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SAMMANFATTNING

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent 
perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, 
som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid 
för att ha möjlighet att fånga en utveckling. Syftet med denna studie var, att med magbesvär som 
infallsvinkel, studera KASAM och den salutogena modellens relation till hälsa, kön, psyko- 
sociala faktorer och stabilitet.

Vid en klassifikation av patientens sjukdomstillstånd, gjord separat av patient, läkare och kurator, 
visade jämförelsen full överensstämmelse i hälften av fallen. En motsvarande jämförelse 
gällande patientens allmänna hälsotillstånd visade full överensstämmelse i en tredjedel av fallen. 
Synliggörandet av dessa skillnader antyder behovet av reflektion, över såväl den egna 
bedömningen som andras, i den kliniska vardagen.
En grupp personer med magbesvär intervjuades 16-18 år efter en gastroskopiundersökning. Fyn
den i en kvalitativ studie visade att patientens inflytande på sitt liv, direkt eller indirekt, tycktes 
vara relaterat till om han/hon var frisk vid uppföljningen. Att ha inflytande över sitt liv kan också 
innebära att vara i stånd till att ha inflytande i mötet med vårdgivare och över adekvat be
handling.
I en tvärsnittsstudie av en normalbefolkning (WHO MONICA Project) visade sig medelvärdena 
för KASAM, efter uppdelning i tre olika diagnosgrupper, vara signifikant lägre i en grupp med 
magbesvär (n=309) i jämförelse med såväl en grupp med identifierad sjukdom (n=198) som en 
grupp utan de efterfrågade symtomen/sjukdomarna (n=1212).
I en panelstudie med en uppföljning efter fem år visades att det förelåg en statistiskt signifikant 
minskning av KASAM i totalpopulationen (n=1254) och att män och kvinnor hade en likartad 
minskning. Studien visade också KASAM endast var stabil hos personer med höga 
ingångsvärden. Personer i åldersgruppen 45-74 år och personer med en identifierad sjukdom 
hade den största sänkningen. Nedgången är i linje med samhällsutvecklingen under den studerade 
perioden under 1990-talet, med en nedmontering av delar i det tidigare välfärdssamhället.
En studie, som jämförde två tvärsnitt i en normalbefolkning med fem års mellanrum, visade en 
statistiskt signifikant nedgång av KASAM. Sänkningen var mest uttalad bland kvinnor, i den 
yngre åldersgruppen (25-44 år) och bland dem med en identifierad sjukdom. Personer med 
mångåriga magbesvär hade det lägsta medelvärdet i båda tvärsnitten.

Att kartlägga hur olika faktorer relaterar till KASAM kan utgöra en väg både vad gäller att förstå 
hur politiska beslut påverkar skilda sektorer i samhället, och var enskilda människor befinner sig 
i olika processer vid hälsa och sjukdom. Patienter med mångåriga magbesvär rapporterade en låg 
känsla av sammanhang och är till synes en grupp som borde uppmärksammas i vården. Det är 
väsentligt att inte bara mäta KASAM som en personlig variabel utan också se hur 
strukturförändringar påverkar den enskilda människan. Olika vårdgivare kan tillsammans med 
patienten vara öppna för att inte enbart det medicinska perspektivet utan att även patientens 
inflytande och sociala situation lyfts fram.

Nyckelord: Patient, KASAM, hälsa, kön, patientinflytande, magbesvär, psykosociala faktorer, 
vårdgivare, stabilitet, samhällsförändringar, WHO MONICA Project.
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SAMMANFATTNING

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent 
perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, 
som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid 
för att ha möjlighet att fånga en utveckling. Syftet med denna studie var, att med magbesvär som 
infallsvinkel, studera KASAM och den salutogena modellens relation till hälsa, kön, psyko- 
sociala faktorer och stabilitet.

Vid en klassifikation av patientens sjukdomstillstånd, gjord separat av patient, läkare och kurator, 
visade jämförelsen full överensstämmelse i hälften av fallen. En motsvarande jämförelse 
gällande patientens allmänna hälsotillstånd visade full överensstämmelse i en tredjedel av fallen. 
Synliggörandet av dessa skillnader antyder behovet av reflektion, över såväl den egna 
bedömningen som andras, i den kliniska vardagen.
En grupp personer med magbesvär intervjuades 16-18 år efter en gastroskopiundersökning. Fyn
den i en kvalitativ studie visade att patientens inflytande på sitt liv, direkt eller indirekt, tycktes 
vara relaterat till om han/hon var frisk vid uppföljningen. Att ha inflytande över sitt liv kan också 
innebära att vara i stånd till att ha inflytande i mötet med vårdgivare och över adekvat be
handling.
I en tvärsnittsstudie av en normalbefolkning (WHO MONICA Project) visade sig medelvärdena 
för KASAM, efter uppdelning i tre olika diagnosgrupper, vara signifikant lägre i en grupp med 
magbesvär (n=309) i jämförelse med såväl en grupp med identifierad sjukdom (n=198) som en 
grupp utan de efterfrågade symtomen/sjukdomarna (n=1212).
I en panelstudie med en uppföljning efter fem år visades att det förelåg en statistiskt signifikant 
minskning av KASAM i totalpopulationen (n=1254) och att män och kvinnor hade en likartad 
minskning. Studien visade också KASAM endast var stabil hos personer med höga 
ingångsvärden. Personer i åldersgruppen 45-74 år och personer med en identifierad sjukdom 
hade den största sänkningen. Nedgången är i linje med samhällsutvecklingen under den studerade 
perioden under 1990-talet, med en nedmontering av delar i det tidigare välfärdssamhället.
En studie, som jämförde två tvärsnitt i en normalbefolkning med fem års mellanrum, visade en 
statistiskt signifikant nedgång av KASAM. Sänkningen var mest uttalad bland kvinnor, i den 
yngre åldersgruppen (25-44 år) och bland dem med en identifierad sjukdom. Personer med 
mångåriga magbesvär hade det lägsta medelvärdet i båda tvärsnitten.

Att kartlägga hur olika faktorer relaterar till KASAM kan utgöra en väg både vad gäller att förstå 
hur politiska beslut påverkar skilda sektorer i samhället, och var enskilda människor befinner sig 
i olika processer vid hälsa och sjukdom. Patienter med mångåriga magbesvär rapporterade en låg 
känsla av sammanhang och är till synes en grupp som borde uppmärksammas i vården. Det är 
väsentligt att inte bara mäta KASAM som en personlig variabel utan också se hur 
strukturförändringar påverkar den enskilda människan. Olika vårdgivare kan tillsammans med 
patienten vara öppna för att inte enbart det medicinska perspektivet utan att även patientens 
inflytande och sociala situation lyfts fram.
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ABSTRACT

Sense of Coherence (SOC), is a method of investigating health and well-being from a salutogenic 
perspective. This approach facilitates studies of small and well-defined groups as well as larger 
general population groups. Essential is also that the investigation can be conducted over time in 
order to capture development. The objective of this study was to investigate the relationship 
between SOC and the salutogenic model and health, gender, psychosocial factors and stability.

Patient, physician and social worker made classifications of the state of disease and the state of 
health of the patient separately. Complete congruity was reached in 50 % in relation to disease, 
whereas the corresponding figure was 33 % in relation to health. Having made this visible 
implies a need for reflection on the assessment in clinical work.
A group of patients with dyspepsia were interviewed 16-18 years after they had been examined 
by means of gastroscopy. The findings in a qualitative study showed that there might be a link 
between patients maintaining influence over their lives and their being healthy today. In clinical 
practice, patient recovery and health promotion could gain from a perspective where patient 
influence is treated with respect and emphasized in the consultation.
In a cross-sectional study of a general population (WHO MONICA Project), the mean SOC 
scores, when stratified in three mutually exclusive groups, were statistically significantly lower 
in the group with stomach trouble (n=309) when compared to the group with identified disease 
(n=198) and the group without the symptoms and diseases asked for (n=1212).
In a panel study, there was a statistically significant decrease in the mean SOC scores in the five- 
year follow-up (n=1254). Men and women shared a similar pattern regarding the decrease in 
SOC over time. SOC was only stable for those with initially high levels of SOC. Individuals with 
identified disease and those in the oldest age group (45-74 years) experienced the greatest 
decrease. This result is in line with the dismantling of certain features of the former welfare 
system in Sweden during the follow-up period.
A study comparing two cross-sections in a general population five years apart showed a 
statistically significant decrease in mean SOC scores. The loss was most pronounced among 
women, in the younger age group (25-44 years) and among those with an identified disease. 
People with stomach problems had the lowest mean SOC scores in both cross-sections. The 
cross-sectional study showed a more evident decrease than the panel study did.

To study how different factors are related to SOC may be a way of both understanding how 
political decisions have an impact on different sectors of society, and discovering how indi
viduals perceive processes regarding health and disease. Patients with stomach trouble have 
reported low SOC scores, indicating that this is a group, which needs more attention paid to it in 
the health care. It is not only important to measure SOC as a personal variable, but also to catch 
sight of how structural changes in society have an impact on the individual. Together with the 
patient, a caregiver can be open-minded so that not only the medical perspective but also the 
influence of the patients and their social situation are emphasized.

Key words: Patient, SOC, health, gender, patient’s influence, stomach problem, psychosocial 
factors, caregiver, stability, societal changes, WHO MONICA Project.
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DEFINITIONER - FÖRKORTNINGAR

(Grek. dys, felaktig och pepto, smälta). Matsmält- 
ningsrubbning med illamående, rapningar, 
kräkningar, uppstötningar, halsbränna, fyllnads- 
känsla i maggropen, buller och körningar i buken. 
Dyspepsi förekommer vid olika sjukdomar i mat
smältningsorganen.

(Grek. gaster, mage och skopeo, betrakta). Under
sökningsmetod som består i att observera mag
säckens inre med ett gastroskop, ett rörformat 
instrument som innehåller ett linssystem och en 
ljuskälla. Gastroskopet förs ned via svalg och mat
strupe och undersökningen kan ge upplysningar om 
magslemhinnans tillstånd.

Generella motståndsbrister Fenomen som för in livserfarenheter som känne
tecknas av bristande entydighet, under- eller över
belastning och som inte ger möjlighet till med
bestämmande.

Fenomen som ger livserfarenheter som känne
tecknas av entydighet, delaktighet i att forma 
resultatet och en balans mellan under- och över
belastning.

KASAM Känsla Av SAMmanhang.

Logistisk regression Statistisk metod, där man undersöker samband
mellan variabler. Den beroende variabeln är diko- 
tom. Exempel: Hög KASAM - Låg KASAM, sjuk - 
frisk.

MONICA En förkortning av Multinational MONItoring of
trends and determinants in CArdiovascular disease, 
ett internationellt forskningsprojekt som initierats 
och samordnats av WHO. I studiens internationella 
del, som sträckte sig över åren 1986-1994, ingick 37 
olika centra i 26 olika länder över hela världen. Ett 
av dessa centra utgjordes av länen Västerbotten och 
Norrbotten, benämnt Northern Sweden MONICA 
Centre.

Generella motstånds- 
resurser

Dyspepsi

Gastroskopi



Oddskvot

Panelstudie

Prevalens

Reliabilitet

Salutogenes

Signifikant

SOC

Standardisering

Tvärsnittsstudie

Validitet

Variabel

Resultatet av vissa statistiska beräkningar av 
prognosrisker.

Studerar över en tidsperiod en utvald grupp, som 
sedan kan följas upp, för att se vilka förändringar 
som skett.

Anger hur stor del av en population som vid en viss 
tidpunkt har en viss sjukdom/egenskap.

En studies pålitlighet, att samma resultat erhålls vid 
upprepning av mätningen, eller om andra forskare 
gör om studien.

Orsaker till hälsa. Salus är hälsans gudinna i den 
grekiska mytologin.

Statistiskt säkerställd på angiven signifikansnivå.

Sense Of Coherence (känsla av sammanhang).

En metod som tar hänsyn till att vissa faktorer är 
ojämnt fördelade inom populationer som jämförs. 
Vid jämförelse av t.ex. oddskvoter i två populatio
ner med olika åldersfördelning kan man med 
standardisering kompensera för denna skillnad, s.k. 
åldersstandardiserade oddskvoter.

En studie som undersöker relationen mellan hälsa 
och variabler man vill undersöka. En tvärsnitts
studie är en ögonblicksbild. Tidsaspekten är inte 
med vid studien.

Att en studie mäter vad den utger sig för att mäta.

Något som varierar (jfr konstant) och som är före
mål för studium i den aktuella undersökningen.

WHO V ärldshälsoorganisationen.





Individens problem ropar mer än någonsin på sin 
lösning. För att inte isoleras och slutligen bli själv- 
förstörande måste den enskilda människan finna sitt 
sammanhang: i samhället, i mänskligheten, i kosmos.

A Lundkvist, 1941

FÖRORD

Ursprunget till denna studie var min frågeställning som uppstod när Göran 
Westman, som sedermera blev min handledare, i slutet på 1980-talet nämnde att 
man i mötet med patienterna på vårdcentralen under 1970- och 1980-talet hade 
märkt en förändring i sjukdomspanoramat. Symtom från mag-tarmkanalens övre 
delar visade en nedåtgående trend, medan man i stället noterade patienternas 
tilltagande besvär från rörelseapparaten. Denna hans iakttagelse fick mig att 
fundera över om det var möjligt att göra en uppföljning av personer som under 
1970-talet sökt för magbesvär och studera hur de mådde i böljan av 1990-talet. 
Det mest intressanta för mig vore, i så fall, att undersöka om det fanns något 
som vi kunde lära av dem som var friska idag. En för mig tänkt 
förklaringsmodell utgjordes av det sociala stödet. I mitt arbete hade jag haft 
möjlighet att ta del av forskning om socialt stöd, som visade att ett högt socialt 
stöd gav hälsa och välbefinnande medan ett lågt däremot var relaterat till hög 
morbiditet och hög mortalitet. Jag ville veta vad som låg bakom dessa 
intressanta fynd. Vad i det sociala stödet var det som gav detta skydd? Fanns det 
någon möjlighet att gå djupare, att förstå mekanismerna bakom det sociala 
stödet? Kristina Orth-Gomér vid Karolinska institutet förstod mina tankar och 
gjorde mig uppmärksam på Aaron Antonovskys forskning och jag läste 
”Unraveling the mystery of health” (1987), där det visade sig, att det sociala 
stödet också var en av hans utgångspunkter, när han utvecklade sina tankar om 
den salutogena modellen och känsla av sammanhang.
Ju mer jag arbetade med känsla av sammanhang, desto intressantare blev det att 
försöka förstå det ur allt fler aspekter. Stabiliteten, mätt över en längre tids
period, var något jag särskilt ville veta mera om. Det var också fantasieggande 
att Antonovsky verkade vara motsägelsefull, eftersom han samtidigt både häv
dade det salutogena tänkandet, med uppbyggnadsprocesser och hälsa (i stället 
för sjukdom och problem), och att en utveckling av KASAM upphörde vid 30- 
årsåldem. Inte kan det sägas vara ett salutogent, snarare ett pessimistiskt 
tänkande? Fantasieggande var det också att försöka få en inblick i de olika 
sammanhang där känsla av sammanhang är fundamental. Exempel på sådana är 
den egna familjen och släktled bakåt, arbete och samhälle, de existentiella sam
manhangen och inte minst att finna olika sammanhang hos sig själv.
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BAKGRUND

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Sociala och psykosociala faktorer
Socialarbetarens, eller med en annan benämning kuratorns, uppgift inom hälso- 
och sjukvården består i att lyfta fram patientens sociala och psykosociala situa
tion. Den utgörs bland annat av hans eller hennes familjeförhållanden, arbete, 
ekonomiska status, utbildning, boende, sociala nätverk och fritidsintressen. 
Vaije individ befinner sig i någon form av social miljö, vilket är påtagligt for en 
kurator i kontakten med patienterna. Traditionellt har kuratorns uppgift inom 
sjukhusvården varit att medverka vid eftervården av patienterna, där en viktig 
uppgift varit att synliggöra och ta tillvara de resurser som patienten förfogar 
över. Inom primärvården har kuratorn en samordningsfunktion i rehabiliterings- 
ärenden. Även i detta sammanhang är det grundläggande att tillvarata patientens 
resurser, att urskilja vad som finns hos den enskilde patienten att bygga på. För 
mig personligen har också erfarenheterna från arbetet vid Henderson Hospital i 
England, med sitt antihierarkiska synsätt och att patienternas resurser metodiskt 
tillvaratogs i rehabiliteringsprocessen (Norton, 1992), lett fram till att 
Antonovskys salutogena tänkande och att frågeformuläret KASAM blev ett 
instrument i denna studie.

