos en 

individ är en avgörande faktor för välbefinnande. KASAM utgörs av tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om en individs tillvaro är begriplig och 

hanterbar samt att denne känner mening i det han gör, främjar det välbefinnande och hälsa 

(Antonovsky, 2005). I denna studie har det valts att använda benämningarna låg, medel och 

hög KASAM när det förs diskussioner kring välbefinnande bland de arbetssökande 

ungdomarna. 
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För att kunna besvara syftet med studien skapades en enkät med 29 frågor som berörde 

välbefinnande samt 5 bakgrundsfrågor. De 29 frågorna rörande välbefinnande togs från ett 

redan bearbetat frågeformulär benämnt KASAM-29 (Antonovsky, 2005). Själva 

enkätkonstruktionen beskrivs under kapitel 2.3. 

 

Materialet i denna studie bestod både av primärdata och sekundärdata. Sekundärdata bestod 

av tidigare forskning, olika sorters rapporter kring det valda ämnet och offentlig statistik samt 

litteratur gällande den valda teorin KASAM. För att få fram dessa data användes 

Mittuniversitetets databas MIMA samt tillförlitliga internetkällor som exempelvis 

Arbetsförmedlingens hemsida.  Gällande materialet som beskrevs i teoridelen i denna studie 

har grundläggande tankegångar tagits upp samt de delar av teorin som var relevanta utifrån 

syftet i denna studie. Primärdata samlades in genom enkäter som delades ut till arbetssökande 

ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen i Östersund.  

 

2.2 Undersökningsenheterna 
 
I denna studie bestod undersökningsenheten av arbetssökande ungdomar i åldern 16-25 år 

som deltog i olika gruppträffar på Arbetsförmedlingen i Östersund. Två olika gruppträffar 

valdes ut att ingå i undersökningsenheten. Dessa var Jobbgarantin och en gruppträff för de 

som varit arbetssökande i mindre än tre månader.   

 

Jobbgarantin gäller för personer mellan 16-24 år och som har varit inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen i minst 3 månader. Jobbgarantin bör, enligt Arbetsförmedlingen, 

begränsas till 15 månader men dock längst tills personen fyllt 25 år. Jobbgarantin innebär en 

inledande period med intensivt stöd och uppföljning av ungdomens arbetssökande. Efter 

denna period börjar en mer aktiv period, där praktik eller utbildning kan vara ett viktigt inslag. 

Vid avvisning av Jobbgarantin får inte ungdomarna fortsatt arbetslöshetsersättning. Syftet 

med Jobbgarantin är att på ett tidigt stadium erbjuda ungdomar särskilda 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta för att ungdomarna så tidigt som möjligt ska få ett 

arbete eller påbörja/återgå till utbildning (Arbetsförmedlingen, 2008).   

 

På träffarna för de som varit arbetssökande i mindre än 3 månader fick ungdomarna hjälp med 

tips och information kring jobbsökande. En handläggare höll i olika uppföljningsträffar där 
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ungdomar fick hjälp med ansökningshandlingar, tips om lediga jobb och övrigt som var på 

gång samt information om hur arbetet på arbetsförmedlingen såg ut och vilken hjälp som gick 

att få för de arbetssökande ungdomarna. På dessa träffar fanns tid för frågor och funderingar 

samt att ungdomarna hade möjlighet till individuella träffar om så önskades (Linda 

Hermansson, Arbetsförmedlingen, 2008-12-02).  Då de arbetssökande ungdomar som deltar i 

Jobbgarantin inte definieras som arbetslösa enligt SCB har definitionen arbetslös som 

avsaknad av lönearbete använts i denna studie. Detta gjordes för att kunna använda samma 

definition på alla ungdomar som deltagit i denna undersökning. Ofta benämndes dock 

ungdomarna i denna studie som arbetssökande och inte arbetslösa då vi ansåg detta vara en 

bra benämning för att belysa att de aktivt söker arbete.  

 

För de ungdomar som var inskrivna vid arbetsförmedlingen i Östersund visade statistiken att 

52,5 % var män och 47,5 % var kvinnor. Gällande utbildning hade ca 80 % minst 

gymnasieutbildning. Vad gäller ålder fanns det ca 13 % 24-åringar, ca 14 % 23-åringar, ca 16 

% 22-åringar, ca 16 % 21-åringar, ca 17 % 20-åringar, ca 18 % 19-åringar, ca 3 % 18-åringar, 

ca 0,5 % 17-åringar och ca 0,1 % 16-åringar. Beträffande inkomst och inskrivningstid fanns 

ingen statistik att tillgå. (Linda Hermansson, Arbetsförmedlingen, 2008-12-02). Dessa siffror 

var från mitten av november och var ej konstanta då antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

varierade från dag till dag.   

 

2.3 Enkätkonstruktion  
 
För att ta reda på hur välbefinnandet såg ut bland de inskrivna arbetssökande ungdomarna vid 

Arbetsförmedlingen valdes mätinstrumentet KASAM-29. Det är ett mätinstrument som har 

använts i många studier över hela världen gällande människors hälsa (Nilsson, 2002 & 

Antonovsky, 2005). Frågeformuläret KASAM finns i två olika versioner, ett kort bestående av 

13 frågor och ett längre bestående av 29 frågor. För att få ett så brett underlag som möjligt 

användes i denna studie den längre versionen. Det KASAM-formulär som användes i denna 

studie är utformat efter en Likert skala där svarsalternativet sällan eller aldrig var lika med 1 och 

svarsalternativet mycket ofta var lika med 7.   
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I frågorna som finns i KASAM formuläret berörs de tre viktiga komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Av de 29 frågorna var varje fråga förutom fråga 3 kopplat 

till en av dessa komponenter. Exempel på frågor som syftade på de tre komponenterna:  

 

Komponenten begriplighet: När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte 

förstår dig? 

Komponenten meningsfullhet: De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:  

Komponenten hanterbarhet: Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig 

besviken?                                                                                                       (Antonovsky, 2005) 

 

Enkäten i denna studie (bilaga 1) bestod av KASAM-29 samt ett antal bakgrundsfrågor gällande 

ålder, kön, försörjning, utbildning och tid för hur länge ungdomarna varit arbetssökande. 

Dessa bakgrundsvariabler valdes då det i tidigare studier gällande ungdomsarbetslöshet visat 

på samband mellan dessa variabler och hälsa. Det fanns flera bakgrundsvariabler som 

undersökts i forskningen gällande ungdomsarbetslöshet och hälsa. En av dessa variabler var 

etnicitet, vilken valdes att ej ta med i denna studie, eftersom det var ett område som vi ansåg 

vara väldigt omfattande och det därför borde genomföras studier som enbart fokuserade på 

just denna variabel.  

 

Vid utformningen av bakgrundsfrågor i enkäten valdes i huvudsak slutna frågor bortsett från 

en fråga där födelseår efterfrågades. Detta för att materialet lätt skulle kunna kodas för att 

senare kunna användas i databearbetningsprogrammet. För att respondenterna inte skulle 

uppleva enkäten svår och mastig utformades enkäten på ett lättförståeligt sätt.  

 

2.3.1 KASAM som mätinstrument  

 

Validitet innebär att en undersökning verkligen mäter det som ska mätas. Det handlar med 

andra ord om undersökningens giltighet. Framförallt innebär validitet att måtten som använts 

är giltiga samt att de data som samlats in är giltiga (Eliasson, 2006). Utifrån en studie om 

relationerna mellan KASAM och en rad olika hälsomått var slutsatsen att KASAM konsekvent 

och signifikant relaterar till positiva hälsomått samt även signifikant negativt relaterat till 

samtliga mått på ohälsa (Antonovsky, 2005). Det har gjorts flera studier där validiteten i 

KASAM-formuläret undersökts och det som framkommit i dessa studier är att validiteten är 
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god (Eriksson & Lindström, 2005). Reliabilitet handlar om att en undersökning är pålitlig, att 

den skall gå att upprepa och den då skall kunna ge samma resultat (Eliasson, 2006). I en 

sammanställning av olika studier rörande KASAM visade det att KASAM var ett mätinstrument 

som hade tillräcklig validitet och reliabilitet samt att det gick att mäta KASAM på ett bra sätt 

på människor ända ner till 13-års ålder (Hansson & Cederblad, 1995). För att mäta 

människans förmåga att hantera stressfulla situationer i livet och behålla sin hälsa är KASAM 

ett tillförlitligt instrument enligt forskare (Eriksson & Lindström, 2005). Mätinstrumentet som 

användes i denna totalundersökning kan sägas ha en hög reliabilitet och validitet, eftersom 

KASAM-29 formuläret hade prövats och använts i många tidigare studier.   

 

2.4 Databearbetning 
 

Databearbetningen i denna studie har gjorts med hjälp av programmet SPSS 14.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). De besvarade enkäterna i studien numrerades från 1 till 61. 

Frågorna 1,3, 4 och 5 i enkäten var slutna frågor där alternativ fanns att välja mellan. Fråga 2 

som berörde födelseår var en öppen fråga. Frågorna 6 till 34 var även de slutna och 

besvarades med hjälp av en 7-gradig Likertskala. Gällande inmatningen av data i SPSS har de 

7-gradiga svaren gällande frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25 och 27 poängsatts i 

omvänd riktning, vilket innebar att om svaret besvarats med siffran 7 kodades den in i SPSS 

som siffra 1. När alla data matats in i SPSS utfördes beräkningar gällande KASAM-värde och 

KASAM-nivå. KASAM-nivån delades in efter vilket KASAM-värde respondenten hade. De med 

KASAM-värde 29-119 fick nivån låg KASAM, de med 120-159 i KASAM-värde fick nivån medel 

KASAM och de med 160-203 i KASAM-värde fick nivån hög KASAM. Det gjordes även en 

uträkning gällande respondenternas ålder utifrån det födelseår de angivit.  

 

2.5 Bortfall och metodproblem 

 

61 respondenter deltog i denna studie. Av dessa var det två stycken som inte besvarade hela 

enkäten, vilket innebär att det interna bortfallet blev två. Även då det var många 

arbetssökande ungdomar som inte dök upp på de olika gruppträffarna på grund av olika 

orsaker kan dessa inte ses som ett externt bortfall eftersom dessa ungdomar inte var kallade 

till träffarna i syfte att delta i undersökningen. Enkäten i denna studie delades ut vid olika 

tidpunkter, ibland i början av en gruppträff och ibland på slutet, vilket kan ha påverkat 
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resultatet. De ungdomar som fick enkäten i slutet av en träff kan exempelvis ha känt sig trötta 

och stressade och mer okoncentrerade eftersom de fick gå när de var klara med enkäten, vilket 

också innebar att det blev lite rörigt i lokalen. Vid de tillfällen då enkäten delades ut i början 

av en träff kan respondenterna även då ha känt sig stressade, då de visste att handläggarna 

ville påbörja mötet, dock var det en lugnare miljö i lokalen när enkäten delades ut i början av 

en gruppträff. Antonovsky framhöll att det är få personer som har stark KASAM och att detta 

är viktigt att tänka på i mätningen av KASAM. Han menade på att det ibland förekom något 

som han benämnde falsk KASAM, det vill säga personer som besvarar KASAM-formulärets 

frågor på så sätt att de får högsta poäng rakt igenom. För att urskilja personer med falsk 

KASAM krävs det att de personerna intervjuas (Antonovsky, 2005).  Ungdomarna i denna 

studie har inte intervjuats, vilket skulle ha kunnat påverka studien, dock hade ingen utav 

deltagarna i denna studie högsta poäng rakt igenom, vilket innebar att inget falsk KASAM gick 

att urskilja.  

 

2.6 Statistisk analysmetod 
 
Efter att inmatning av data och beräkningar gjorts i SPSS togs det fram olika frekvenstabeller 

för att se fördelningen gällande de olika variablerna. Det togs även fram medelvärde, median 

och standardavvikelse för de olika variablerna. Detta gjordes för att kunna se om skillnader 

fanns inom de olika bakgrundsvariablerna i förhållande till KASAM-värde. Genomsnittsmåttet 

medelvärde användes för att kunna visa på skillnader. Även om fördelningen skiljde sig åt 

inom de olika bakgrundsvariablerna såsom exempelvis antalet män och kvinnor, gjordes en 

jämförelse av medelvärdet dem emellan. Denna jämförelse kunde göras då studien var en 

totalundersökning som visade på hur läget såg ut i just denna grupp under en fyra veckors 

period.  
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2.7 Etiska överväganden 
 
Studier inom samhällsvetenskaplig forskning bör ta hänsyn till forskningsetiska principer. 

Dessa forskningsetiska principer kan delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inom dessa krav fanns ett antal 

regler att hålla sig till, vilka kan sammanfattas enligt följande: Att undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare skall informeras om sin uppgift i studien och villkoren som gäller för 

deltagandet, att de skall informeras om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan utan att detta medförde några negativa följder. Samtycke skulle 

inhämtas från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Data som insamlats för 

forskningsändamål får inte utlånas eller användas för annat bruk än vetenskapliga syften. 

Vidare fanns enligt forskningsrådet några rekommendationer att förhålla sig till: Att 

undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare skulle informeras om vart forskningsresultatet 

skulle publiceras och att de skulle få en rapport eller sammanfattning av studien om de var 

intresserade (vetenskapsrådet, 2008).   