Hälsa -  Sjukdom - Upplevd hälsa -  Allmänt hälsotillstånd
Begreppen hälsa och sjukdom används ofta i det dagliga vårdarbetet utan att 
definieras. Att omsätta tankar om hälsa och sjukdom i kliniskt arbete har disku
terats (Westman, 1982) och utifrån hälsa och salutogenes kan också ett före
byggande arbete beskrivas (Westman, 1989). Att däremot entydigt definiera 
begreppet hälsa låter sig knappast göras, eftersom det är så utpräglat multi- 
dimensionellt, men när människor tillfrågas om skillnaden mellan sjukdom och 
hälsa kan de göra detta utan svårighet (Blaxter, 1990). Hälsa är inget statiskt till
stånd och upplevelsen av välbefinnandet är viktig (Konarski, 1992). Hälsa är 
något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är vad den enskilda människan själv 
tycker och känner och det kan bland annat betyda att må bra och känna sig i 
form, att vara fylld med det egna livets uppgifter. En tankeväckande metafor för 
hälsa är ”hemmastaddhet i världen”, alltså att vara till utan att tänka på det. När 
man blir sjuk, och om detta tillstånd varar för länge, är man alltså icke-hemma i 
världen. Man är i en annan värld, sjukdomsvärlden, och att återfinna hälsan blir 
därför ett sätt att ändra sin hemmastaddhet, en process som kanske inte alltid är 
helt enkel (Svenaeus, 1999; Furhoff, 2001). Andra uttrycker det som att hälsa 
innebär en känsla av vitalitet (Seedhouse, 1991) och att man har en reserv av 
energi att ösa ur, men det kan också vara möjligt att ha en sjukdom och 
samtidigt uppge sig vara vid god hälsa. Med olika bakgrund hos såväl 
patienterna, som olika personalkategorier, kan en begreppsförvirring uppstå.
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Strikt medicinskt kan sjukdom betraktas som en avvikelse från normen för 
mätbara biologiska variabler och vad diagnosen blir är i mycket en 
tolkningsfråga.

Upplevd hälsa har alltmer blivit föremål för olika studier men consensus för 
begreppet finns inte. Käman i det är en självskattad total hälsa (Forskningsråds- 
nämnden, 1996). Det kan bland annat röra sig om mental hälsa, somatisk hälsa 
eller dessa båda tillsammans. Det kan också undersöka individens olika roller 
eller hur man fungerar socialt. Att forskningen inom självskattad hälsa är så 
extensiv torde bero på att modema forskare känner till det prognostiska värdet i 
den enkla frågan om hur folk mår. Att denna kunskap är mycket gammal belyses 
i den första bok som trycktes i vårt land med titeln: Skapelsens sedelärande 
samtal (1483). Där framgår att läkarens viktigaste prognostiska fråga till patien
ten är: ”Hur står det till?” Relationen KASAM och hälsa är ett ämne för ett fler
tal studier och resultaten visar att de samvarierar (Coe et al., 1990; Dahlin et al., 
1990; Larsson & Kallenberg, 1996; Wolff & Ratner, 1999; Svartvik et al., 2000; 
Suominen et al., 2001).

Känsla av sammanhang (KASAM)
Känsla av sammanhang (KASAM) eller Sense of Coherence (SOC) är ingenting 
nytt. Ett citat från Marcus Aurelius (121-180 e. Kr.) belyser detta: ”Ingenting 
höjer människan mera än förmågan att kunna rätt bedöma allt som möter i livet 
och äga blick för dess sammanhang.” Bibeln citeras av Mäster Eckehart (1260- 
1328) när han skriver: ”När du lider och befinner dig i motgång, så tänk på det 
goda och den tillgång som du ännu har och får behålla.”

I undervisningen under utbildningen till socialarbetare betonas vikten av att 
undersöka vad som finns att bygga på hos klienten eller familjen. I en klassiker 
inom socialt arbete uttrycks ett salutogent betraktelsesätt, långt innan vi fått 
denna beteckning, och jag citerar, fritt översatt: Nu måste vi leta mera grundligt 
efter de trådar till hälsa som vi kan bygga på. Detta sökande efter starka sidor 
hjälper också socialarbetaren att minska den egna pessimismen. I gamla utred
ningar ligger dessa sidor begravda under en massa patologi; men om man är 
inställd på att leta noga, så kan dessa starka sidor komma firam (Overton et al., 
1959, sid. 65). Socialarbetare har också uppmärksammat överensstämmelsen 
mellan Antonovskys idéer och socialt arbete (Frankenhoff, 1998).

Det var alltså inte några nya idéer som Aaron Antonovsky (1987) lanserade. 
Flera författare har också pekat på detta (Heim, 1994; Geyer, 1997). Det nya var 
att Antonovsky, som var professor i medicinsk sociologi, försökte systematisera 
detta tänkande, gav det en terminologi och utvecklade ett instrument för att mäta 
och studera människors känsla av sammanhang. I sin bok ”Hälsans mysterium” 
har Antonovsky (1991) återgivit hur det gick till när hans forskning fick denna
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inriktning. Vid en utvärdering av resultaten i en studie som undersökte hur kvin
nor, boende i Israel, men ur olika etniska grupper, hade anpassat sig till klimak- 
teriet, fann Antonovsky något som förbryllade honom och väckte hans nyfiken
het. En enkel ja-nej fråga om kvinnan varit i koncentrationsläger fanns med i 
frågeformuläret. Resultaten visade att av dessa överlevande bedömdes 29 % ha 
en god psykisk hälsa mot 51 % i kontrollgruppen. Här visar sig Antonovskys 
tänkande i ett nötskal. Koncentrera dig inte på skillnaden mellan 51 % och 29 % 
utan begrunda i stället hur kan det kan komma sig att så många som 29 % av 
dessa kvinnor var vid god psykisk hälsa!

Den patogenesorienterade forskningen försöker förklara varför människor 
insjuknar i en viss sjukdom, d.v.s. det är sjukdomen och dess orsaker som ägnas 
uppmärksamhet. Om utgångspunkten i stället är det friska och vitala hos 
människan erbjuder sig andra möjligheter. Från det salutogena perspektivet 
söker man förstå vad det är som betingar hälsa. Antonovsky menade att eftersom 
vi alla kommer att dö, är vi i någon bemärkelse friska så länge det finns minsta 
liv i oss. Den salutogena infallsvinkeln betyder att vi undersöker var varje 
person, vid en viss tidpunkt, befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum 
mellan välbefinnande och frånvaro av välbefinnande.

Det fundamentala i den salutogena filosofin är att den mänskliga organismen till 
sin grund är i ett dynamiskt tillstånd av bristande jämvikt i olika avseenden. I 
våra liv är vi ständigt utsatta för olika stimuli. Dessa kan vara tillfälliga eller 
kroniska, de kan komma utifrån eller inifrån oss själva, de kan ha tvingats på oss 
eller vi kan ha valt dem själva. Ett exempel: Ett par barn som lugnt sitter i sand
lådan och leker med spann och spade. De har till synes en helt likvärdig miljö. 
In i bilden kommer en hund. Det ena barnet springer galltjutande därifrån och 
det andra går fram och klappar hunden och håller den om halsen. Det uppstår, 
med andra ord, ständigt situationer som vi måste handskas med, där det inte 
finns några självklara lösningar. Samma stimuli kan betyda olika saker för olika 
människor.

Faktorer som god intelligens, pengar, socialt stöd, jagstyrka och kulturellt stöd 
kallade Antonovsky generella motståndsresurser. Dessa kan hjälpa oss att få ut 
något meningsfullt av de otaliga stressfaktorer, som vi människor ständigt ut
sätts för. En hög känsla av sammanhang kan uppstå genom en ständig upprep
ning av dessa erfarenheter. Det är kanske lätt att dra slutsatsen att en hög känsla 
av sammanhang skulle sammanhänga med ett särskilt sätt att hantera en situa
tion på. Enligt Antonovsky skulle något sådant i själva verket minska chanserna 
till att klara svårigheterna, eftersom det specifika för en människa med en hög 
känsla av sammanhang är att hon väljer det mest passande sättet att hantera den 
uppkomna situationen. Till sitt förfogande har man en meny av handlingssätt att 
välja från och för en människa med en hög känsla av sammanhang blir det den
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mest ändamålsenliga kombinationen av dessa som används. Om man känner ett 
engagemang och en vilja att hantera situationen blir det förstås lättare. Man kan 
inte nog betona att det handlar om en process, att det handlar om komplexa och 
föränderliga förhållanden med en historia och en framtid.

Känsla av sammanhang omfattar enligt Antonovsky tre begrepp.
Begriplighet. (Jag vet.) Det som inträffat är begripligt. Man kan strukturera och 
klart se de stimuli man får, såväl de extema som de intema. De är inte slump
mässiga och oförklarliga. Svårigheter, som olika former av misslyckanden, även 
krig och död, kan inträffa men man far ut något begripligt av det.
Hanterbarhet. (Jag kan.) Hur en person klarar av att hantera problem och vilka 
resurser som står till förfogande, antingen dessa är under egen kontroll eller hur 
man kan anlita andra, som till exempel sin partner, vänner, arbetskamrater eller 
Gud. Att man inte känner sig som ett offer och inte upplever att man blir orätt
vist behandlad.
Meningsfullhet. (Jag vill.) Antonovsky menade att den viktigaste komponenten 
var meningsfullheten och ansåg att detta var motivationskomponenten. När 
något svårt inträffat försöker personen vara inriktad på att se en mening i det 
som händer och att komma igenom den svåra upplevelsen med värdigheten i 
behåll. Det är viktigt att det som inträffat även har en mening känslomässigt och 
inte bara kognitivt och att man tycker att det hela är en utmaning, som är värd 
mödan att investera energi och engagemang i.

Antonovskys sammanfattning av KASAM lyder: 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, 1991, sid. 41)

Utvecklingen av KASAM
Graden av KASAM och stabiliteten av denna är väsentliga teman i avhand
lingen. En viktig bas för djupare förståelse av dessa blir därför Antonovskys 
bakomliggande tankar om problemhantering och utvecklingen av känslan av 
sammanhang under en människas levnadslopp. Ett kort sammandrag av dessa 
Antonovskys idéer blir därför nödvändig och utgör en utvidgning av översikten i 
föregående stycke (Antonovsky, 1991). Utvecklingen av KASAM följer den 
grandmali som är naturlig: spädbamsår och barndom följt av adolescensen och 
vuxenlivet.
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Livserfarenheter och deras sammanhang
Antonovsky använde inledningsvis en metafor, där livets ström ses som en flod 
på vars stränder ingen går säker, och ur denna flod är vår medicinska värld fullt 
sysselsatt med att dra upp människor som håller på att drunkna. Ingen tycks 
dock på allvar fråga sig varför alla befinner sig i detta tillstånd, där de flesta inte 
tycks behärska simkonsten särskilt väl. En flod har dessutom olika förgreningar, 
lugna sel eller strida strömmar, och den kan även vara förgiftad. Antonovskys 
idé var att personens förmåga att simma i denna flod till en stor del bestäms av 
ens KASAM.

Antonovskys sociologiska synsätt innebar att graden av KASAM hade uttalade 
samband med social klass och sociala och historiska förhållanden, och att det är 
grundmönstret av erfarenheterna från dessa, som bestämmer vilka generella 
moståndsresurser som står till buds. Kulturen man tillhör definierar vilka resur
ser som är ändamålsenliga och legitima i en viss situation. Kvinnor och män 
lever i olika kulturer, fastän i samma samhälle, då kvinnor sedan tidig barndom 
vetat att deras framtida roll är hustruns och modems, men de har också samtidigt 
fatt lära att deras kultur inte värderar denna roll högt. De generella motstånds- 
resursema ger livserfarenheter som både gynnar utvecklingen av och upprätt
håller en hög KASAM.

De generella moståndsbristema, däremot, för in livserfarenheter som känne
tecknas av bristande entydighet, under- eller överbelastning och de ger inte 
heller möjlighet till medbestämmande. De generella motståndsbristema nöter 
därför på en människas KASAM. Stressorer utgörs inte bara av krav, som det 
inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska svar på, utan de kan 
också hänföras till avsaknaden av vissa generella motståndsresurser. Käman i en 
stressfaktor utgörs av bristen på sammanhang i en upplevd situation i kombina
tion med att man givit situationen en känslomässig mening.

Sammanfattningsvis är de generella motståndsresursema fenomen som ger livs
erfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma resultat och en 
balans mellan under- och överbelastning. De är intimt förknippade med de tre 
komponenterna begriplighet som bygger på upplevelser av förutsägbarhet, 
hanterbarhet som bygger på en bra belastningsbalans medan delaktighet i resul
tatet lägger grunden för meningsfullheten.

Spädbarnsår och barndom och utvecklingen av de tre komponenterna 
Begriplighet. Barnets utveckling sker, som vi vet, i samspel med sin omvärld. 
Förutsägbarheten, som leder till komponenten begriplighet, utvecklas allt
eftersom barnet blir medvetet om den kontinuitet som finns inneboende i sociala 
relationer, det vill säga att det kan se människor försvinna men ändå räkna med 
att de dyker upp igen. Vi kan inte fastställa när ett barn fatt ta del av denna för
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utsägbarhet tillräckligt ofta för att förstå detta. Antonovsky var, som nämnts, 
medicinsk sociolog och var klar över att: ”För en stor del av världens barn är det 
enda som är förutsägbart hunger, smärta och obehag, avsaknaden av en varm 
och lugnande famn och ett destruktivt förlopp av apati, inåtvändhet, oförmåga 
att växa, förtvinande och död.” (sid. 123). Ett bam bemödar sig att uppfånga den 
organisation som finns i världen, hur den än ser ut, för att den skall bli begriplig.

Meningsfullhet. Som framgått kan ett bemötande självfallet vara förutsägbart 
men allt annat än tillfredsställande för barnet. Meningsfullhet uppstår när ett 
gensvar är inbäddat i positiv affekt och det sker när ett bam får känna delaktig
het och medbestämmande i socialt värdesatta verksamheter. Bamet upptas i ett 
sammanhang och det kommer till uttryck i oändliga kulturella variationer genom 
lek, beröring, omtanke och tonfall vilka alla förmedlar ”du är betydelsefull för 
oss”. Ett hungrigt bam som gråter kan konsekvent få smäll eller ignoreras eller 
få mat på schemalagda tider. Blir det däremot omfamnat och får mat, när det 
visar att det är hungrigt, känner det sig delaktigt och medbestämmande, vilket 
gör att basen för meningsfullhet i livet läggs. Bamet känner att vad det gör har 
en mening.