 

Under de gruppträffar som besöktes i denna studie informerades ungdomarna om syftet med 

studien, om att de skulle vara anonyma, att deltagandet var frivilligt samt att de deltagande 

kunde avbryta sitt medverkande om de inte längre ville vara med i studien. Även 

handläggarna som varit behjälpliga med fakta i denna studie, informerades om detta. Under 

gruppträffarna har undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare givit sitt samtycke.  
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3 Teori 
 

KASAM är en teori som har ett salutogent synsätt där fokus inriktas på vad som främjar hälsa 

inte vad som orsakar ohälsa. Teorin utvecklades av en professor i medicinsk sociologi: Aaron 

Antonovsky. Kärnan i teorin behandlar vad det är som gör att vissa människor klarar stora 

påfrestningar i livet bättre än andra. Detta benämner Antonovsky som KASAM, Känsla av 

sammanhang. Antonovsky menar att en människa inte enbart är beroende av socialt stöd och 

ett bra socialt nätverk för att må bra utan att det som är än viktigare är att individen känner en 

känsla av sammanhang. Antonovsky såg KASAM som ”kärnan i svaret på den salutogenetiska 

frågan” (Antonovsky, 2005, sid. 40). Inom det salutogena synsättet ses stressorer (se rubrik 

3.2) inte bara som något negativt som bör bekämpas utan även något som ständigt finns 

närvarande och i vissa fall kan vara hälsofrämjande. Enligt Antonovsky räcker det inte med 

att undvika påfrestningar utan människan måste lära sig att hantera dessa och göra det bästa 

av situationen. För att lära sig att klara dessa påfrestningar måste människan få en känsla av 

sammanhang, vilket är det begreppet KASAM står för. För att en människa ska få en känsla av 

sammanhang behövs att tillvaron görs begriplig, hanterbar samt meningsfull (Antonovsky, 

2005).  
 

3.1 Begreppet KASAM och dess komponenter 
 
För att Antonovsky skulle kunna definiera begreppet KASAM på ett klargörande sätt 

genomförde han 51 ostrukturerade djupintervjuer med olika människor. Gemensamt för dessa 

51 personer var att de alla hade upplevt ett svårt trauma och ansåg att de klarat denna 

påfrestning väldigt bra. Utifrån analysen bedömdes 16 personer ha hög KASAM och 11 låg 

KASAM. Antonovsky undersökte därefter om det fanns genomgående likheter i den ena 

gruppen som inte fanns i den andra. De tre teman som förekom mest under undersökningen 

var de tre komponenterna i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt 

författaren hade de individer med hög KASAM höga värden på dessa tre komponenter medan de 

med låg KASAM hade låga värden på komponenterna (Antonovsky, 2005). 
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Vidare beskriver Antonovsky innebörden i dessa komponenter: 
 

• Begriplighet är i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som 

något begripligt och som en information som är klar och tydlig, inte oförklarlig och 

ostrukturerad. Förutsägbarhet eller att saker och ting går att förklara och ordna är 

karaktäriskt för en person med stark begriplighet (Antonovsky, 2005). 

 

• Hanterbarhet definieras av hur en individ upplever sig ha resurser till sitt förfogande. 

Dessa resurser ska kunna möta de krav som de yttre eller inre stimuli kräver. Resurser 

kan vara något individen själv har kontroll över eller som kontrolleras av andra i 

individens närhet, som han eller hon känner att de finns där och att de går att lita på 

exempelvis hustru/make, vänner, kolleger, läkare etc. Om en individ utsätts för höga 

påfrestningar vet den med hög hanterbarhet att det finns resurser att ta till och han eller 

hon inte skyller på omständigheterna (ibid). 

 

• Meningsfullhet handlar om att en individ känner att något i livet har en känslomässig 

innebörd. Individer med stark meningsfullhet i livet anser att en del problem och krav 

livet för med sig kan ses som utmaningar istället och något som är värt att arbeta för 

och engagera sig i. Komponenten meningsfullhet är enligt författaren den som 

motiverar de andra två komponenterna begriplighet och hanterbarhet (ibid). 

 

Utifrån dessa tre komponenter kan KASAM definieras enligt följande:  

 

”Känslan av sammanhang är 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 skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

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

(Antonovsky, 2005, sid. 46). 

 

3.1.1 Förhållandet mellan komponenterna  

 

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet förhåller sig starkt till 

varandra men det förekommer situationer där en individ kan ha högt värde på två 
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komponenter och lågt på en tredje. Enligt Antonovsky är meningsfullhet den viktigaste och 

mest centrala komponenten. Den näst viktigaste komponenten är begriplighet då 

hanterbarheten förutsätter både förståelse och begriplighet (Antonovsky, 2005).  

 

För att visa på sambanden mellan de olika komponenterna och vikten av meningsfullhet har 

Antonovsky via en tabell visat på åtta möjliga typer av kombinationer av de olika 

komponenterna (ibid).  Nedan visas fem typer av kombinationer av de olika komponenterna. 

 

 

 

Typ 1 och 8 har ett stabilt mönster då de ligger lika på alla tre komponenter. Dessa individer 

har antingen en hög eller låg KASAM men den är inte i obalans. Typ 2 och 7 är enligt 

Antonovsky ovanliga kombinationer hos en individ då han anser att hög hanterbarhet är 

beroende av hög begriplighet. Det är svårt för en person att känna att denne kan hantera något 

som han eller hon  inte förstår. För typ 5 blir det snabbt en väg nedåt då det är svårt att känna 

begriplighet och hanterbarhet om individen inte känner någon meningsfullhet i det hela. Det 

leder snabbt till att även begripligheten och hanterbarheten minskar eller försvinner ( ibid).  

Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

5 Hög Hög Låg Press nedåt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 
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3.2 Problemhantering utifrån KASAM  

 

Under en människas liv utsätts han eller hon för en mängd olika påfrestningar. Dessa 

påfrestningar kan leda till oro som i sin tur kan omvandlas till stress. Enligt Antonovsky har 

individer med hög KASAM lättare att förhindra att denna oro omvandlas till stress. Dessa 

personer ser ofta dessa stimuli som en icke-stressorer och antar att han eller hon kan anpassa 

sig till kravet. De personer med hög KASAM är vana vid att möta stimulis som från början kan 

upplevas som en stressor men att de slutligen visar sig vara oproblematiska. Anledningen till 

att personer med hög KASAM har lättare för att se en stressor som ofarlig i jämförelse med de 

personerna med låg KASAM beror enligt Antonovsky på att de med hög KASAM har lättare för 

att se att saker ordnar sig och att problemen kommer att lösas (Antonovsky, 2005).  

 

 För att ta reda på hur KASAM kan förhindra att oro omvandlas till stress, vilket gör att hälsa 

gynnas och ohälsa motverkas, måste först problemet definieras genom tre frågor: 

 

1. Definition av stressor: stimulus som definieras som stressor kan vara antingen positiv 

eller negativ. Ibland är det även svårt att definieras som antingen eller. Antonovsky 

tror att de med hög KASAM har lättare för att bedöma en stressor som positiv då de tror 

att saker kommer att ordna sig och att de har resurser för att hantera påfrestningen 

Exempel på olika stressorer kan vara arbetslöshet, gifta sig, skilja sig och pensioneras 

(Antonovsky, 2005).  

 

2. Känslomässiga problem som uppstår till följd av en stressor: En stressor upplevs 

olika beroende på vem som upplever den. För en person kan det vara positivt att 

exempelvis gå i pension medan en annan upplever det som något negativt (ibid). 

 

3. Hur problemet uppfattas då stimulus definierats som stressor: Personer med hög 

KASAM kan exempelvis se en befordran som en utmaning medan en med låg KASAM, 

även om befordran är önskvärd, ser olika problem i situationen (ibid). 
 