Hanterbarhet. Erfarenheterna av belastningsbalansen, som är grunden för 
hanterbarheten, förekommer framför allt i negativ bemärkelse och Antonovsky 
menade att följderna av dessa upplevelser kan bli förödande för känslan av 
hanterbarhet. Den verkliga utmaningen för den följande utvecklingen kommer 
när bamet blir neurofysiologiskt moget att hålla tillbaka och släppa. Bamet kan 
nu röra sig, utforska, manipulera och vänta. Det kan välja att hålla kvar ett 
objekt eller släppa det, hålla tillbaka ett vredesutbrott eller släppa fram det. 
Dessa utökade förmågor gör att regler, krav och utmaningar blir av stor bety
delse för belastningsbalansen, och därmed komponenten hanterbarhet. Ett bam 
är ytterst sårbart och beroende och får därför en stark motivation att tillägna sig 
de beteenden, förmågor, attityder och värderingar som behövs för att etablera en 
social identitet och kunna veta sin plats, det vi menar med att anpassa sig. Hit 
hör också sociala roller, och andra som till exempel könsroller, vilket får oss att 
känna att vi är kompetenta, det som ger hanterbarhet.

När ett bam visar sin egen vilja kan gensvaren från den yttre världen vara av 4 
olika slag: Ignorerande, avvisande, kanaliserande (”inte nu men senare”) och 
uppmuntrande. Antonovsky tar ett exempel som han tillskrev Anna Freud, när 
hon återger den tyska överklassmodems instruktion till sin guvernant. ”Gå och 
se vad bamen håller på med och säg åt dem att sluta med det.” Ett gensvar som 
lär bamet, att när det vill något leder detta till överbelastning och det innebär 
alltid bestraffning och misslyckande. Med andra ord lär sig bamet att ingenting 
av vad det gör kan bli rätt.
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Med stigande ålder blir de yttre informationskällorna fler. Dessa kan vara mot
stridiga, vilket kan ge en brist i förutsägbarhet. Föräldrarna belönar ett beteende, 
lärama något annat och kamrater eventuellt ytterligare något annat, medan 
massmedia premierar något fjärde.

Adolescensen
Under den upprorstid som är kännetecknande för adolescensen skulle man 
kunna förvänta sig att grunden från barndomen rivs upp, men Antonovsky var 
inte av den uppfattningen. I alla kulturer är det centrala för ungdomar ”att bli 
någon”. Det handlar om att lära sig bemästra tillvaron på sitt eget sätt i den 
verklighet man utgör en del av, men det måste samtidigt värdesättas av män
niskorna omkring en. I detta sökande finns förvirring, självtvivel och utan- 
förskap och budskapen från olika världar är, i sanning, motstridiga. Antonovsky 
talade om en fast familjestruktur och hänvisar bland annat till judiska 
immigranter i Amerika, där livet är fyllt av ritualer, myter och modeller. Den 
unge tas på allvar, vilket visar sig vid felsteg, och dessa kan givetvis förlåtas. 
Det är också väsentligt att den unga människan kan lära sig skjuta upp behovs
tillfredsställelsen. Följderna av eftergivenhet och alltför tidigt oberoende ger ett 
beroende av tonårsgruppen. Även här visar sig sociologen Antonovsky då han 
skrev att för många av världens ungdomar är det entydiga budskapet att det inte 
finns någon plats för dem. De kan se att andra har ett arbete, att de får äta sig 
mätta och kan köpa de varor de önskar. Ett sätt för dem att lindra sin smärta och 
söka belastningsbalans blir via omedelbar behovstillfredsställelse med droger, 
sex och våld. Uppvaknandet sker snabbt nog och det som följer kan vara suicid, 
mord och ungdomsgraviditeter. Det är inte långsökt att förstå att fundamenta
lism har dragningskraft på ungdom, då den ger klara och entydiga svar. Detta 
ger i förlängningen en hög men oäkta, det vill säga rigid KASAM, och denna 
kan lätt smulas sönder.

Vuxenlivet
Antonovsky ansåg att en persons definitiva placering i KASAM sker efter de 
första trettio åren. Tidigare erfarenheter i livet förstärks eller försvagas i de lång
siktiga engagemang som är kännetecknande för vuxenlivet. Men även här utgör 
det sociologiska perspektivet en viktig grund, då det inte går att bortse från den 
historiska och sociostrukturella situationen. Det är tankeväckande att jämföra 
den uppskattning som amerikanska soldater fick under första eller andra världs
kriget med den som Vietnamveteranerna fick.

Många av livets erfarenheter kan vara förutsägbara och balanserade utan att på 
något sätt vara våra egna eller valda av oss själva. Antonovsky ägnade stort ut
rymme åt medbestämmande, det han förknippade med komponenten menings
fullhet. Detta betyder att man har ett ansvar för sitt tillvägagångssätt och att ens 
handlande påverkar utfallet och självfallet har personen accepterat de uppgifter
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som skall utföras. Om världen är likgiltig för vad vi gör har den ingen mening. 
Antonovsky hade här ett tillägg, som han uppgav det tog honom tid att inse, 
nämligen "att om medbestämmande skall kunna leda till meningsfullhet, måste 
det vara inom en verksamhet som är socialt värdesatt' (min kursivering). 
Hemmafrun och det arbete som utförs i hemmet anförs som exempel, eftersom 
detta inte räknas som arbete i vårt arbetsorienterade samhälle. Han ansåg att de 
kvinnor, vars börda utan tvekan är störst, finns hos fattiga kvinnor och kvinnor 
ur arbetarklassen.

Antonovsky fördjupade sina tankar om medbestämmande och meningsfullhet 
och hänvisade till forskning som visar att glädje och stolthet i arbetet är viktigt. 
Intellektuella brukar se självförverkligandet som något centralt men för de flesta 
är det troligen i stället den sociala värderingen av verksamheten som är väsent
lig. Denna sociala värdering kommer till uttryck i resurser som makt, belöningar 
och den prestige som samhället ger kollektivet, men även den sociala värde
ringen för den enskilde individens arbete är väsentlig. När arbetet stämmer med 
en persons förmåga, ställer adekvat material, sociala och organisatoriska 
resurser till förfogande upplever en person hanterbarhet. Antonovsky tog sig 
själv som exempel och beskrev hur han fick i uppdrag att medverka till att starta 
en högskola -  alltså en hög grad av medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande 
- och där hans roll var tydlig, liksom de övrigas. Dessutom hade han trygghet i 
sitt arbete, respektabel belöning och kunde förvänta en rimlig pension.

Dynamiska aspekter på KASAM
Ingen människa, inte ens den som tycks leva ett stillsamt och ”bra” liv, kan und
vika att känslan av sammanhang utmanas och försöker då på olika sätt att få en 
helhet, ett sammanhang. Den springande punkten är komponenten menings
fullhet, men vad som är meningsfullt kan också omdefinieras. En person med 
hög KASAM låter inte de känslomässiga aspekterna ta överhanden, vilket kan 
vara paralyserande och kan medföra att personen ger upp från böljan. 
Antonovsky uttryckte att det var personer med hög KASAM han hade i tankarna 
när han formulerade sin stabilitetshypotes, och bakom detta ligger att en person 
med hög KASAM har förmågan att aktivera de generella motståndsresurser som 
står till buds. En sådan person kan ta tillvara och fånga en ordning ur sin 
omvärld och motbalanserar på så sätt trycket mot oordning från den inre och 
yttre miljön. Personen är dessutom öppen för det unika i vaije situation och 
agerar flexibelt och blotta vetskapen om resurser är en tillgång. Detta kan 
exemplifieras med att när en person med hög KASAM söker information om en 
sjukdom sker det när den är som mest användbart och inte när informationen 
kan skapa en överbelastning. Det är tankeväckande att han ansåg att det kan vara 
diskutabelt för hälsoeffekterna att alltid fullt ut se verkligheten som den är.
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Antonovsky menade vidare att det är sällsynt för en individ att kunna höja sin 
nivå på KASAM. Ett nytt äktenskap eller ett nytt arbete kan bara initiera en för
ändring. Det som fordras är en ny prototyp av livserfarenheter, och om denna 
upprätthålls under ett antal år, kan en successiv förändring ske. För att en terapi 
skall kunna stärka KASAM måste samtidigt en konsekvent och varaktig föränd
ring av människors reella livserfarenheter vara för handen.

Sammanfattningsvis kan man säga att den mänskliga organismen normalt befin
ner sig i ett dynamiskt tillstånd av obalans. Hjärnan registrerar en stressor i form 
av ett behov som är otillfredsställt och frågorna ”Vad skall jag göra?” och ”Vad 
är jag värd?” infinner sig. Personer med en måttlig KASAM klarar i det långa 
loppet sämre av att finna situationer och erfarenheter som stärker deras KASAM 
och har samtidigt svårare att undvika de försvagande situationerna. De börjar 
svikta, och kan inte hålla de generella motståndsbristema stången, och i stället 
för att utgöra utmaningar blir dessa bördor. En person med en hög KASAM har 
grundtilliten att saker och ting i det stora hela kommer att ordna sig, och har tro
ligen en betydande uppsättning generella motståndsresurser, och kan snabbt 
avgöra vad som uppfattas vara den lämpligaste resursen eller kombinationen av 
dessa.

Barndoms
upplevelserFritids

aktiviteter Utbildning

Livsåskådning Kulturell
stabilitet

~ ~ U ~

Tro

Inre styrka

Vänner Familj

Ekonomi

Social klass Arbete

Figuri. Ett sätt att beskriva känsla av sammanhang är att likna det vid ett pussel, där olika 
delar av livet faller på plats. Illustration: Esbjörn Nilsson.
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Antonovskys livsfrågeformulär
För att kunna mäta en individs KASAM konstruerade Antonovsky ett fråge
formulär i form av en självskattningsskala som omfattar 29 frågor. Spännvidden 
är mellan 29 och 203 poäng. (Använt i Arbete I). Hög poäng betyder att en 
person har en hög känsla av sammanhang. En version, omfattande 13 frågor, och 
där värden mellan 13 och 91 poäng kan förekomma, har också tagits fram av 
Antonovsky. (Använt i Arbete III-V). KASAM-13 valdes i MONICA-studien 
som mest lämplig med hänsyn till den för övrigt omfattande enkäten i hälso
undersökningen. Båda versionernas frågor finns medtagna i Antonovskys (1987) 
till svenska översatta bok (Antonovsky, 1991). Kortversionen återfinns på sid. 
77. (Vid poängsättning skall resultaten gällande frågorna 164, 165, 166, 170 och 
173 vara omvända.) Frågeformuläret är använt i stora delar av världen och flera 
forskare har också omarbetat skalan. Exempel på detta är: 16 frågor (Suominen 
et al., 2001), 9 frågor (Vahtera et al., 1996), 6 frågor (Kivimäki et al., 2000) eller 
3 frågor (Lundberg & Nyström Peck, 1995). Den allmänt accepterade 
kortversionen är KASAM-13 (Antonovsky, 1993; Bowling, 1997; Hansson & 
Olsson, 2001). Mångfalden av skalor, och dessutom i vissa fall med frågorna 
omarbetade, kan göra jämförelser mellan olika studier svårtolkade. Antonovsky 
var av den uppfattningen att skalan utgjorde en helhet, varför de tre kompo
nenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, inte utgjorde några sub- 
skalor. Han menade att om så varit fallet skulle ett annat instrument ha använts.

Validitet
Ett flertal studier har undersökt validiteten i Antonovskys livsfrågeformulär och 
visat att denna är god. Vid en uppföljningsstudie av patienter, som vårdats för 
självmordsförsök, visades att KASAM hade större prediktionsvärde för ytter
ligare försök än vad depression, självkänsla och hopplöshetskänsla hade (Petrie 
& Brook, 1992). En fransk studie ansåg att ett empiriskt stöd för såväl validite
ten som reliabiliteten av KASAM-13 och Kasam-29 förelåg, då båda visade sig 
korrelera negativt med depression och ångest och positivt med self-actualization 
(Gana & Gamier, 2001). Liknande resultat redovisar också Flannery et al. 
(1994) som anser att såväl reliabiliteten som validiteten är god. Bengtsson-Tops 
& Hansson (2001) anser också att validiteten är god på grund av prediktionsvär- 
det vid en studie av 120 schizofrena patienter. Flera författare är av åsikten att 
kortversionen med 13 frågor är jämförbar med den längre (Coe et al., 1990; 
Antonovsky, 1993; Steiner et al., 1996). Motsatt uppfattning har Larsson & 
Kallenberg (1999), som anser att KASAM-13 möjligen kan mäta något annat än 
KASAM-29, på grund av den uttalade sambandet med självrapporterad hälsa 
och välbefinnande. De anser att KASAM-13 mäter negativ affekt och att man 
bör använda KASAM-29, eftersom konstruktionen är så komplex att ett 
begränsat antal frågor ställer sig svårt.
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Reflektioner omkring begreppet KASAM
KASAM väcker många frågor och det saknas inte kritiker. Exempel på fråge
ställningar man önskar svar på kan lyda så här: Vad är det egentligen som 
KASAM mäter? Har man någon användning av det rent praktiskt? Är KASAM 
ett tillstånd eller ett förhållningssätt? Självfallet är det inte möjligt att ge en
tydiga svar på frågor som dessa, men jag vill redovisa några av de reflektioner 
som uppkommit under studiens gång, och referera till studier av forskare som på 
olika sätt återspeglar komplexiteten i KASAM. Som en kuriositet kan nämnas 
att Antonovskys tänkande även tas upp i sammanhang, som är litet utanför det 
gängse, då forskare anser att det är salutogena mekanismer som kontrollerar och 
reparerar DNA (Charlton, 1996).

Sociologen Tomas Kumlin (1998) har gjort en kritisk analys av KASAM- 
begreppet och inbjudit till en Open Peer Commentary. Han skriver: ”Det stora 
problemet är emellertid att Antonovskys insikter ofta tycks förlora sin ’frigö
rande kraft’ när han formulerar dem inom en konventionell vetenskaplig ram.”