 Under hela livet ställs människan inför flertalet olika stressorer. När en person alltid använder 

sig av ett bestämt tillvägagångssätt som exempelvis kämpa eller fly innebär detta att personen 

minskar sina möjligheter till en framgångsrik problemhantering. De personer med hög KASAM 
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väljer för stunden det tillvägagångssätt som är bäst lämpat för just den påfrestningen. De 

söker efter den eller de resurser som kan vara lämpliga för just den stressorn. För att en 

mobilisering av resurser skall kunna ske krävs att personen även känner en meningsfullhet, att 

han eller hon känner att det finns något som är värt att kämpa för (Antonovsky, 2005). 

 

För en person med låg KASAM sätts ofta fokus på de känslomässiga parametrarna (se punkt 2 

sid 17) och de ser stressorn som uteslutande negativ. De med hög KASAM däremot har däremot 

fokus på problemet i sig och söker efter resurser för att kunna hantera detta (se punkt 3 sid 

17). Det vill säga att de med hög KASAM ser problemet som en utmaning istället för en börda. 

Viktigt i denna fas är att göra problemet begripligt och förstå dess karaktär. För personer med 

hög KASAM är detta inte svårt då de anser att problem kan lösas och att saker ordnar sig. De 

personerna med låg KASAM däremot har svårt att se någon lösning och finner inte då någon 

energi till att göra stressorn begriplig och hanterbar. Följden blir för de med låg KASAM en 

resultatlös problemhantering där fokus är mer inriktat på den känslomässiga sidan av 

problemet. Personer med hög KASAM får en effektivare problemlösning då de ser utmaningen i 

problemet och tron på att det kan lösas samt att dessa personer kunnat mobilisera rätt resurser 

(ibid). 

 

KASAM skall inte ses som en problemlösare för alla problem som en människa ställs inför i 

livet.  Stressorer är något som alltid finns närvarande och det finns alltid problem som måste 

hanteras i en människas liv. Antonovsky anser att de personerna med låg KASAM kommer att 

tyngas ned av problemen medan det finns en chans att reda ut problemen för de personerna 

med hög KASAM. Antonovsky vill även påpeka att han med hög eller låg KASAM menar ju 

högre grad av KASAM, då det är ovanligt att personer har en hög KASAM (ibid). 

 

3.3 Stabilitet 
 
Antonovsky ansåg att KASAM var stabilt över tid och att individens slutliga placering av 

KASAM sker i 30-års ålder. Antonovsky utgick från en stabilitetshypotes, med vilken menas 

att en person med hög KASAM kan tillvarata och se en ordning i sin omvärld och kan då stå 

emot trycket mot oordning både från inre och yttre miljö. En person med hög KASAM kan även 

agera flexibelt och ser vetskapen av sina resurser som en tillgång det vill säga han eller hon är 

öppen för det unika i varje situation. Det är svårt att ändra nivån på KASAM för en individ. 

Antonovsky framhöll att det var svårare för en person med medel eller hög KASAM att ändra 
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nivån än det var för en person med låg KASAM. Olika händelser i livet som exempelvis ett nytt 

arbete eller äktenskap kan endast påbörja en förändring. För att en förändring skall kunna ske 

gällande nivån på KASAM krävs ett nytt mönster av livserfarenheter som skall upprätthållas ett 

antal år.  För att exempelvis en terapi skall kunna stärka en persons KASAM krävs att det 

samtidigt sker en konsekvent och bestående förändring av personens livserfarenheter 

(Antonovsky, 2005).  

 

Gällande studier av KASAM finns det även ett flertal studier som har undersökt skalans 

stabilitet över längre tid, det vill säga om en individs KASAM-värde är stabilt eller förändras. 

Tidigare forskning gällande KASAM och stabilitet har dock visat på varierande positiva och 

negativa stöd till att KASAM stabiliseras hos en person (Gassne, 2008). Författaren Berit 

Nilsson (2002) presenterar några av dessa i sin avhandling. En studie visade att det inte fanns 

någon skillnad gällande KASAM hos canceropererade då de undersöktes ett år efter ingreppet 

(Forsberg, 1996).  En annan studie visade på en mindre förändring av KASAM-värdet efter 18 

månader gällande studenter med hög KASAM (Buddeber-Fischer et al., 2001). En studie 

gällande KASAM och arbetslöshet visade att arbetslöshet kan ge en försämring av KASAM och 

att individen sedan stabiliseras på denna nivå. Dock var denna försämring mindre hos de 

individerna med hög KASAM (Alm, 2001). En sammanfattning av studierna i denna avhandling 

kan säga att det finns få undersökningar av KASAM i stora populationer över en längre tid ( 

Nilsson, 2002). 

 

De undersökningar som finns har dock visat på att KASAM är tämligen stabilt. Dock har en 

tydlig förändring av KASAM visat sig i studier av små populationer där individer genomgått 

olika förändringar i sitt liv. Dessa studier visar även på att KASAM-värdet tenderar att vara 

mer stabilt hos individer med hög KASAM (ibid). Det finns även flera studier som visar på att 

KASAM inte är stabilt över tidsperioder längre än ett år och de visar på samma resultat oavsett 

ålder hos respondenterna. Exempelvis visar studier på en sänkning av KASAM hos personer 

med olika fysiska åkommor, störst var sänkning hos de med hjärt- och kärlsjukdomar 

(Larsson & Setterlind, 1990 & Nilsson, Holmgren & Stegmayr, 2003). En annan studie visade 

på en ökning av KASAM vid en förankring på arbetsmarknaden (Kalimo, Pahkin, Mutanen & 

Toppinen-Tanner., 2003)  
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3.4 Kritik 

 

Kritik som finns mot Antonovskys begrepp KASAM är bland annat riktat mot begreppet 

KASAM: s oberoende av demografiska, sociala, kulturella och religiösa förhållanden. En av 

dessa som kritiserat detta menar på att KASAM är beroende av sociala villkor. De anser att det 

är lättare att utveckla en starkare grad av KASAM ”i sociala sammanhang där självständighet, 

personlig självhädelse och sociala, intellektuella och kulturella färdigheter stärks” (Kallenberg 

& Larsson, 2004, s.96). Trots kritiken mot KASAM kvarstår ändå faktum att det finns starka 

kopplingar mellan KASAM och hälsa (Kallenberg & Larsson, 2004). Vidare framhåller Gassne 

(2008) att det finns ett flertal studier som pekar på att en jämförelse i KASAM-värde mellan 

grupper i olika kulturer inte bör ske utan i stället en granskning av olika omgivningsvariabler. 

Han framhåller även att flera studier visar på att KASAM-nivån är kulturbunden (Gassne, 

2008).  
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4 Resultat 
 
I denna studie har en enkät på 34 frågor besvarats av 59 arbetssökande ungdomar. Nedan 

presenteras denna totalundersöknings resultat och analys utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Analysen som nedan följer görs utifrån tidigare forskning och den valda teorin 

KASAM. Först presenteras och analyseras de arbetssökande ungdomarnas KASAM-värde, 

därefter följer resultat och analys gällande kön, tid för arbetssökande, utbildning, försörjning 

och slutligen görs en sammanfattning. 