Några kommentarer från forskare som svarat på Kumlins inbjudan redovisas 
här. Westman (1998) tar upp det komplexa i känsla av sammanhang och ställer 
frågan om KASAM skall ses som en sociologisk teori eller ett psykologiskt 
fenomen och menar att man kan välja att se KASAM som utvecklingsbart, eller 
med andra ord salutogent, eller som ej utvecklingsbart. Theorell (1998) tar också 
upp grundproblemet med att få en konsekvent teori, som inkluderar både 
Antonovskys ursprung som sociolog och de individualpsykologiska frågeställ
ningarna. Theorell menar emellertid att den kanske allvarligaste invändningen 
gäller Antonovskys pessimistiska syn på KASAM, då denne hävdar, att sedan 
KASAM grundlagts är möjligheten till förändringar liten. Enligt Theorell mot
säger forskning inom coping denna pessimistiska syn och han efterlyser under
sökningar vad gäller förändringsförlopp och samband mellan KASAM med 
såväl andliga processer som politik och samhällssystem. Konarski (1998) 
uttrycker att Antonovsky skall ha ett erkännande för en banbrytande vetenskap
lig gäming, i så måtto att han bröt sig ur det förhärskande paradigmet med att se 
problem och sjukdomar, och i stället såg uppbyggnadsprocesserna. Konarski gör 
en tankeväckande jämförelse: ”Begreppet sjukdom är singularis, men uttyds 
regelmässigt som pluralis. Sjukdom antyder de tillstånd hos individen, som 
bryter ner henne och som ytterst leder till döden. — Den medicinska vetenska
pen lär känna till närmare 8 000 olika sjukdomar hos människan. — Begreppet 
hälsa betraktas vanemässigt däremot som ett singulärt fenomen. Och 
Antonovsky klarar inte att frigöra sig från detta. — Detta är naturligtvis ett helt 
felaktigt antagande och skapar därför många av de teoretiska problem som han, 
och nu också Kumlin, brottas med. — Det säger sig självt att det finns en mängd 
sätt att skapa och upprätthålla livet på. Tänk om det faktiskt går att beskriva 
närmare 8 000 olika hälsor hos människan” (sid 70).
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Andra forskare (Stifoss-Hanssen & Wikström, 1998) har under titeln: ”Respek
ten for det ikke målbare” tagit upp de andliga/existentiella aspekterna och 
åsyftar att inom hälsoforskning har dessa alltmer kommit till uttryck. I likhet 
med depression, vanmakt och hopplöshet kan inte heller andlighet mätas, men 
de båda forskarna anser att det finns en möjlighet att identifiera faktorer på dessa 
fenomen som ändå ger mätningen ett värde. Alla människor är unika, och inte 
minst gäller detta uppfattningen om vad som ger mening i livet. Forskarna 
menar att detta inte står i motsatsförhållande till att kartlägga strukturer och 
gemensamma drag, bearbeta det teoretiskt och sedan vidarebefordra denna 
kunskap till olika vårdgivare, eftersom de anser att hjälpverksamhet behöver en 
balans mellan empati och vetenskaplighet. Religionens betydelse for hälsa och 
sjukdom finns i flera studier om KASAM (Cederblad & Hansson, 1996; Levin, 
1996; Kallenberg & Larsson, 2000; Langius & Björvell, 2001).

Den ofta förekommande frågan om KASAM är ett tillstånd, en personlighets- 
variabel eller ett förhållningssätt har studerats av Hansson & Olsson (2001), som 
använt ett test, (TCI) Temperament and Character Inventory, konstruerat av 
Cloninger. Enligt dennes biosociala personlighetsteori mäts skillnader på männi
skors sju grundläggande dimensioner av temperament och karaktär (Cloninger et 
al., 1993). Dessa sju grundläggande dimensioner är nyhetssökande, beroende av 
stöd, uthållighet, samarbetsvillighet, andlig öppenhet, faroundvikande och sj älv- 
styrning. Hansson och Olsson (2001) fann vid sin undersökning av tre olika 
grupper: årskurs 7-9 (n=150), tvillingmammor (n=623), beteendestörning 
(n=225), att KASAM korrelerade högt med faroundvikande och självstyming. 
En regressionsanalys med KASAM som beroende variabel visade att modellerna 
var signifikanta.

Siegrist (1993) hävdar att Antonovsky i sin salutogena modell inte tagit till
räcklig hänsyn till känslorna och inte heller till sociologiska och psykologiska 
variabler som kan ha betydelse för modellen. Geyer (1997) anser också att 
instrumentet inte tar hänsyn till känslorna och han är uttalat kritisk vad gäller 
sambandet mellan depression/ångest och KASAM. En studie (Strümpfer et al., 
1998 a) visade att instrumentet KASAM korrelerade med både negativ och 
positiv affekt, men mer uttalat med den negativa. Forskarna anser att detta inte 
behöver innebära att KASAM enbart mäter frånvaro av neurotism och ångest. 
Deras åsikt är att instrumentet har en mycket sammansatt konstruktion ”på en 
taxonomisk nivå som står över det som står för egenskaper”.
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Begrepp besläktade med KASAM
Även andra än Antonovsky har uppmärksammat betydelsen av människans för
måga att hantera livets oundvikliga förändringar, som t.ex. Kobasa (1979) med 
begreppet hardiness och Bandura (1977) med self-efficacy. Frankls föreställning 
om vilja till mening (Frankl, 1970) är välkänd liksom begreppen locus of control 
(Rotter, 1966). Coping är framför allt förknippat med Folkman och Lazarus 
(1980). Empowerment är ett begrepp av ett litet senare datum, men termen är 
svårdefinierad och det finns uppgifter om att antalet definitioner är lika många 
dess användare (Shannon, 1991). Resilience är ett annat begrepp, där en tänkbar 
svensk översättning skulle vara förmågan att komma igen. Olika tolkningar av 
resilience och konsekvenserna av detta diskuteras i en artikel av Halvorsen 
(1998). Gibson & Cook (1997) har i en studie av 306 studenter bland annat 
jämfört mätinstrumenten KASAM och Dispositional Resilience Scale. De menar 
att KASAM mäter problemhantering som traditionellt anses kvinnligt, då 
formuläret också omfattar stöd i relationer och behovet av att finna en mening i 
livet. DRS- skalan, däremot, mäter ett sätt som ligger mer i linje med hur män 
brukar hantera svårigheter. Sullivan (1993) söker i en artikel klarlägga skillna
derna mellan några av dessa olika, men närbesläktade, begrepp. En synpunkt 
gäller ordet kontroll, som i flera av de andra begreppen omfattar något annat än i 
Antonovskys KASAM, där en person har en beredskap att se ett sammanhang, 
och där det inte är avgörande att man har direkt kontroll över händelserna, men 
är förvissad om att vara med om att forma utgången.

TIDIGARE FORSKNING OM KASAM

Stabilitet
Vid genomgång av studier om stabiliteten av KASAM visar det sig att flera 
forskare förutsätter att KASAM är stabil (Anderzén & Ametz, 1999; 
Frommberger et al., 1999). Allteftersom intresset för KASAM ökat har också 
studier som undersökt skalans stabilitet över längre tid redovisats. Hittills har ett 
fatal följt en normalpopulation över längre tid. En studie, som använder 16 
multiple-choice frågor, visade att KASAM var oförändrad efter fyra år 
(Suominen et al., 2001). En femårsuppföljning av manliga tekniker visade att 
KASAM var stabil liksom i en uppföljning, ingående i samma studie, om
fattande 6 frågor för kommunalanställda av båda könen efter fyra år (Kivimäki 
et al., 2000). KASAM befanns vid en uppföljning efter ett år vara någorlunda 
stabil hos anställda inom fyra olika organisationer (Feldt et al, 2000).

Uppföljningar på ett år eller mer, och med klart definierade grupper, är vanligt 
förekommande: Vid mätning av KASAM hos canceropererade förelåg ingen 
skillnad när de undersöktes ett år efter ingreppet (Forsberg et al., 1996). 
Medicine studerande, som undersöktes med 29 frågor i början av studierna och i 
mitten av första och andra studieåret, visade en statistisk signifikant minskning
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av KASAM (Carmel & Bernstein, 1990). Schweiziska studenter med hög 
KASAM, oberoende av kön, visade sig ha mindre grad av förändring efter 18 
månader än de övriga undersökta (Buddeberg-Fischer et al., 2001). En studie 
med kortversionen tre frågor och gällande arbetslösa kom fram till att arbetslös
het tenderar att ge en försämring av KASAM och att individen sedan stabiliseras 
på denna nivå, men försämringen var mindre hos dem med hög KASAM (Alm, 
2001). Hos patienterna som genomgått ”Artery bypass surgery” hade efter ett år 
KASAM förändrats hos 41 % (Karlsson et al., 2000). Kroniska användare av 
cannabis visade sig fa högre KASAM efter terapeutisk behandling (Lundqvist,
1995). En studie jämförde personer som varit med om en olyckshändelse med 
RA-patienter. Reumatikerpatientemas KASAM var stabil medan olycksfalls- 
gruppen visade en nedgång efter ett halvår från olyckstillfället, men förblev 
sedan stabil (Schnyder et al., 2000). I en interventionsstudie av patienter med 
hjärtbesvär vistades en grupp (n=28) på hälsohem under 24 dagar, och en 
kontrollgrupp (n=20) fick gängse behandling av sin läkare. Mätningar av 
KASAM i grupperna före och efter dessa 24 dagar visade en signifikant ökning 
för gruppen som fick lära sig livsstilförändringar vid hälsohem jämfört med 
kontrollgruppen (Scherwitz & Omish, 1994). Sammanfattningsvis kan sägas att 
undersökningar av KASAM i stora populationer över längre tid hittills är få, 
men visat sig vara någorlunda stabil, medan studier av små populationer och där 
personerna genomgått olika omställningar i sitt liv, visat tydliga förändringar av 
KASAM, och att personer med hög KASAM hade en annan stabilitet än de 
övriga.

Socialt stöd och emotionellt stöd och KASAM
Forskning om socialt stöd som tog sin böijan vid mitten av 1970- talet (Cassel, 
1976; Cobb, 1976) har framför allt gällt studier av hjärt- och kärlsjukdomar 
(Orth-Gomér & Johnson, 1987; Undén, 1991; Östergren 1991) och arbetsmiljö
området (Kalimo & Vuori, 1990; Vahtera et al., 1996; Kivimäki et al., 2000). 
Relationen mellan socialt stöd och magåkommor har också studerats men inte i 
lika stor omfattning (Herschbach et al., 1999; Sewitch et al., 2001). Forskning 
om socialt stöd har företrädesvis behandlat vuxna men även bams sociala nät
verk har studerats (Samuelsson, 1995). En klassiker inom forskningen av socialt 
stöd är en nioårsuppföljning av innevånare i Alameda County, där det visades att 
de i olika åldersgrupper, som hade ett större socialt nätverk, hade lägre dödlighet 
och det gällde såväl den totala dödligheten som gällande vissa sjukdomar: 
hjärtkärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar, mag-tarmkanalens sjukdomar, men 
också suicid och olycksfall (Berkman & Syme, 1979).

Forskning som belyser både socialt stöd och KASAM finns inom olika om
råden: En studie av misshandlade kvinnor visade, att med låg KASAM och lågt 
socialt stöd, ökade risken för vanliga somatiska symtom hos dessa kvinnor 
(Krantz & Östergren, 2000). Äldre personer i Finland undersöktes vad gäller
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olika psykosociala faktorers relation till hälsa, och det visades att starkt socialt 
stöd och hög KASAM samvarierade med subjektivt välbefinnande (Elovainio & 
Kivimäki, 2000). I en studie av psykologistuderande visades att KASAM 
samvarierade mer med ångest och depression än vad locus of control och socialt 
nätverk gjorde (Flannery et al., 1994). I Israel hade medlemmar i en religiös 
kibbutz högre KASAM än medlemmar i en sekulär, däremot skilde de sig inte åt 
vad gäller socialt stöd (Kark et al., 1996). I en annan studie från Israel, av 
kvinnliga immigranter från det forna Sovjetunionen, visades att både KASAM 
och socialt stöd hade lägre värden hos ensamma mödrar än hos de gifta 
(Soskolne, 2001).

Könsskillnader och KASAM
De studier om KASAM, där analyserna av resultaten separerar på könen har bli
vit allt vanligare. Vissa studier visar inga könsskillnader (Langius & Björvell, 
1993; Flannery et al., 1994; Abel et al., 1999; Johansson Hanse & Engström, 
1999). Några har däremot visat ett högre medelvärde för män än för kvinnor 
(Kark et al., 1996; Buddeberg -  Fischer et al., 2001; Hansson & Olsson, 2001). 
En studie av kibbutzmedlemmar (Carmel et al., 1991) visade att kvinnor inte 
hade samma förmåga som män att mobilisera en känsla av sammanhang när de 
utsattes för oönskade livshändelser, något som påverkade deras hälsa. En studie, 
där förklaringen till könsskillnaden kan bli teknisk, beroende på det höga antalet 
deltagare, visade högre KASAM för män än för kvinnor (Larsson & Kallenberg,
1996). Kvinnliga studenter redovisade något lägre KASAM än manliga 
(Jorgensen et al., 1999). En finsk studie visade att nivån på KASAM spelade en 
större roll för kvinnors hälsa än den gjorde hos män (Kivimäki et al., 2000). 
Arbetslösa kvinnor visade högre KASAM än vad män gjorde och orsaken till 
detta kan vara att kvinnor har större möjligheter att hantera arbetslöshet än män 
(Starrin et al., 2001; Alm, 2001). Någon entydig bild vad gäller kön och 
KASAM föreligger inte, men sammanfattningsvis kan man säga att de ovan 
relaterade studierna visar två huvudgrupper, dels att det inte finns könsskillna
der, dels att män tenderar att ha något högre KASAM än kvinnor.

Arbetslivet och KASAM
Arbetslivet är ett fält med omfattande forskning om relationen mellan KASAM 
och olika psykosociala faktorer. Några studier har jämfört krav-kontroll 
modellen (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) med KASAM, bland annat 
en studie i Finland om sjukfrånvaro i arbetet. Den visade att såväl de långa som 
korta sjukskrivningarna var lägst bland dem med en avspänd arbetssituation 
(Vahtera et al., 1996). En uppföljning av 4405 medelålders män, som var i 
arbete, visade att sambandet mellan KASAM och framtida hälsa endast gällde 
för män med manschettyrken (Poppius et al., 1999). Anställda med hög 
KASAM rapporterade farre stressymtom än övriga (Kalimo & Vuori, 1990; 
Feldt, 1997). En tolkning av resultaten i de olika studierna om arbetslivet och
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KASAM visar således att hög KASAM är relaterat till att arbetstagarna har farre 
stressymtom och mindre sjukfrånvaro.

Magbesvär och KASAM
Symtom i form av magbesvär är vanligt förekommande i befolkningen och en 
svensk studie (Agréus et al., 1995) har visat en prevalens på 32 % i en oselek
terad population. Forskning rörande magsårsbakterien Helicobacter pylori är det 
forskningsområde inom medicinen där ett stort antal artiklar publicerats. Mag
besvär är ett mångfacetterat begrepp. En vid definition (Colin-Jones, 1988) 
inbegriper sura uppstötningar, halsbränna, uppkördhet, smärtor i magtrakten, 
illamående, förstoppning, diarré. Någon enkel behandling finns inte och studier 
visar på en mängd olika möjliga orsaker såsom bakteriologiska, (Elta, 1991) 
personliga/psykosomatiska, (Alexander, 1950), känslomässiga (Langeluddecke 
et al., 1990), sexualiserat våld (Felitti 1991; Leserman et al., 1996) och sociala 
(Talley & Piper, 1987). Vid sökning i olika databaser framkommer att studier 
som huvudsakligen behandlar magbesvär och dess förhållande till KASAM inte 
är ffekventa. En studie i Israel jämförde 79 patienter med IBS (irritable bowel 
syndrome), varav 25 också besvärades av fibromyalgi, med 72 kontroller, varav 
49 var friska och 23 tidigare hade haft IBS. Patienterna med magbesvär visade 
en statistiskt signifikant lägre KASAM än kontrollgruppen (Sperber et al., 
1999). I en studie av patienter som opererats för gastrointestinal cancer 
(Forsberg, 1996) deltog också en grupp av 20 patienter som opererats för stomi 
på grund av Crohns sjukdom eller ulcerös colit. Resultaten visade att det inte 
förelåg någon skillnad i KASAM mellan de båda patientgrupperna. Studier där 
KASAM relaterats till olika besvär, och där magproblem ingått, finns och har 
visat sig vara relaterat till en låg KASAM (Larsson & Kallenberg, 1996; Feldt,
1997). Studier som mera detaljerat undersöker magbesvär relaterat till KASAM 
är således hittills fa, men de studier som finns har visat att personer med dessa 
problem har låg KASAM.