  

4.1 KASAM 
 
I denna studie besvarades ett formulär benämnt KASAM-29 som innehöll 29 frågor som berör 

skilda områden av livet. KASAM-29 är utformat efter en Likertskala där exempelvis 

svarsalternativet sällan eller aldrig är lika med 1 och svarsalternativet mycket ofta är lika med 7. 

Den teoretiska variationsvidden är 29-203 poäng. Medelvärdet för respondenterna i denna 

studie gällande KASAM är 133, medianen är 128 och standardavvikelsen är 22. Av de 

arbetssökande ungdomarna visar 57,6 % på en medelnivå av KASAM, 13,6 % visar på en hög 

nivå av KASAM och 28,8 % visar på en låg nivå av KASAM. 

 

Enligt KASAM teorin är det viktigt för en individ att kunna hantera påfrestningar och göra det 

bästa av situationer för att få en känsla av sammanhang. Det handlar om att kunna förhindra 

att oro omvandlas till stress, vilket innebär att problemet måste definieras. Detta innebär i sin 

tur att man antingen ser problemet som en utmaning eller som enbart negativt. Individer med 

hög KASAM ser problemet som en utmaning medan de med svagt KASAM mer fokuserar på de 

negativa aspekterna av problemet (Antonovsky, 2005). Utifrån undersökningen i denna studie 

kan det diskuteras huruvida de arbetssökande ungdomarna definierar arbetslöshet som en 

negativ eller positiv stressor. Det vill säga om de ser arbetslösheten mer som en utmaning än 

ett stort problem som inte går att lösa. Då 57,6 % av ungdomarna visar på en medelnivå av 

KASAM i denna studie, kan det tänkas att de inte helt och hållet definierar arbetslösheten som 

en negativ stressor, utan att de känner att de har resurser och verktyg för att kunna hantera 

situationen till en viss del. Samtidigt kan denna medelnivå påverkas av flera olika 

omgivningsfaktorer och för att ta reda på detta behövs ytterligare studier. Detta visas även i 
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tidigare forskning där vikten av att undersöka olika omgivningsvariabler framhålls (Gassne, 

2008). Enligt KASAM teorin är det ovanligt att personer har en hög KASAM (Antonovsky, 

2005). Detta visar sig även i denna totalundersökning, där det är få av de arbetssökande 

ungdomarna som visar på en hög nivå av KASAM. 

 

4.2 Kön 
 
Av de ungdomar som deltar i denna studie är 68 % män och 32 % kvinnor. Medelvärdet 

gällande KASAM är för män 133 och för kvinnor 130.  Medianen är för män 139 och för 

kvinnor 127. Standardavvikelsen är 22,5 för män och 22 för kvinnor. I förhållande till 

KASAM-nivån visar det sig att de flesta kvinnorna har en medelnivå av KASAM och detsamma 

gäller för män. Se tabell 4.1 

 

Tabell 4.1  Fördelning över nivå av KASAM gällande kön, andel i procent 

  

 

 

 

 

 

 

 

I många studier har det visat sig att KASAM är oberoende av kön (Eriksson & Lindström, 

2005). Samtidigt finns det andra studier där resultaten visar att det finns en skillnad gällande 

kön och välbefinnande vid arbetslöshet bland ungdomar (Korpi, 1997 & Hammer, 2000).  

Denna studie visar att det finns en liten skillnad gällande medelvärdet av KASAM för män och 

kvinnor, där kvinnorna visar på ett något lägre än männen.  Då KASAM hos en individ är en 

avgörande faktor för välbefinnande, kan resultatet i denna studie tyda på att kvinnorna mår 

något sämre än männen. Samtidigt visar denna undersökning att de flesta av både männen och 

kvinnorna ligger på en medelnivå av KASAM. Vilket kan tyda på att båda könen utifrån 

KASAM mår relativt bra.  

 Låg Medel  Hög 

Män 30 % 55 % 15 % 

Kvinnor 26 % 63 % 11 % 
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4.3 Tid för arbetssökande 
 
Frågan gällande hur länge respondenten varit arbetssökande innebar att respondenten skulle 

ange tiden de varit arbetssökande. Tiden 0-6 månader är den mest förekommande. Få av de 

arbetssökande ungdomarna har varit arbetssökande längre tid än 2 år. Se figur 4.2 
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Figur 4.2 Fördelning över tid för arbetssökande, andel i procent  

 

Medelvärdet gällande KASAM för de som varit arbetssökande 0-6 månader är 134. För de som 

varit arbetssökande i mer än 2 år är medelvärdet 105,5. Högst medelvärde gällande KASAM 

visar de som varit arbetssökande i 13-18 månader där medelvärdet är 148. För de som varit 

arbetssökande i 7-12 månader är medelvärdet 124. Tiden för arbetssökande i förhållande till 

KASAM nivå visas i tabell 4.3 

 
Tabell 4. 3 Fördelning över nivå av KASAM gällande tid arbetssökande, andel i procent 

 

 LÅG MEDEL HÖG 

0-6 månader 24,5 % 61 % 14,5 % 

7-12 månader 60 % 40 % 0 % 

13-18 månader 0 % 67 % 33 % 

Längre än 2 år 100 % 0 % 0 % 
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Det finns studier som visar att ju längre tid en person är arbetslös, ju fler psykiska besvär har 

denna samt att arbetslösheten kan innebära en ökad risk att bli exkluderad från 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till exklusion på andra områden i livet (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2002). Det finns även studier som visar på att varaktig arbetslöshet och 

välbefinnande inte kan kopplas samman (Hammer, 2000 & Rantakeisu, 2002). Som beskrivits  

så varierar medelvärdet gällande KASAM i de olika tidsintervallerna för de arbetssökande 

ungdomarna. Det visar sig bland annat att de som varit arbetssökande i 13-18 månader har 

högst medelvärde gällande KASAM. Detta skulle kunna tyda på att ungdomarna i denna studie 

utifrån KASAM inte mår sämre ju längre tid de varit arbetssökande. Samtidigt visar denna 

studie att de som varit arbetssökande längre än 2 år har lägst medelvärde av alla. Denna studie 

visar på ett väldigt varierat resultat gällande tid för hur länge ungdomarna varit arbetssökande, 

vilket gör det svårt att uttala sig gällande varaktighet av arbetslöshet kopplat till välbefinnande 

i denna studie och att det krävs ytterligare studier för att se om det finns andra faktorer som 

kan ha betydelse. Exempelvis skulle det kunna vara så att de som varit arbetssökande i 13-18 

månader har bra socialt stöd vilket skulle kunna ha betydelse för deras KASAM-nivå och 

därmed välbefinnande. Det som går att uttala sig om utifrån ovanstående resultat är att 

flertalet av ungdomarna har varit arbetssökande i 0-6 månader och av dessa visar 61 % av 

ungdomarna på en medelnivå av KASAM, vilket kan tyda på att ungdomarna utifrån KASAM 

mår relativt bra. 
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4.4 Utbildning 
 
Frågan gällande utbildning innebar för respondenterna att ange högsta fullgångna utbildning. 