Övriga studier
Det fanns fa korrelationer mellan de kliniska/medicinska variablerna och 
besvären gällande symtomen i en studie av cancerpatienter, och de psykosociala 
besvären var korrelerade till hur individen orienterade sig mot livet, något som 
KASAM mäter (Tishelman, 1993). Santavirta (1997) undersökte bland annat 
KASAM hos patienter som genomgått olika former av ländryggskirurgi. Studien 
visade att låg KASAM var relaterat till högre index vad gällde smärta och 
handikapp. De patienter som genomgått flera operationer visade en signifikant 
lägre KASAM.

Lundbystudien (Cederblad & Hansson, 1996), en longitudinell populationsstudie 
gällande psykisk hälsa, med ursprungliga data från 1947, diagnostiserade 221 
barn i åldern 0-15 år med fler än 3 riskfaktorer i sin omgivning. År 1988 var 148
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av dessa individer tillgängliga och studerades utifrån ett salutogent perspektiv. 
Huvudresultatet var att KASAM vid en multipel regressionsanalys visade sig 
vara den oberoende variabel som bäst korrelerade med positiv psykisk hälsa vid 
mätning av nio olika personlighetsmått.

I flera studier har KASAM använts som utvärdering inför en möjlig interven
tion. Efter fäijan Estonias förlisning gjordes en studie av de överlevande och 
forskarna (Eriksson & Lundin, 1996) drar slutsatsen att KASAM skulle kunna 
vara ett betydelsefullt instrument som kan visa vilka överlevande som är i 
riskzonen. Hos patienter med reumatoid artrit (Büchi et al., 1998) skulle 
KASAM kunna identifiera dem med benägenhet för depression. Både i en studie 
gällande patienter som överlevt hjärtstillestånd (Motzer & Stewart, 1996) och i 
en studie av äldre män hävdas att KASAM ger möjlighet till intervention genom 
att se att det som händer kan bli begripligt, hanterbart och meningsfullt (Coe et 
al., 1990). Konsumtion av alkohol (Midanik et al., 1992) har visat sig korrelera 
med KASAM i en population av äldre människor, och skulle alltså kunna vara 
värdefullt som instrument, när människor står inför avgörande förändringar, som 
till exempel pensionering. Carstens & Spangenberg (1997) har funnit ett 
samband mellan mätning av depression och KASAM och ser detta som ett 
hjälpmedel då man i en psykoterapeutisk behandling skulle kunna stärka indivi
dens känsla av sammanhang, vilket skulle kunna utgöra ett sätt att förstå och 
närma sig denna sjukdom. Resultaten i en studie av par som varit gifta eller 
sambo under cirka 25 år (Hansson, 1994) antyder vilka faktorer som skiljer bra 
äktenskap från mindre lyckliga och hur familjerådgivare skulle kunna inrikta sitt 
arbete på salutogena faktorer. Sammanfattningsvis framkommer att många 
studier pekar på en möjlig intervention, med ledning av vilka värden KASAM 
visar, och inrikta stödåtgärder till människor eller grupper, som är mest i behov 
av dessa och i detta arbete utgör inriktningen på det salutogena faktorerna en 
grund.
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SYFTE MED STUDIEN

ÖVERGRIPANDE SYFTE
Att studera känsla av sammanhang (KASAM) och dess relation till hälsa, sjuk
dom och tillfrisknande.

Delmål

Att jämföra bedömningen av patientens hälsa gjord av kurator, läkare respektive 
patient.

Att studera, förstå och lära av patienternas egna erfarenheter kring vad som leder 
till hälsa och tillfrisknande från magbesvär.

Att i en normalbefolkning studera känsla av sammanhang och dess relation till 
kön, upplevd hälsa, grad av sjukdom och olika psykosociala faktorer.

Att i en normalbefolkning studera känsla av sammanhang över tid med beak
tande av kön, upplevd hälsa, grad av sjukdom och olika psykosociala faktorer.
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SAMMANFATTNING AV DE I AVHANDLINGEN INGÅENDE 
DELARBETENA

Mötet vid en vårdcentral utgör basen i avhandlingen. Ett möte som kan avspegla 
vad som är gemensamt och vad som skiljer patient, läkare och kurator i bedöm
ningen av patientens hälsa (Arbete I).
Nästa led blev logiskt en fördjupning i materialet, för att lära och förstå av 
patienternas erfarenheter av vad som för till hälsa och tillfrisknande från mag
besvär (Arbete II).
Eventuella samband mellan KASAM, hälsa och olika psykosociala faktorer 
lyftes därefter upp till en generell nivå i form av en befolkningsstudie. Mag
besvär, som var inkörsporten, utgjorde därvid en separat diagnosgrupp vid 
studiet av hälsa och olika jämförelser beroende på denna (Arbete III).
För att undersöka hur KASAM hos samma individer relaterade över tid till olika 
former av hälsa och psykosociala faktorer blev en uppföljning efter fem år, av de 
personer som undersökts i Arbete III, nästa steg (Arbete IV).
I det avslutande arbetet jämfördes ett nytt tvärsnitt med den ursprungliga, för att 
ha möjlighet att studera hur KASAM återspeglade tvärsnitt från olika populatio- 
ner över en femårsperiod och hur detta relaterade till olika sociodemografiska 
faktorer (Arbete V).

Sammanfattningen redovisas med patientstudiema för sig (Arbete I och II) och 
de tre populationsstudiema (Arbete III-V) för sig.

SAMMANFATTNING AV PATIENTSTUDIERNA. Arbete I och II

FRÅGESTÄLLNING
Att jämföra bedömningen av patientens hälsa gjord av kurator, läkare respektive 
patient.

Att studera, förstå och lära av patienternas egna erfarenheter kring vad som leder 
till hälsa och tillfrisknande från magbesvär.

METOD

Metodologiska överväganden
Statistiska fakta kan peka ut tendenser, och visa på samband, och utgör en 
väsentlig grund för vidare studier om bakomliggande faktorer i de data som 
framkommit. Intervjustudier och kvalitativa metoder är ett sätt att fördjupa vissa 
frågeställningar och uppnå större förståelse för de företeelser som ligger bakom 
statistiska samband och skillnader. En väg att söka förstå vad som leder till att
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vissa personer tillfrisknar från en sjukdom är att undersöka vad de själva anser 
vara orsaken till att de blivit friska. Glaser & Strauss (1967) har med grounded 
theory varit föregångare vad det gäller att grunda sina resultat i data, och inte 
som huvudsakligen är fallet i kvantitativ forskning, att pröva olika, i förväg upp
ställda hypoteser. Ett eklektiskt tillvägagångssätt när det gäller kvalitativ forsk
ning, och är det som tillämpats i denna studie, torde vara alltmer förekommande. 
Detta innebär att man kan använda olika kvalitativa metoder för att få större 
kunskap, att subjektiviteten har sin plats och att reflektionen är grundläggande 
(Riessman, 1994). Författaren anser också att metoderna är som kartor. När vi 
följer de vägar som kartan utvisar ligger det i sakens natur att vissa delar i 
terrängen framhävs medan andra kommer i skymundan.

En intervju utgör ett samspel mellan - oftast - två personer. Det är inte enbart 
informantens, eller enbart intervjuarens, utsagor det handlar om. Etymologiskt 
betyder intervju mellan två seenden (Kvale, 1997). Det är hela tiden ett givande 
och ett tagande. De etiska övervägandena är av stor vikt, eftersom metodolo
giska val ofta är etiska till sin natur (Temulf Nyhlin, 1990) och de är samman
länkade med rollkonflikten hos vårdgivaren. I den här studien valde intervjuaren 
avsiktligt att göra en intervju för att medvetet, eller omedvetet, inte gå in i rollen 
som vårdgivare. Vid upprepade intervjuer uppstår gäma en relation av något 
slag och risken kan också uppstå att den intervjuade vill vara till lags och svara 
på ett sätt som han eller hon tror det förväntas och är önskvärt. Otvivelaktigt 
finns det olika uppfattningar om huruvida en informant skall intervjuas en eller 
flera gånger, men en tanke var också att undersöka hur mycket information en 
vårdgivare kan fa vid ett möte med en patient. Det skall betonas att hänsyn alltid 
måste tas till typen av studie och vilka patienter som skall intervjuas. När det till 
exempel gäller kränkta och misshandlade patienter fordras sannolikt ett helt 
annat tillvägagångssätt i mötet med informanten.

POPULATION, DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE 

Deltagare
Båda arbetena bygger på en uppföljningsstudie av patienter med magbesvär, 
som under åren 1975-1977 genomgick en gastroskopiundersökning vid medicin
kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus. Urvalet bestod av patienter födda 
dag 1-6. Av dessa valde en specialistläkare ut 39 patienter, där undersökningen 
visade att patienten inte hade magsår. Beroende på den långa uppföljningstiden, 
från åren 1975-1977 till 1991, var alla utom två över 40 år. Övervägande antalet 
hade folkskola/grundskola, en man och en kvinna hade universitetsutbildning. 
Figur 2 visar en schematisk bild över urvalsprocessen.
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Urval

Avlidna

Emigrerat ik___
Tillfrågade

Lämnat norra Sverige

För sjuk för att deltaga

Besvarade formuläret men 
önskade ej deltaga

Önskade ej deltaga

Deltagare

Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen i patientstudiema.

Samtliga patienter genomgick en allmänmedicinsk läkarundersökning, en 
kuratorsintervju samt besvarade en enkät.

Läkarundersökning (redovisad i arbete I)
Undersökningen liknade en ordinär allmänläkarundersökning vid en svensk 
vårdcentral. Den tog 20-30 minuter och anamnesen behandlade familjeförhål
landen, arbetet, uppväxtförhållanden, problem vid tidpunkten för genomgången 
gastroskopi samt besvärens utveckling. Patientens längd och vikt, allmäntill
stånd, eventuella infektioner, undersökning av hjärta, lungor och palpation av 
buken ingick också, liksom en undersökning av rörelseapparaten och neuro- 
logiskt status om anledning fanns för detta.

Kuratorsintervju
I direkt anslutning till läkarundersökningen genomfördes en kuratorsintervju och 
denna pågick ungefar en timme. Den präglades av öppna frågor och inbjudan till 
fördjupningar i det som informanten förmedlade, varför också långa berättelser 
förekom. Frågorna berörde teman och behandlade ämnen som ifall något särskilt 
inträffat när magbesvären böljade, hur personen kommit över sjukdomen och
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orsaken till det, bemötande inom vården, livshändelser. Under de första tolv 
intervjuerna, där sju män och fem kvinnor ingick, fördes anteckningar under på
gående intervju och dessa renskrevs direkt efter intervjun. De sex sista inter
vjuerna bandades, efter samtycke från patienterna (fem män och en kvinna), och 
skrevs ut efter hand.

Patientenkät
I samband med kallelsen fick patienterna ett frågeformulär, som de ombads att 
fylla i och lämna i samband med kuratorsintervjun. Detta omfattade frågor om 
ålder, kön, utbildning, arbetsförhållanden, Antonovskys livsffågeformulär med 
29 frågor. En fråga gällde patientens egen klassifikation av sitt hälso- och sjuk
domstillstånd.

Sj ukdomstillstånd
Patienterna hade i enkäten klassat sig själva: helt frisk, kvarstående magbesvär 
eller annan aktuell sjukdom. Läkare och kurator gjorde en klassificering av 
patienternas sjukdomstillstånd enligt samma mall.

Allmänt hälsotillstånd (redovisad i Arbete I)
Det allmänna hälsotillståndet bedömdes hos vaije patient av kuratom och läka
ren med utgångspunkt från det som respektive vårdgivare fatt fram vid mötet 
med patienten om utvecklingen under den gångna 14-16 årsperioden. En skala 
omfattande fem steg valdes för att få en mer nyanserad bedömning än man kan 
förvänta i tre steg.

Bedömningen av hälsa gjordes på en skala från 1 till 5 enligt följande:

Ogynnsam tendens 1 2 3 4 5 Gynnsam tendens
(-) (±0) (+) +

Resultatet av denna bedömning jämfördes med respektive patients uppmätta 
KASAM. En gynnsam utveckling motsvarade >149 poäng på KASAM- skalan 
medan <136 KASAM svarade emot en ogynnsam utveckling, ett värde som vi 
ansåg tillräckligt lågt för att överensstämma med en ogynnsam utveckling. 
Oförändrat tillstånd låg mellan 137 och 148 KASAM poäng. Referens för dessa 
medelvärden utgjordes dels en svensk studie omfattande sjuksköterskor, patien
ter och en normalbefolkning (Langius & Björvell, 1993) och dels av en sam
manställning av flera studier i en översiktsartikel där ett medelvärde av samtliga 
undersökta grupper gav medelvärdet 148 (Antonovsky, 1993).

Både klassifikationen av sjukdomstillstånd och bedömningen av hälsotillståndet 
gjordes separat av läkare och kurator. Bearbetningen av frågeformuläret gjordes 
inte förrän detta arbete var avslutat.
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Analys av data
Vid forskning med kvalitativ metod är ett av fundamenten att den fortsatta 
datainsamlingen bygger på den analys av data som redan erhållits. Allteftersom 
intervju lades till intervju blev också vissa frågeställningar mer fokuserade, som 
till exempel arbetsförhållanden och livshändelser medan andra, som fritids
aktiviteter, blev alltmer perifera.

Arbetet med analyserna pågick under lång tid (Nilsson, 1999). Utskrifterna 
lästes om och om igen och meningar och uttryck från de olika intervju- 
utskrifterna skrevs ned på kort för att finna koder. Detta arbete kan illustreras 
med ett par exempel: Intervjuaren: Vad tror du själv är den viktigaste orsaken 
till att du är frisk idag? ”Jag tror att det beror på mig själv” På vad sätt då? ”Jag 
ändrade. Jag bytte jobb.” (Lita till sig själv.) ”Jag har aldrig fatt bearbeta min 
egen sorg utan måste ta hänsyn till honom hela tiden”. (Vanmakt). Förnyade 
genomläsningar gjordes och fler och fler citat och koder upptäcktes och påfördes 
korten. Vid dessa upprepade genomläsningar började det insamlade materialet 
leva och nästan som i en blixt manifesterade sig ordet ”inflytande”. Vid ytter
ligare bearbetning kunde ett mönster urskiljas där patienternas inflytande över 
sina liv, direkt eller indirekt, tycktes ha ett samband med deras nuvarande hälso
tillstånd, redovisat i Arbete II. Med detta begrepp som ingång uppstod ett 
mönster med fem typer av patientens inflytande över sitt liv och fyra strategier 
som patienterna hade för att upprätthålla hälsa.

I förstone kanske man inte finner någon skillnad mellan det hittills mera gängse 
”kontroll” och begreppet ”inflytande” varför jag under analysen fördjupade mig 
i hur jag associerade till innebörden i dem.
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Tabell I. Mina associationer till innebörden av begreppen ”inflytande” respektive ”kontroll” 
uppkomna under arbetet med analysen av intervjumaterialet.

Inflytande Kontroll

Flyta in 
Ansvar 
Dynamisk 
Öppenhet
Folk hör på vad man säger
Ha något att säga till om
Utveckling
Levande
Ömsesidighet
Medbestämmande
Med i leken
Mjukt
Påverkan
Samverkan
Rörligt

Myndighet
Bara en som bestämmer
Rigid
Fyrkantigt
Påpassad
Herravälde
Hålla nere
Hållhake
Härska
Kontrollapparat
Låsa
Makt
Stillastående
Övertag
Värderad negativt 
Raka linjer
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RESULTAT

Som framgår av figur 3 visade en jämförelse av klassificeringen av sjukdoms
tillstånd gjorda av patient, läkare och kurator full överensstämmelse i hälften av 
fallen. Samstämmigheten vad gäller hälsa var 33 %. Patient och läkare verkade 
mer överens vad gällde sjukdomstillståndet och kurator och patient när det 
gällde det allmänna hälsotillståndet.

Klassificering av sjukdomstillstånd

@ Full överensstämmelse

B Kurator och läkare överens

□  Patient och läkare överens

B Patient och kurator överens

Bedömning av allmänt hälsotillstånd

11%

! B Full överensstämmelse 
B Kurator och läkare överens 
□  Patient och läkare överens 

; M Patient och kurator överens 
B Ingen överensstämmelse

28%

Figur 3. Klassificering av sjukdomstillstånd och bedömning av allmänt hälsotillstånd.
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Fem typer av inflytande
Vid analysen av intervjuerna framkom ett mönster med fem typer av patientens 
inflytande över sitt liv och de fyra strategier, som användes för att upprätthålla 
hälsa (Arbete II, Tabell I).

Typerna var följande:
(i) Känsla av att inte ha inflytande över sitt liv
(ii) Inflytande genom undvikande
(iii) Problemlösande via yttre förändringar
(iv) En mer uttalad reflektion över tidigare sätt att leva
(v) Känsla av att ha inflytande över sitt liv

(i) Känsla av att inte ha inflytande över sitt liv
”Jag har inga förväntningar på företagshälsovården. De anser mig som simulant. 
Mycket skulle kunna ordnas på dagen om viljan funnes. Jag är bortglömd. Ingen 
har frågat efter mig när jag varit sjukskriven.” (Anteckningar)
Patienterna tycktes inte ha blivit sedda, hörda, blivit förstådda eller respekterade 
ej heller verkade de ha lyssnat till sig själva och sina kroppar. De hade svårig
heter att uttrycka sig och verkade stå vid sidan av sig själva. De var inte aktiva, 
utan tycktes förlita sig på mediciner och auktoriteter. De uttryckte en känsla av 
att ha blivit stigmatiserade, samtidigt som de hade en övertygelse om att det 
fanns faktorer över vilka de inte hade något inflytande, som gjort dem sjuka. 
Ytterligare ett citat får belysa hur osedd patienten kan uppleva sig: ”Duglig och 
arbetsam måste man vara, annars fick man ej vara med i arbetslaget. Vi sprang 
till barackerna för att äta och sprang därifrån. Företagshälsan var ovillig (att 
lyssna på patienten om hans magbesvär) liksom andra läkare jag tog kontakt 
med. En dag föll jag ihop på arbetet och togs till intensiven. Sedan dess har jag 
inte arbetat mer.” (Anteckningar).

(ii) Inflytande genom undvikande
Patienterna försökte undvika det som de inte ansåg vara bra för dem eller deras 
magbesvär. Ett annat sätt att försöka fa inflytande var genom att gå till ytterlig
heter när tidigare handlingssätt ifrågasatts. Detta kunde förhindra en bättre lös
ning, eftersom de sätt som användes föreföll mer hämmande än som ett led till 
förbättring: ”Jag har blivit härdad och engagerar mig inte så mycket. Bryr mig 
inte om min mans drickande längre på samma sätt.” (Anteckningar).”Aversion 
mot att äta mediciner.” (Bandat).

(iii) Problemlösande via yttre förändringar
Uppkomna problem löstes företrädesvis på ett tekniskt sätt. De tolkades inte som 
erfarenheter som det fanns något att lära sig av. I linje med detta försökte 
patienten ta hand om sig själv på ett somatiskt sätt. ”Det finns ingen livshändelse 
som påverkat mig.” (Anteckningar).”Jag har blivit en ny människa efter opera
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tionen”. (Anteckningar). ”Vill vara sjukskriven för att ha legalt skäl neka till att 
utföra ett arbete (egenföretagare). (Anteckningar).

(iv) En mer uttalad reflektion över tidigare sätt att leva
I den fjärde formen var patienternas eget inflytande och ansvar inte helt integre
rade även om tendenser framkom. När de såg tillbaka på sitt liv, såg de att de 
tidigare inte ifrågasatt hur de hade det. Nu framträdde alltmer påtagligt en ut
talad reflektion över att arbetet hade fått dominera deras liv i alltför hög grad. 
Följande citat belyser detta: ”Livet har bara varit arbete. Trodde att om jag upp
nådde vissa saker skulle det vara bra. Det är inte så.” (Anteckningar). ”Lagbasen 
och arbetsledama valde arbetarna. Jag var med där det gick att tjäna pengar. Det 
var bara arbetet som gällde. Det är mycket dumt som florerat. Jag ser det klart 
efteråt. Jag minns hur en uteslöts och har funderat mycket på det idag. Jag hade 
ej förmågan att bryta mig loss fast jag inte trivdes.” (Anteckningar). ”Var 
tvungna att laga maskinerna på matrasterna. Sådana arbetare finns inte mer och 
man kan undra efteråt om det var bra att ställa upp så.” (Anteckningar).

(v) Känsla av att ha inflytande över sitt liv
” När jag fick sluta på mitt arbete 1983 trodde jag det var slut men startade eget. 
Egentligen borde alla, när de är 40 år, ta ett sabbatsår och tänka över livet. Men 
man är rädd eftersom man vet vad man har men ej vad man far. Jag trivdes bra 
på förra arbetet, men det gav ej något. Nu har jag ett omväxlande arbete, som 
dessutom ger en bra social gemenskap. Jag har lärt mig att respektera människor 
på ett annat sätt och ser att alla människor har ett värde. A och O är att man trivs 
med livet. Då klarar man vilka krämpor som helst. Livet har lärt mig mycket. 
Jag vill ej ha det ogjort.” (Anteckningar)

Patienterna i denna sista typ hade lärt sig hur de kunde ha inflytande över sitt liv 
oberoende av vad som kom i deras väg. De hade lärt sig detta av svåra upp
levelser och ältade inte sina problem. De hade en förmåga att se något konstruk
tivt i allting samtidigt som de utvecklade en positiv inställning till det. Svåra 
förluster eller svårigheter tolkades som vändpunkter för en ny era och de hade 
sett mönster och sammanhang i livet. De visade respekt för andra människors 
självbestämmande. De kunde byta jobb för att ta mer ansvar för sina bam. Dessa 
patienter kunde tidigare ha varit tysta och undergivna men hade lärt sig sätta 
gränser. Humor hörde också till bilden och kreativitet i arbetet var viktigt för 
dem. De löd inte blint några auktoriteter och skyllde inte på andra när problem 
och svårigheter uppstod. De visste vad som var viktigt för dem i deras liv och 
brydde sig inte om vad andra tyckte. Existentiella frågor var väsentliga och 
vitala för dem.
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Olika strategier
Extremister. Några patienter tycktes vara mer uttalade extremister, det vill säga 
antingen med en klar känsla av att inte ha något inflytande över sitt liv eller en 
klar känsla av att ha det.
Pendlare. Andra verkade förankrade i två typer, pendlande mellan dem och gör 
samtidigt försök att gå vidare. Pendlarna försöker hitta en fortsatt väg till 
utveckling och inflytande, men är inte beredda att göra detta.
Hoppare. I vissa fall kunde man se ett hopp mellan olika typer. Patienterna 
kunde agera med större inflytande under vissa omständigheter än andra. 
Hopparnas problem är att överföra erfarenheterna från att ha inflytande på ett 
område till ett annat i sitt liv.
Fullskaliga. I ett fall hade patienten en fördelning på alla de fem typerna.
I mitt material fann jag sju patienter som jag inte omedelbart kunde placera i 
någon strategi. En förklaring kan vara att de hade en mer jämn fördelning av de 
fem typerna.
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SAMMANFATTNING AV POPULATIONSSTUDIERNA. Arbete III, IV, V.

För att undersöka KASAM och dess relation till upplevd hälsa, sjukdom och 
olika sociala faktorer valdes i arbete III en populationsbaserad tvärsnittsstudie. 
För att studera stabiliteten av KASAM och dess relation till olika variabler över 
tid gjordes en panelstudie (Arbete IV) och för att undersöka förändring av 
KASAM och dess relation till olika faktorer i en befolkning gjordes en 
jämförelse av tvärsnitten från 1994 och 1999 (Arbete V).

Tvärsnitt 1994 Panel Tvärsnitt 1999
Arbete III och V Arbete IV Arbete V

1999
1250 män 
1250 kvinnor 
tillfrågade

1921 personer 
941 män 
980 kvinnor 
deltog

1823 personer 
889 män 
934 kvinnor 
deltog

1994
1250 män 
1250 kvinnor 
tillfrågade

1999
1921 personer 

tillfrågade om 
uppföljning

1698 personer 
844 män 
854 kvinnor 
besvarade 
KASAM- 
formuläret

1802 personer 
872 män 
930 kvinnor 

besvarade 
KASAM- 
formuläret

1435 personer 
genomgick 
samma 
undersökning 
som 1994

1589 personer
799 män
790 kvinnor efter
uppdelning i tre
varandra
uteslutande
diagnosgrupper

1254 personer 
610 män 
644 kvinnor 
besvarade KASAM 
både 1994 och 1999

1719 personer 
837 män
882 kvinnor kvar 

efter uppdelning 
i tre varandra 
uteslutande 
diagnosgrupper

Figur 4. Schematisk bild över deltagare och bortfall i de undersökta populationema i The 
Northern Sweden MONICA Project 1994 och 1999.
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FRÅGESTÄLLNING

Att i en normalbefolkning studera känsla av sammanhang och dess relation till 
kön, upplevd hälsa, grad av sjukdom och olika psykosociala faktorer.

Att i en normalbefolkning studera känsla av sammanhang över tid med 
beaktande av kön, upplevd hälsa, grad av sjukdom och olika psykosociala 
faktorer.

POPULATION OCH METOD 

Population
MONICA, som är en förkortning av Multinational MONItoring of trends and 
determinants in CArdiovascular disease, är ett internationellt forskningsprojekt 
som initierats och samordnats av WHO. I studiens internationella del, som 
sträckte sig över åren 1986-1994, ingick 37 olika centra i 26 olika länder över 
hela världen. Ett av dessa centra utgjordes av länen Västerbotten och 
Norrbotten, benämnt Northern Sweden MONICA Centre, med en befolkning 
uppgående till omkring 510.000 invånare och där undersökningen efter 1994 
fortsatt i egen regi.

I tvärsnittsundersökningama (Arbete III och V) tillfrågades 1 250 män och 1 250 
kvinnor i åldersgrupperna 25-74 år per brev om de ville deltaga. Två ambule
rande team, ett för varje län, utförde undersökningarna. Populationen som 
bestod av ett representativt urval av 250 män och 250 kvinnor i varje ålders
grupp (25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 år), hämtades från skattemyndighetens 
befolkningsregister, som kontinuerligt uppdateras.

För panelstudien (Arbete IV) tillfrågades de 1921 personer, som deltog i tvär
snittstudien 1994, om de önskade deltaga i en uppföljningsstudie, som skulle gå 
till på samma sätt som vid undersökningen fem år tidigare.

Metodologiska överväganden
KASAM är i likhet med alla frågeformulär och mätmetoder ofullständigt. Ett 
perfekt frågeformulär finns inte och kommer troligen heller inte att kunna 
konstrueras. Det föreligger därför risker i att mäta olika faktorer förbundna med 
människor och resultat kan missbrukas, vilket också uppmärksammats 
(Tishelman, 1996). Något tillspetsat kan man fråga sig om ett instrument är ens 
herre eller slav. När man vill belysa de frågeställningar man vill ha svar på, och 
söker instrument, blir det naturligt att välja ett som man känner släktskap med, 
men samtidigt finns insikten om att det finns olika infallsvinklar och att ingen 
har monopol på att fånga hela sanningen. Frågeformuläret KASAM utgör ett sätt 
bland många att mäta människors sätt att hantera tillvaron. Antonovsky har satt
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ett namn på det jag var intresserad av, men inte visste hur jag skulle närma mig: 
vad vi kan lära oss av dem som vid en uppföljning var friska. Dessa tankar 
kunde nu inneslutas med ett enda ord (salutogenes). Är det då inte bara en lek 
med ord att ersätta det gängse uttrycket patogent mot ett salutogent tänkande? 
Öppnar då ett salutogent perspektiv för fler alternativ i behandlingsprocessen? 
Jag anser att det utgör en skillnad när man letar efter det vitala som finns hos en 
människa. Det finns otvivelaktigt något hoppfullt i att tillsammans leta efter det 
som är bra och som visar sig vara något som kan utvecklas i olika riktningar. 
Allvaret finns där, och respekten för det svåra i livet, men man är lyhörd för de 
resurser som finns och hur man kan använda dem, något som salutogenesen om
fattar.

KASAM skiljer sig från likartade begrepp, som exempel locus of control 
(Rotter, 1966) hardiness (Kobasa, 1979) och self-efficacy (Bandura, 1977). 
KASAM mäter inte kontroll, om man med kontroll menar att alltid kunna för
utse vad som skall hända, att aldrig behöva rubba sina vanor och möta det 
främmande, men KASAM kan fånga att det finns tillgängliga resurser. I vår 
fragmentiserade tid föreligger det sannolikt ett behov av att ”känslan av sam
manhang” lyfts fram och får belysning. Ett sammanhang som kan omfatta den 
egna familjen och släktled bakåt, sammanhang i arbete och samhälle eller till de 
stora filosofiska sammanhangen, samt ett outforskat antal olika sammanhang 
däremellan. Vi behöver också se en mening i det vi gör - den viktigaste kompo
nenten i KASAM.

Den självskattade upplevda hälsan besvarades 1994 genom frågan: Hur bedömer 
du ditt allmänna hälsotillstånd? Svarsalternativen var tre: Det är gott, det är 
dåligt, något däremellan. I undersökningen 1999 löd frågan: Hur tycker du ditt 
allmänna hälsotillstånd varit det senaste året? Svarsalternativen var fem: mycket 
gott, ganska gott, någorlunda, tämligen dåligt, dåligt. Dessa olika sätt att ställa 
frågan om upplevd hälsa gjorde det problematiskt med kodningen och en nog
grann redovisning är betydelsefull. Få personer har angett att de har ett dåligt 
hälsotillstånd. Vi borde i vår redovisning ha haft alternativen gott (som omfattar 
”det är gott” från år 1994 och de två första alternativen, ”det är mycket gott” 
respektive ”ganska gott”, från 1999) respektive mindre än gott/dåligt (som om
fattar de två sistnämnda alternativen från undersökningen 1994 och de tre sist
nämnda från 1999) i stället för "dålig upplevd hälsa" som användes i delarbete 
III.