Det fanns fem alternativ att välja mellan. Det mest förekommande var Gymnasium som 

utgjorde 76 %. Därefter var den högst fullgångna utbildningen Grundskolan som utgjorde 10 

%.  Se figur 4.4  
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Figur 4.4 fördelning över olika utbildningskategorier, andel i procent 

 

Medelvärdet gällande KASAM bland dem som hade gymnasieutbildning som högst fullgångna 

utbildning är 132. För de med grundskoleutbildning som högst fullgångna utbildning är 

medelvärdet 128. Gällande de ungdomarna med Högskole-/Universitetsutbildning är 

medelvärdet gällande KASAM 153. Högst fullgångna utbildning i förhållande till KASAM nivå 

visas i tabell 4.5. 
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Tabell 4. 5 Fördelning över nivå av KASAM gällande utbildningskategorier, andel i procent 

 

 Låg Medel Hög 

Grundskola 16,7 % 66,7 % 16,7 % 

Gymnasium 31,1 % 60 % 8,9 % 

KY/Lärling 33,3 % 0 % 66,7 % 

Högskola/ 

Universitet 

0 % 66,7 % 33,3 % 

Övrigt 50 % 50 % 0 % 

 
 

Gällande utbildning i förhållande till KASAM visar mycket av tidigare forskning att utbildning 

kan underlätta tillvaron som arbetslös. Exempelvis framhålls att de med utbildning skulle 

kunna besitta mer kunskap gällande alternativ till arbete (Statens Folkhälsoinstitut, 2002 & 

Schaufeli, 1997). Andra studier visar att de med utbildning är mer sårbara för stress och att 

arbetslöshet kan påverka dem i större utsträckning än de med lägre utbildning (Schaufeli, 

1997). Resultaten i denna studie visar att de med högre utbildning såsom gymnasieutbildning 

har ett något högre medelvärde än de med grundskoleutbildning, vilket skulle kunna handla 

om att de besitter mer kunskap gällande alternativ till arbete. Ungdomar med 

högskola/universitetsutbildning har det högsta medelvärdet gällande KASAM. Detta skulle 

även kunna visa att ungdomarna i denna studie som har en högre utbildning inte påverkas 

särskilt mycket av arbetslöshet, vilket är tvärtemot vad viss annan forskning framhåller. Detta 

skulle även kunna innebära att arbetslösheten inte upplevs som en negativ stressor för de med 

högre utbildning, då kunskapen de besitter kan underlätta vid arbetslöshet. Detta resultat visar 

att flertalet av ungdomarna har gymnasieutbildning som högts fullgångna utbildning och utav 

dessa visar 60 % av ungdomarna på en medelnivå av KASAM, vilket kan tyda på att 

ungdomarna utifrån KASAM mår relativt bra. 
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4.5 Försörjning 
 
Frågan gällande försörjning innebar för respondenterna att ange deras huvudsakliga inkomst. 

Det fanns sex olika alternativ: Utvecklingsersättning, Aktivitetsstöd, A-kassa, Alfa-kassa, 

Försörjningsstöd och Övrigt. Det mest förekommande alternativet som förekom i denna fråga 

var övrigt. Se figur 4.6  
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Figur 4.6 Fördelning över olika inkomstkategorier, andel i procent 

 

De respondenter med A-kassa som huvudsaklig inkomst har ett medelvärde gällande KASAM 

på 138,6. De med försörjningsstöd har ett medelvärde på 118,7. De som angett alternativet 

övrigt har ett medelvärde på 130. Inkomstkategorierna i förhållande till KASAM nivå visar på 

följande resultat. Se tabell 4.7  
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Tabell 4.7  Fördelning över nivå på KASAM gällande inkomstkategorier, andel i procent 

 

 Låg Medel Hög 

Utvecklingsersättning 0 % 100 % 0 % 

Aktivitetsstöd 10 % 70 % 10 % 

A-kassa 25 % 50 % 25 % 

Alfakassa 33,3 % 33,3 % 33,3 

Försörjningsstöd 75 % 25 % 0 % 

Övrigt 28 % 64 % 8 % 

 

 

Tidigare forskning visar att ju fler ekonomiska svårigheter en person har ju sämre mår denne 

(Starrin et al., 2001). Vidare visar även tidigare forskning att bristen på ekonomiska resurser 

ofta innebär att ungdomars möjligheter gällande deras levnadsstandard begränsas och detta får 

konsekvenser för ungdomars välbefinnande (Statens Folkhälsoinstitut, 2002). 

Försörjningsstöd innebär ofta en låg ekonomisk ersättning, vilket kan vara en av 

anledningarna till att ungdomarna i denna studie visar på det lägsta medelvärdet gällande 

KASAM. Resultatet i denna studie visar att de med A-kassa har det högsta medelvärdet 

gällande KASAM. Då A-kassa kräver att en individ skall ha arbetat tidigare kan detta ha 

påverkat KASAM-nivån, eftersom ett tidigare arbete kan ha givit en känsla av tilltro till sig 

själv och sin förmåga. Det kan med andra ord vara så att KASAM-nivån ökar då en person har 

haft ett arbete. Detta har även tidigare forskning visat på, där en förankring på 

arbetsmarknaden har visat sig kunna öka nivån av KASAM (Kalimo et al., 2003).  
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4.6 Sammanfattning  
 
Resultatet i denna studie visar att 57,6 % av de arbetssökande ungdomarna har en medelnivå 

av KASAM vilket kan tyda på att majoriteten av de arbetssökande ungdomarna i denna studie 

utifrån KASAM mår relativt bra.  Dock är det 28,8 procent som har en låg nivå av KASAM, 

vilket kan sammanfattas som att en liten del av denna grupp utifrån KASAM kan må relativt 

dåligt. Gällande kön och KASAM fanns det en liten skillnad gällande medelvärdet, där kvinnor 

visade något lägre medelvärde än männen gällande KASAM. Samtidigt befann sig både män 

och kvinnors medelvärde på en medelnivå av KASAM. De flesta arbetssökande ungdomarna 

har varit arbetssökande i 0-6 månader. Gällande KASAM-nivå visade de olika 

tidsindelningarna på ett varierat resultat. De flesta arbetssökande ungdomarna angav 

Gymnasieutbildning som högst fullgångna utbildning. Högst medelvärde har de ungdomar 

som angav Högskola/Universitet som högst fullgångna utbildning. Resultatet i denna studie 

visar också att de med försörjningsstöd hade lägst medelvärde och de med A-kassa hade högst 

medelvärde, vilket skulle kunna innebära att en tidigare anställning kan ha betydelse för 

välbefinnande vid arbetslöshet. Denna studie säger inget om orsakssamband. För att visa på 

orsakssamband behövs ytterligare studier som undersöker flera olika omgivningsfaktorer som 

skulle kunna ha en påverkan på KASAM värdet vid arbetslöshet. 
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5 Diskussion 
 
I resultatet av denna totalundersökning har vi först valt att titta på KASAM-värdet och KASAM-

nivån hos alla respondenter. Därefter redovisa hur fördelningen såg ut gällande de olika 

bakgrundsvariablerna samt på skillnader inom de olika kategorierna i bakgrundsvariablerna.  