Bakgrundsvariabler
Följande bakgrundsvariabler, förutom den ovan nämnda upplevd hälsa, har 
studerats i relation till KASAM:
Ålder, kön, civilstånd (gift/sambo, ogift/skild/änka/änkling), antal personer i 
hushållet (en, två eller fler), samboende med (vuxna med eller utan barn/enbart
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barn/ensam), utbildning (grundskola eller motsvarande, gymnasium/universitet), 
yrke (manuellt arbete, tjänstemannayrke/egenföretagare) arbetslöshet nu eller 
tidigare (ja/nej), påtvingad flyttning (ja/nej), fysiskt aktiv på fritiden (ja/nej), 
dagligrökare (ja/nej), använt läkarordinerat läkemedel senaste 14 dagama 
(ja/nej).

Socialt och emotionellt stöd
Henderson et al. (1980) har konstruerat ISSI formuläret (Interview Schedule of 
Social Interaction). I MONICA-studien användes en förkortning, som utarbetats 
och validerats i Sverige (Undén & Orth-Gomér, 1989), och från detta användes 
delskaloma AVSI (Availability of Social Integration) för att mäta det sociala 
stödet och AV AT (Availability of Attachment) för att mäta det emotionella 
stödet. Frågebatteriet omfattar totalt 12 frågor. Frågorna som ingår i ISSI har 2-6 
fasta svarsalternativ. Exempel på en fråga gällande AVSI lyder:
”Hur många vänner har du som kan komma hem till dig när som helst och känna 
sig hemma. De skulle inte bry sig om, om det var ostädat eller om du höll på att 
äta. (Nära släktingar skall inte räknas med!)”. Svarsalternativen till denna fråga 
är sex stycken. Ingen, 1-2 personer, 3-5 personer, 6-10 personer, 11-15 personer, 
mer än 15 personer. Exempel på en fråga gällande AVAT lyder: ”Händer det att 
någon håller om dig till tröst eller stöd?” Svarsalternativen är två: Ja eller nej.

Arbetsförhållanden
Karaseks krav-kontroll modell (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990), som 
i MONICA-studien omfattar 11 frågor, användes för att mäta krav och kontroll i 
arbetet. Exempel på en fråga är: ”Har du frihet att bestämma hur ditt arbete skall 
utföras?” Svarsalternativen är fyra: Ja, ofta; ja, ibland; nej, sällan; nej, så gott 
som aldrig.

Diagnosgrupper
Tre varandra uteslutande grupper bildades utifrån följande kriterier:
• Magbesvär. Personer som svarat ja på följande fråga: Har du haft mångåriga 
magbesvär?
• Identifierad sjukdom. Personer som svarat ja på någon/några av följande 
fråga/frågor: Har du under de senaste två veckorna använt blodtryckssänkande 
medicin? Har du legat på sjukhus för säker hjärtinfarkt? Har du haft slaganfall 
(hjärnblödning eller propp i hjärnan)? Har du diabetes/sockersjuka?
• Personer som ej rapporterat symtom eller sjukdom enligt ovan.

Gruppen ”magbesvär" bestod av de personer som enbart rapporterat dessa 
besvär och gruppen "identifierad sjukdom" av personer med olika kombinationer 
av relevanta besvär, men ingen med magbesvär. De personer som rapporterade 
både magbesvär och något annat relevant besvär uteslöts, eftersom grupperna 
skulle vara renodlade vad gäller besvär/symtom.
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STATISTISKA METODER
Samtliga statistiska beräkningar utfördes med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS, version 7.5 i Arbete III och version 10.0 i de två resterande. Åldersjuste- 
rade gruppjämförelser av KASAM-medelvärden för tvärsnittsdata i Arbete III 
och V utfördes med ”general factorial analysis” (GLM) med ålder i ettårsklasser 
som kovariat och för mätning av medelvärden av KASAM användes parade T- 
test. I Arbete IV testades medelvärdesförändringar i KASAM över tid för 
samma grupper av individer med parade T-test. I Arbete III användes logistisk 
regression i syfte att utröna vilka bakgrundsvariabler som gav en förhöjd risk för 
låg KASAM. Cronbach alpha, som mäter den interna konsistensen var i Arbete 
IV 0,79 år 1994 och 0,81 år 1999. I Arbete V var motsvarande siffror 0,79 
respektive 0,82.

Vi valde nivån p<0, 001 för statistisk och klinisk signifikans men värden under 
detta (p<0, 01) har också redovisats i tabellerna.
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RESULTAT

I undersökningen 1994 besvarade sammanlagt 1 802 individer (72 %) 
Antonovskys livsfrågeformulär. Någon skillnad i medelvärden vad gäller 
KASAM mellan män (70,5 poäng) och kvinnor (70,8 poäng) fanns inte (Tabell 
II). Vid en uppdelning i två åldersgrupper hade den äldre åldersgruppen (45-74 
år) högre KASAM (p<0, 05) än den yngre (25-44 år) både bland män och 
kvinnor, och skillnaden var mest uttalad bland män.

Table II. Numbers, assessed SOC score and Standard Deviation in the total population, 
Norrbotten county and Västerbotten county and in three subgroups: stomach trouble of many 
years standing, identified disease (stroke, heart infarct, diabetes, anti-hypertension treatment) 
and of none of these symptoms.

Men Women
n SOC SD n SOC SD

Total population 872 70,5 9,9 930 70,8 10,4
Norrbotten county 437 71,3 9,8 471 71,0 10,3
Västerbotten county 435 69,7 9,9 459 70,7 10,6
25-44 years 330 68,6 10,6 365 70,0 10,2
45-74 years 542 71,7 10,6 565 71,4 10,6

Stomach trouble 144 68,1 11,5 165 67,4 10,6
Identified disease 109 72,8 9,4 89 72,7 10,3
None of these symptoms 584 70,6 9,4 628 71,6 10,3
Total (n) diagnosis groups 837 882

En könsuppdelad jämförelse mellan de tre diagnosgruppema: mångåriga mag
besvär, identifierad sjukdom och inga av de efterfrågade besvären (n=1719) 
visade att både män och kvinnor i gruppen med magbesvär hade lägre KASAM 
(p<0, 05) än de två andra grupperna och detta resultat fanns även efter 
ålderskorrigering (Arbete III, Tabell I). Skillnaden var större hos kvinnor än hos 
män. Det förelåg ingen skillnad mellan gruppen med identifierad sjukdom och 
gruppen som ej rapporterat efterfrågade symtom/sjukdomar. Andelen med mag
besvär var ungefär lika bland män och kvinnor, medan andelen med identifierad 
sjukdom var något större bland män än bland kvinnor. Medelåldern var högre i 
gruppen med identifierad sjukdom än i de två övriga grupperna.

När de tre diagnosgruppema uppdelats efter kön, och därefter stratifierats efter 
upplevd hälsa och olika sociodemografiska variabler, framkom att vid jäm
förelse mellan gruppen med magbesvär och gruppen utan rapporterade besvär 
var medelvärdet för KASAM lägre för dem med magbesvär i alla strata (Arbete 
III, Tabellerna II och III). För kvinnor var det mer uttalat än det var bland män. 
Signifikant lägre KASAM (p<0, 001) förelåg bland kvinnor som var
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gifta/sambo, hos dem som var fler än två personer i hushållet, hos dem med 
högskoleutbildning, bland dem med tjänstemannayrke/egenföretagare, eller 
bland dem med lågt socialt stöd och emotionellt högt stöd.

Som ett led i analysen jämfördes den fjärdedel av totalpopulationen som hade 
lägst KASAM med resterande del (Arbete III, Tabell IV). Endast de individer 
som besvarat samtliga frågor kunde tas med i den logistiska regressionsanalysen 
(n=1517) så har t.ex. frågorna om krav och kontroll i arbetet uteslutits beroende 
på det begränsade antalet svar i dessa variabler. Resultat som visade samband 
med låg KASAM var dålig upplevd hälsa, lågt socialt stöd, lågt emotionellt stöd, 
ogift/skild/änka/änkling och mångåriga magbesvär. Uppdelat på kön fanns för 
män en signifikant ökad risk att tillhöra gruppen med låg KASAM om det 
emotionella och sociala stödet var lågt, vid dålig upplevd hälsa samt om man var 
ogiflt/skild/änkling. För kvinnor fanns samma signifikanta oddskvoter med 
undantag av civilståndet, men i stället tillkom mångåriga magbesvär. När även 
kön infördes som variabel i modellen kvarstod dels att gruppen med magbesvär 
hade en signifikant risk för låg KASAM jämfört med den totala populationen, 
dels att ingen signifikant riskskillnad kunde påvisas mellan män och kvinnor. 
Yrke och utbildning var ej relaterade till låg KASAM i den logistiska regres
sionsanalysen.
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De 1 921 personer, som deltog i tvärsnittsundersökningen 1994 tillfrågades 1999 
att åter deltaga i en undersökning (Arbete IV). Av dessa avstod 486 personer, 
och antalet som deltog båda åren blev 1 435 personer. En bortfallsanalys visade 
att bortfallet var vanligare i den yngre åldersgruppen, bland dem som levde 
ensamma och bland dem som rapporterad dålig upplevd hälsa eller identifierad 
sjukdom vid undersökningen 1994. Ett intemt bortfall uppstod då 181 personer 
inte besvarat KASAM frågorna i båda undersökningarna, varför antalet som 
kunde ingå in panelstudien blev 1254 individer.

Table III. The difference in SOC scores for people participating in the Northern Sweden 
MONICA study in both 1994 and 1999.

n SOC 1994 SOC 1999 Difference in SOC

Total 1254 70.83 68.87 -1 96***

Men 610 70.73 68.70 -2.03***
Women 644 70.92 69.04 -1 89***

25-44 years 462 69.28 68.07 -1.21**
45-74 years 792 71.73 69.34 -2 39***

Stomach problems 214 68.18 66.41 -1.77**
Identified diseases 128 72.10 68.34 -3.76***
None of these symptoms 863 71.27 69.62 -1.65***
Missing data 49 71.28 67.90 -3.38

(**p<0.01; ***p<0.001)

När medelvärdena för KASAM jämfördes (Tabell III) för dem som deltog i 
MONICA studien både 1994 och 1999 visade resultaten en statistiskt signifikant 
minskning och båda könen visade en likartad nedgång. Åldersgruppen 45-74 år 
och de med en identifierad sjukdom hade den största minskningen av KASAM- 
värdena.

Resultaten visade vidare att efter en uppdelning på kön och olika psykosociala 
faktorer, hade både män och kvinnor en likartad statistisk signifikant minskning 
hos medelålders och äldre, bland dem som aldrig varit arbetslösa och bland 
fysiskt aktiva (Arbete IV, Tabell III). Hos män fanns, i jämförelse med kvinnor, 
statistiskt signifikanta minskningar bland dem med manuella yrken och hos dem 
som hade haft arbetslöshetsperioder. Kvinnor med tjänstemannayrken hade en 
minskning som var större än den bland män.
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Table IV. The distribution in quartile groups of the mean SOC scores and the differences after 
five years.

Quartile n SOC 1994 SOC 1999 Difference
1— 1 155 56.53 53.69 -2.86
1—2 85 58.33 65.00 +6.67
1—3 41 58.73 72.15 +13.41
1—4 21 58.90 79.76 +20.86

2— 1 84 67.67 56.31 -11.36
2—2 107 68.31 65.82 -2.49
2—3 94 68.35 72.66 +4.31
2—4 32 68.22 79.59 +11.38

3—1 37 74.68 56.89 -17.78
3—2 90 74.60 66.20 -8.40
3—3 96 74.45 72.97 -1.48
3—4 86 74.94 79.93 +4.99

4—1 18 81.78 56.67 -25.11
4—2 49 81.88 66.49 -15.39
4—3 95 81.14 73.55 -7.59
4—4 164 82.88 82.52 -0.37

Vid en analys av KASAM:s medelvärden för de personer som befann sig i 
samma kvartil vid båda undersökningarna framstod ett mönster, då en gradvis 
sänkning visade sig (Tabell IV). Skillnaden i första kvartilen var -2,86 medan 
den i fjärde var -0,37. Av tabellen framgår vidare att det var 21 personer som 
befann sig i första kvartilen 1994 men i den fjärde kvartilen 1999. Den andra 
extremen visade att 18 personer, som befann sig den fjärde kvartilen 1994, 
återfanns i den första 1999.

Vid en jämförelse av medelvärdena för KASAM i de olika diagnosgruppema 
(Tabell V) fanns skillnaderna företrädesvis hos dem med identifierad sjukdom 
och hos dem som ej rapporterat de efterfrågade symtomen eller sjukdomarna. 
Både män och kvinnor med identifierad sjukdom hade en nedgång i den äldre 
åldersgruppen medan män i denna grupp hade en statistiskt signifikant sänkning 
hos dem med högt emotionellt stöd och kvinnor bland dem med högt socialt 
stöd. Män med magproblem visade en sänkning hos dem med högt emotionellt 
stöd. I gruppen utan de efterfrågade symtomen hade både män och kvinnor fatt 
en sänkning av KASAM bland dem som bedömde sig ha en bra hälsa och hos 
dem som var gifta/sambo.
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Förändringar av upplevd hälsa och olika psykosociala faktorer efter fem år rela
terat till KASAM visas i Tabell VI. När en förändring till det sämre skett av god 
upplevd hälsa och högt socialt stöd uppstod en statistiskt signifikant minskning 
(p<0, 001) både bland män och kvinnor. Övriga minskningar (p<0, 01) förekom 
endast hos kvinnor och pekar på en olikhet mellan könen. En sådan sänkning av 
KASAM fanns t.ex. hos kvinnor som inte redovisade några efterfrågade symtom 
eller sjukdomar 1994 men hade detta fem år senare. Andra faktorer, där kvinnor 
visade en sänkning, i motsats till män, fanns när ensamboende inte förelåg 1994 
men gjorde det fem år senare, när magproblem uppstått eller en påtvingad flytt
ning skett. De kvinnor som var arbetslösa 1994 men inte var det 1999 visade 
också en minskning. Detta kan ställas mot resultatet, där inga signifikanser 
finns, att de kvinnor som inte var arbetslösa 1994 men var det 1999 har en 
ökning på +0, 61. En parallell är uppgiften om arbete som visar att de kvinnor, 
som inte arbetade 1994 men 1999, hade en minskning (-3,23). En minskning (- 
5,12) fanns också för kvinnor när risk för arbetslöshet inte förelåg 1994 men 
däremot 1999.

Table IV. The differences of the mean SOC scores in men and women when changes in 
psychosocial factors were noticed between 1994 and 1999.