Medelvärdet gällande respondenternas KASAM-värde visar 132,8, vilket motsvarar en 

medelnivå av KASAM. Dock är det 28,8 procent som har en låg nivå av KASAM, vilket kan 

sammanfattas som att en liten del av denna grupp utifrån KASAM kan må relativt dåligt. 

Fördelningen gällande kön i studien är 68 % män och 32 % kvinnor. Den vanligaste högst 

fullgångna utbildningen är gymnasium. 83,1 % av ungdomarna har varit arbetssökande i 0-6 

månader. Gällande huvudsaklig försörjning har 42,4 % av ungdomarna angivit kategorin 

övrigt. Vid redovisning av medelvärdet mellan de olika kategorierna av försörjning visas att 

de arbetssökande ungdomarna med A-kassa har det högsta medelvärdet av KASAM. Det skulle 

vidare kunna innebära att en tidigare anställning kan ha betydelse för välbefinnande vid 

arbetslöshet.  

 

Resultatet i denna undersökning visar på flera likheter i förhållande till tidigare forskning. 

Bland annat visar tidigare forskning att brist på ekonomiska resurser kan få konsekvenser för 

ungdomars välbefinnande, vilket kan ses även i detta resultat där de med försörjningsstöd har 

det lägsta medelvärdet av KASAM. Tidigare forskning visar även att utbildning skulle kunna 

underlätta tillvaron som arbetslös, och resultaten i denna studie visar också att de med 

gymnasieutbildning och högskola/universitets utbildning har ett högre medelvärde av KASAM 

än de med endast grundskoleutbildning.  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur välbefinnandet ser ut bland arbetssökande ungdomar 

i Östersund, utifrån två centrala frågeställningar. Dessa frågeställningar har besvarats i 

studiens resultat och analysdel i kapitel fyra. För att undersöka välbefinnandet undersöktes 

KASAM-värdet i form av en enkät som delades ut till arbetssökande ungdomar. Resultatet i 

denna studie har besvarat syfte och frågeställningar, eftersom studien visar på hur KASAM-

värdet ser ut bland de arbetssökande ungdomarna samt visar på skillnader som finns inom de 

olika bakgrundsvariablerna i förhållande till KASAM-värde. Resultatet visar hur det såg ut 

under en period av fyra veckor.  
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Gällande tillvägagångssättet i denna studie, skulle det ha varit intressant med fler 

respondenter. Detta för att kunna göra ett urval och få en representativ undersökning, vilket 

hade inneburit att generaliseringar kunde ha gjorts. Det skulle kunna ses som en svaghet då ett 

uttalande om hur denna grupp mår inte säger något om huruvida den övriga populationen mår. 

Samtidigt visar denna totalundersökning på hur just respondenter i denna undersökning mår, 

vilket kan vara intressant för dem som arbetar med de arbetssökande ungdormarna i 

Östersund.  Data som framkommit i denna studie säger lite om flertalet individer vilket är 

intressant då en relativt stor grupp undersöks. Samtidigt skulle det ha varit intressant att gå på 

djupet genom exempelvis intervjuer för att få fram ytterligare material gällande 

välbefinnandet hos arbetssökande ungdomar i Östersund, vilket skulle kunna leda till en 

förståelse och kunskap kring olika områden som kan ha betydelse för välbefinnandet vid 

arbetslöshet.  

 

En styrka med denna studie är att det finns mycket tidigare forskning att tillgå inom ämnet. 

Vilket är en fördel vid skapandet av syfte, frågeställning och konstruktion av enkät. Om 

frågan gällande försörjning exempelvis hade delats in i två delar en gällande typ av inkomst 

och den andra om disponibelt belopp, hade ytterligare analyser kring skillnader kunnat göras.  

I efterhand har det funderats kring huruvida bakgrundsvariabeln tid för arbetssökande kunde 

ha delats in i flera alternativ, detta då det visat sig att det fanns en relativt stor spridning inom 

de olika tids alternativ 

 
 
Denna studie har visat att 57,6 % av de arbetssökande ungdomarna har en medelnivå av 

KASAM. Samtidigt finns det ett antal ungdomar, 28,8 %, som visar på en låg nivå av KASAM, 

vilket kan innebära att de utifrån KASAM kan må relativt dåligt.  Resultatet i denna studie kan 

ses som en kunskap som kan vara till fördel för de människor som möter och arbetar med 

arbetssökande ungdomar.  KASAM kan användas som ett verktyg för att kunna gå vidare och 

stötta de ungdomar som inte mår så bra, vilket skulle kunna innebära att arbeta med 

ungdomarnas känsla av sammanhang. Om känslan av sammanhang stärks skulle det kunna 

innebära att ungdomen inte ser arbetslösheten som enbart en negativ stressor. Att hitta och 

stärka resurser i ungdomen själv skulle kunna vara en del i arbetet med ungdomarnas känsla 

av sammanhang. Resultaten i denna studie är även viktig för samhället att ta del av, då 

resultaten visar att det finns ett antal ungdomar som utifrån KASAM mår relativt dåligt. Att det 

då finns återgärder och stöd till dessa ungdomar är av särskild vikt, eftersom det visat sig att 
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exempelvis ett arbete kan påbörja en förändring mot ett högre KASAM. Samtidigt framhåller 

trots detta författaren Antonovsky att det är svårt att förändra en individs KASAM värde. Då 

författaren till teorin KASAM framhåller dess oberoende gällande demografiska, sociala, 

kulturella och religiösa förhållanden har viss kritik riktats mot detta. Denna kritik innefattar 

bland annat att KASAM är beroende av sociala villkor och att det är lättare att utveckla en 

starkare grad av KASAM i sociala sammanhang där självständighet, sociala -, intellektuella - 

och kulturella färdigheter stärks (Kallenberg & Larsson, 2004). Denna kritik är något som 

funderats över i denna studie, kan de vara så att de ungdomar med hög KASAM ingår i sociala 

sammanhang där bland annat självständighet och social färdighet stärks?  En ytterligare studie 

som undersöker samband mellan sociala sammanhang och KASAM-värde skulle vara 

intressant!  

 

En fundering och tanke som väckts i denna studie är om de arbetssökande ungdomarna i 

denna studie kan må dåligt även om de visat på ett högt KASAM eller att de faktiskt mår bra 

även om de visar på ett lågt KASAM-värde. Har inte faktorer som självinsikt eller känsla av 

kontroll i livet påverkan av KASAM-värdet? Förändring av KASAM både till lägre och högre 

anses vara svårt, enligt Antonovsky.  En fundering som väckts är om KASAM-värdet hos en 

person som varit arbetslös i exempelvis 10 år sjunker, då negativa händelser i en persons liv 

borde påverka KASAM-värdet. Detsamma gäller även positiva händelser i en persons liv som 

exempelvis ett arbete, borde inte detta kunna höja värdet av KASAM? Detta är även 

diskussioner som förts i tidigare forskning. Dock behövs ytterligare forskning kring KASAM-

värdets stabilitet och påverkan av olika händelser i livet.  

 

Om det nu är så att ett arbete ökar en persons KASAM-värde är det viktigt ha fokus kring att 

stötta och hjälpa ungdomar till att finna ett arbete. Samtidigt kan det vara svårt i tider av 

lågkonjunktur att finna arbete till alla. Det är då särskilt viktigt att personer som möter 

gruppen arbetssökande ungdomar stöttar och motiverar ungdomarna samt att det finns olika 

sorters insatser att ta till för att ungdomarna ska uppleva känsla av sammanhang i tillvaron. En 

känsla av sammanhang kan upplevas olika från person till person. Vi anser att insatser som 

kan bidra till en struktur i vardagen och ger social kontakt är särskilt att ha i åtanke gällande 

arbetssökande ungdomar. 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkät 

 

Välbefinnande bland arbetssökande 

ungdomar i Östersund! 

 

Denna enkät kommer att vara en del i vår C-uppsats på 

socionomutbildningen här i Östersund. I enkäten som du nu kommer att 

fylla i är du helt anonym. 

Du kommer att få svara på 29 frågor som berör olika delar av livet. Innan 

du besvara dessa 29 frågor vill vi att du skall svara på några frågor nedan 

gällande din bakgrund. 

 

Kryssa eller skriv antal. 

 

1. Är du: 

         □ Man 

         □   Kvinna            

 

 

2. Vilket år är du född?  ______ 
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3. Hur länge har du varit arbetssökande? 
      

     □ 0-6 månader    

     □ 7-12 månader 

          □ 13-18 månader 

          □ 19-24 månader 

     □ Längre än två år 

 

4. Vad är din högsta genomgångna utbildning? 
 

Sätt endast ett kryss. 

 

          □ Grundskola årskurs 1-9 

     □ Gymnasieskola 

     □  Komvux     

          □ Kvalificerad yrkesutbildning eller lärlingsutbildning 

          □ Högskola eller universitet 

          □ Övrigt 
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5. Hur försörjer du dig idag? 
 

Sätt ett kryss på det alternativ som utgör din huvudsakliga 

inkomst. 

  

     □ Utvecklingsersättning 

          □ Aktivitetsstöd 

          □ Arbetslöshetsförsäkring ( A-kassa) 

          □ Alfa-kassan 

     □ Försörjningsstöd  

     □ Övrigt 

 

 

Tack för att just du medverkar! Fortsätt nu med att besvara 

frågorna på kommande sidor.  
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Känsla av sammanhang- KASAM 

 

Här är några frågor (29 st) om berör skilda områden av livet. Varje fråga 

har 7 möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på 

just Dig. Om du instämmer precis i det som står under 1, så ringa in 1:an; 

om det som står under 7 passar in på din situation, så ringa in 7:an.  

 

Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer 

med din känsla.  

 

Ge endast ett svar på varje fråga. 

 

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår 

dig?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

Har aldrig                                                                                                    Har alltid      

den känslan                                                                                             den känslan 

                                                                                                                               

 

                                             

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete 

med andra, hade du då en känsla av att det?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

Kommer säkert                                                                                    Kommer säkert  

inte att bli gjort                                                                                          att bli gjort                                                                                
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3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett 

från dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

tycker att de                                                                                             känner dem  

är främlingar                                                                                              mycket väl 

 

 

 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer 

runt omkring dig?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket sällan                                                                                            mycket ofta  

eller aldrig  

 

 

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som 

du trodde du kände väl?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7         

har aldrig hänt                                                                                         har ofta hänt  

 

 

 

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

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

har aldrig hänt                                                                                         har ofta hänt 
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7. Livet är:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

alltigenom                                                                                                  fullständigt  

intressant                                                                                                    enahanda  

 

 

 

8. Hittills har ditt liv:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

helt saknat                                                                                      genomgående haft  

mål och mening                                                                                   mål och mening  

 

 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

Mycket ofta                                                                                           mycket sällan/  

                                                                                                                        aldrig 

 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

fullt av föränd-                                                                                        helt förutsäg-                                                                                      

ringar utan att                                                                                              bart utan  

du visste vad som                                                                                   överraskande      

skulle hända                                                                                             förändringar 

härnäst  
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11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

helt                                                                                                            fullkomligt   

fascinerande                                                                                                 urtråkiga 

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och 

inte vet vad du skall göra?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket                                                                                                         mycket          

ofta                                                                                                        sällan/aldrig              

 

 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

det går alltid                                                                                                 det finns  

att finna en lösning                                                                                 ingen  lösning  

på livets svårig-                                                                                   på livets svårig-        

heter                                                                                                                 heter 

 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

känner hur                                                                                           frågar dig själv 

härligt det                                                                                            varför du över- 

är att leva                                                                                                huvud  taget  

                                                                                                                     finns till 
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15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen:  

  

1                            2              3                4            5             6                    7  

alltid förvirrande                                                                                         fullständigt  

och svår att finna                                                                                              solklar 

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

glädje och                                                                                           smärta och leda  

djup tillfreds-  

ställelse  

 

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

fullt av föränd-                                                                                   helt förutsägbart  

ringar utan att                                                                                               och utan  

du vet vad som                                                                                       överraskande                                                             

händer härnäst                                                                                         förändringar 

 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

älta det om                                                                                             säga "Det var  

och om igen                                                                                         det”  och sedan  

                                                                                                                   gå vidare 
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19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket ofta                                                                                           mycket sällan/  

                                                                                                                        aldrig      

 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

kommer du                                                                                               kommer det 

säkert att fort-                                                                                    säkert att hända  

sätta att känna                                                                                     något som för-  

dig väl till                                                                                               stör den goda  

mods                                                                                                              känslan   

 

 

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

 

 1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket ofta                                                                                           mycket sällan/  

                                                                                                                        aldrig  

 

22. du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

helt utan mål                                                                                             fyllt av mål  

och mening                                                                                               och mening  
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23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som 

du kan räkna med?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

det är du                                                                                                     det tvivlar  

helt säker på                                                                                                      du på 

 

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som 

håller på att hända? 

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket ofta                                                                                           mycket sällan/  

                                                                                                                        aldrig  

 

25. 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  

 

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

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

du över- eller                                                                                          du såg saken  

undervärderade                                                                                         i dess rätta 

dess betydelse                                                                                            proportion  
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27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta 

inom viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att:  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

du alltid kom-                                                                                      du inte kommer  

mer att lyckas                                                                                      att lyckas över-  

övervinna                                                                                      vinna svårigheterna                                                                                           

erna  

 

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör 

i ditt dagliga liv?  

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket ofta                                                                                           mycket sällan/ 

                                                                                                                        aldrig 

 

 

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan 

kontrollera? 

 

1                            2              3                4            5             6                    7  

mycket ofta                                                                                           mycket sällan/ 

                                                                                                                        aldrig 

 

Tack för din medverkan! 
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