_ _ _ _ _ _  No 1994/Yes 1999
n SOC SOC Difference n s o c  S 0 C Difference

MEN
Married/living together 37 70.21 67.92 -2.30 20 67.15 69.40 +2.25
Living alone 21 69.09 69.90 +0.81 32 67.37 65.37 -2.00
Perceived good health 42 70.71 65.54 -5 17*** 113 69.89 69.31 -0.58
High social support 59 68.06 63.69 -4.37*** 39 68.84 66.94 -1.90
High emotional support 63 69.47 67.52 -1.95 45 69.22 67.71 -1.51
Stomach trouble 
Identified disease

46
0

70.69 68.43 -2.26 24
32

68.91
71.50

66.45
69.09

-2.46
-2.66

No such problems 55 70.24 67.60 -2.64 45 70.33 68.00 -2.33
Working 70 70.64 69.83 -0.81 30 69.33 67.80 -1.53
Forced to move 72 69.26 68.55 -0.71 42 71.14 69.38 -1.76
Risk for unemployment 64 67.37 67.48 +0.11 45 70.55 67.97 -2.58
Unemployment 34 71.82 68.53 -3.29 18 67.66 65.66 -2.00

Women
Married/living together 44 69.97 65.88 -4.09 29 67.86 68.44 +0.59
Living alone 19 70.68 68.42 -2.26 37 70.16 64.18 -5.97**
Perceived good health 70 70.57 65.37 -5.20*** 128 68.76 67.80 -0.96
High social support 82 70.61 66.63 -3.98*** 40 67.48 64.95 -2.53
High emotional support 33 64.69 61.45 -3.24 25 68.28 67.08 +1.80
Stomach trouble 39 68.28 68.15 -0.13 38 70.02 65.52 -4.50**
Identified disease 3 78.33 67.33 -11.00 31 71.25 69.22 -2.03
No such problems 67 70.53 67.24 -3.29** 40 68.85 68.22 -0.63
Working 90 69.91 69.83 -0.08 48 70.66 67.43 -3.23**
Forced to move 81 68.65 68.50 -0.15 50 69.76 65.48 -4.28**
Risk for unemployment 71 69.66 67.95 -1.70 25 70.80 65.68 -5.12**
Unemployment 27 70.22 65.85 -4.37** 28 67.92 68.53 +0.61

(**p<0.01; ***p<0.001)
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1 arbete V jämfördes det tvärsnitt från 1994, omfattande 1802 personer som 
redovisats i Arbete III med ett från en ny population 1999. Detta bestod av 1823 
personer, varav 889 män (71 %) och 934 kvinnor (75 %) av de ursprungliga
2 500 som tillfrågats om deltagande. Beroende på att 125 individer ej besvarat 
KASAM-formuläret uppstod ett internt bortfall, vilket resulterade i att 1698 
personer kvarstod för en undersökning. I de fall en analys gjordes efter uppdel
ning i diagnosgrupper kvarstod 1589 individer, varav 799 män och 790 kvinnor.

Table VII. The difference between the SOC score for the two cross-sectional studies from 
1994 and 1999 in the MONICA project.

1994 1999 Difference
1994-1999

N (%) SOC n (%) SOC
Total 1802 (72,1) 70,68 1698 (67,9) 67,88 -2,80***

Men 872 (48,4) 70,51 844 (49,7) 68,05 -2,46***
Women 930 (51,6) 70,83 854 (50,3) 67,71 -3,12***

25-44 years 695 (38,6) 69,35 640 (37,7) 66,29 -3,06***
45-74 years 1107 (61,4) 71,51 1058 (62,3) 68,84 -2,67***

Total/diagnosis 1719 1589
groups
Stomach trouble 309 (18,0) 67,80 253 (15,9) 64,71 -3,09**
Identified disease 198 (11,5) 72,72 207 (13,0) 68,52 -4,19***
No such symptoms 1212 (70,5) 71,14 1129 (71,1) 68,65 -2 49***
Missing 83 70,11 109 65,57 -4’,53**

(**p<0.01; ***p<0.001)

Av Tabell VII framkommer att det var en större andel som deltog i undersök
ningen 1994 (72,1 %) än 1999 (67,9 %). En jämförelse av medelvärdena av 
KASAM i de två populationema visade en minskning (-2,80), en skillnad som 
var statistiskt signifikant. Skillnaderna var större bland kvinnor och i den yngre 
åldersgruppen, och störst hos dem med identifierad sjukdom. Personer med 
magproblem hade det lägsta medelvärdet.

När män och kvinnor jämfördes framkom att kvinnor i åldersgrupperna 35-44 år 
och 55-64 år visade en statistisk signifikant minskning, som ej hade motsvarig
het bland män (Arbete V, Tabell II). Kvinnor med tjänstemannayrken hade 
också en statistiskt signifikant minskning som ej återfanns hos män, medan 
minskningen däremot var signifikant för både män och kvinnor när det gällde 
manuella yrken. En annan skillnad mellan könen visades då män i den yngsta 
åldersgruppen (25-34 år) hade en minskning (p<0, 01) som ej återfanns hos
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kvinnor. Ensamboende kvinnor eller ensamma med barn hade minskningar 
(p<0, 01) som ej återfanns hos män. Såväl arbetslöshet som psykosociala fakto
rer på arbetet visade däremot likheter mellan könen. Kvinnor utan fysisk aktivi
tet på fritiden hade en minskning som män inte hade. Noterbart är att antalet 
egna företagare hade mer än halverats under tiden mellan undersökningarna men 
några statistiskt signifikanta skillnader vad gäller minskning av medelvärdena 
för KASAM mellan åren fanns ej.

Vid en uppdelning inte enbart på kön utan även i diagnosgrupper och medel
värdena av KASAM (Arbete V, Tabell III) framkom att de enda statistiskt signi
fikanta skillnaderna fanns i gruppen utan de efterfrågade symtomen eller sjuk
domarna. Resultaten återspeglade en könsskillnad eftersom det hos kvinnor som 
var gifta/sambo, hos dem med högt emotionellt stöd, eller hos dem som tagit 
läkarordinerad medicin de senaste 14 dagarna fanns en större minskning än 
bland män. Män hade i motsats till kvinnor en minskning hos dem som inte tagit 
någon medicin.
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DISKUSSION

PATIENTSTUDIERNA 

Huvudsakliga fynd
I Arbete I visades att vid en klassifikation av patientens sjukdomstillstånd, som 
gjorts separat av patient, läkare och kurator fanns det en överensstämmelse i 
hälften av fallen. En motsvarande jämförelse gällande patientens hälsotillstånd 
visade full överensstämmelse i en tredjedel av fallen. Fynden i Arbete II, en 
kvalitativ studie, tycktes peka på att patientens inflytande över sitt liv, direkt 
eller indirekt, var relaterat till om hon eller han var frisk vid uppföljningen.

Styrka och svaghet i metoden
De båda patientstudiema bygger på intervjuer och våra resultat visade att i såväl 
de bandade intervjuerna, som där anteckningar förekom, visades ett liknande 
mönster både vad gäller typerna av inflytande och de olika strategierna (Arbete
II). Ett citat som stödjer detta fynd i vår studie berör forskarens subjektivitet 
(Kvale 1997). Han menar att ”intervjuarens omedelbara minne omfattar såväl 
den visuella informationen om situationen som den sociala atmosfären och 
personliga interaktionen, vilka i stor utsträckning går förlorade vid en vanlig 
bandinspelning. Intervjuarens aktiva lyssnande och erinring kan i det idealiska 
fallet också fungera som ett selektivt filter, som besvarar just de innebörder som 
är väsentliga för undersökningens ämne och syfte” (sidan 148).

I kvalitativ forskning är grunden att en följ samhet till det som studeras före
ligger, t.ex. vad gäller antalet intervjuade eller utformningen av intervjuerna. I 
kvantitativ forskning är det väsentligt att försöket kan upprepas och att andra, 
som gör om försöket, får samma resultat vid sina försök. I en studie (Hamberg et 
al., 1994) tas svårigheterna med kvalitativ forskning upp. Ett område gäller 
bekräftelsebarhet, som är motsvarighet till objektivitet inom kvantitativ forsk
ning. Detta innebär att fynden skall vara grundade i data och inte i de förutfat
tade meningar som forskaren har. I vår studie har analysprocessen skett i nära 
samarbete mellan de båda forskarna och utdrag från intervjuerna har redovisats 
under rubrikerna metod och resultat.

En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att de inte går att generalisera men 
Kvale (1997) är av åsikten att det förhåller sig tvärtom när man betraktar 
psykologins historia. Våra resultat gäller patienterna i den här studien, och deras 
levnadsförhållanden, men dessa fynd kan säkerligen vara relevanta i andra 
sammanhang. Hamberg et al., (1994) menar, att ett kriterium på generaliserbar- 
heten av resultaten inom kvalitativ forskning, är att fynden kan förstås och är 
begripliga av dem som arbetar inom liknande kliniska områden, något som jag 
anser kan tillämpas på våra resultat.
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Urval
Deltagarna i patientstudiema (Arbete I och II) undersöktes med gastroskopi 
under åren 1975-1977 och hade vid den undersökningen inte något verifierat 
magsår. Att vår undersökning begränsades till dessa år berodde på att läkemedlet 
Cimetidin kom 1978. Denna medicin ger snabb läkning men med så gott som 
100 % återfallsfrekvens när man sätter ut den (Hansell et al., 1989). I en upp
följningsstudie av patienter med dyspepsi visades att oberoende av konsultation, 
blev 13 % symptomffia vaije år (Jones & Lydeard, 1992). Ett fatal av våra 
patienter var helt utan gamla eller nya symtom.

Ursprungsurvalet bestod av 39 patienter och efter olika led i urvalsprocessen var 
det 18 som deltog i studien. De som lämnat norra Sverige var 10 stycken och 
ekonomiska möjligheter för intervjuer och läkarundersökning av dessa fanns 
inte. Fördelningen mellan män och kvinnor var ojämn i materialet, men det 
primära intresset var människors erfarenheter av läkningsprocessen inte genus
perspektivet. Detta hindrar inte iakttagelsen att det var slående hur många män 
som ifrågasatte sitt tidigare arbetsliv. De menade att de varit för lojala vad gäller 
systemet på jobbet. En studie gällande normsystem i förändring stödjer denna 
vår iakttagelse (Dahlgren & Sandström, 1994). Syftet med patientstudiema var 
att jämföra bedömningen av patientens hälsa gjord av kurator, läkare och patient 
samt att studera, förstå och lära av patienternas egna erfarenheter vad som leder 
till hälsa och tillfrisknande från magbesvär. Antalet patienter och kön fråntar 
därför inte resultaten dess giltighet om patientens och vårdgivares olika bedöm
ning eller validiteten i patienters information om vad som leder till hälsa.

Diagnostisering - Inflytande
Om en person är sjuk eller frisk tycker man borde vara enkelt att konstatera men 
när man jämför patientens egen klassificering av sjukdomstillstånd med två 
olika vårdgivares visar det sig (Arbete I) att samstämmighet uppnås i hälften av 
fallen (Figur 3). Vid motsvarande skattning av det allmänna hälsotillståndet blev 
olikheterna tydligare, något som möjligen inte är lika överraskande. I samtalen 
med kurator framkom mycket obearbetad sorg och smärta. Det hör till förvänt
ningarna att man på ett annat sätt kan tala om känslor och problem med en 
kurator medan man mera strikt skall hålla sig till kroppsliga symtom och medi
cinska fakta med en läkare.

Att diagnostisera patienter är en tolkningsfråga och det medicinska perspektivet 
är ofta det dominerande. Att läkning och hälsa kan vinna på att patientens infly
tande lyfts fram, samt vikten av att leta efter det friska som finns att bygga på, 
kan bredda basen för diagnos, prognos och beslut och därför bredda behand- 
lingsperspektiven. Om man studerar de tre aktörerna tycks ett mönster fram
träda. Alla tre har en benägenhet att bortse ifrån problem och möjligheter som 
ses av de andra. I flera fall bedömde läkare och kurator patienten som frisk
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medan patienten ansåg sig vara sjuk. Vårdgivarna önskade se på patienten som 
en som kunde hantera sin hälsa trots problem, och av den orsaken inte behövde 
anlita vårdgivarnas tjänster, men där fanns några patienter, där vårdgivarna 
tyckte sig se svårigheter under det att patienten själv inte uppfattade det så. En 
person, antingen det rör sig om patient eller vårdgivare, tolkar och intar en 
infallsvinkel på en händelse eller situation som gör den möjlig att hantera, något 
som också setts i andra studier (Hansson Scherman, 1994).

Skillnader i professionalitet blir synliggjorda när olikheterna i den professionella 
bedömningen uppstår (Arbete I). Vårdgivarna var i denna studie av olika kön, 
något som också kan ha påverkat mötet med patienten. Vilket kön patienten har 
kan också vara av betydelse. Den som har makten och är i överläge har dess
utom tolkningsföreträde. Trots att vårdgivarna delade det salutogena perspek
tivet, vad gäller hälsa och sjukdom, blev skillnaderna beroende på profession 
tydliga. Detta fynd skulle sannolikt kunna säkerställas statistiskt med ett större 
patientmaterial. En studie från USA stöder detta antagande (Mizrahi & 
Abramson, 2000). Inom primärvården har det hävdats att läkarna besitter såväl 
medicinsk som psykosocial kunskap, men läkare är inte, och önskar heller inte 
vara, socialarbetare (Gropper, 1987) och kuratorer har blivit vanligare inom 
svensk primärvård (Nilsson, 1997). Deras samarbete och olika perspektiv har 
belysts (Gross & Gross, 1987; Ward, 1989; Jenkins, 1999). Samarbete innebär 
respekt for kunskapen och professionaliteten hos olika yrkesgrupper, samtidigt 
som där finns ett medvetande om begränsningarna i den egna kompetensen. Det 
är väsentligt att synliggöra dessa skillnader som illustrerar behovet av reflektion 
över såväl den egna bedömningen, som andras, i den kliniska vardagen.

Arbete i vården innebär att vårdgivaren ser människan i mötet med patienten, 
böljar där han eller hon är och med hans eller hennes förutsättningar (Nilsson, 
1991; Westman, 1992). En viktig orsak för en person att söka ett arbete inom 
vården ligger i ett intresse för mötet med människor och vad detta möte kan leda 
till. Vårdgivare företräder inom sig en mångfald yrkesgrupper med olika kom
petens, beroende på utbildningens längd och inriktning, även om man inte kan 
bortse från de personliga förutsättningarna. Detta sammantaget kan resultera i att 
skilda professionella yrkesgrupper ser olika på samma fenomen. Samverkan och 
samarbete behöver nödvändigtvis inte betyda att man ser samma saker. En stor 
del av yrkeskompetensen utgörs av att man har respekt för såväl den egna som 
medarbetarnas unika kompetens. Därtill kommer att olika människor med sina 
skilda professioner kan spegla olika sidor hos en patient

När man betraktar ordet inflytande är det lätt att fa associationer till en flod, den 
är dynamisk och öppen, något som också visar på en utvecklingsmöjlighet. Ett 
citat från Arbete II visar att en patient tyckte att han lärt sig att fa inflytande över 
sitt liv efter vistelse vid ett hälsohem. Detta var resultatet av ett möte med en
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vårdgivare, som förstod att denne patient inte passivt bara ville ha medicinering 
utan själv ville vara aktiv. Doktorn är expert på sjukdomen och patienten på sig 
själv och de måste hjälpas åt att öka patientens autonomi (Botelho, 1992). 
Schernita & Omish (1994) undersökte en grupp patienter med hjärtproblem som 
fick behandling vid ett hälsohem. Vid uppföljningen visades en både fysiologisk 
och psykologisk förbättring, som även inkluderade en signifikant förbättring 
gällande KASAM när de jämfördes med en kontrollgrupp. Delbanco (1996) 
menar att det är patienterna och deras familjer som är experterna och att vi kan 
rasera barriärer om vi arbetar hårt på att lära oss från patienterna och Henbest & 
Stewart (1990) anser att en patientcentrerad infallsvinkel utgör skillnad. I vård
situationen bortses alltför ofta ifrån patientens underläge och att denne har inget 
eller föga inflytande. Att konfronteras med det unika, att kunna möte det oförut
sägbara hos patienten är svårt att lära via litteratur, men kan i viss utsträckning 
meddelas i t.ex. handledning eller genom uppmärksamt iakttagande av olika 
vårdgivares sätt att fånga flerdimensionella budskap i kontakten med patienten, 
benämnt tyst kunskap (Polanyi, 1983; Josefsson, 1988). Strandmark Kjölsrud
(1994) kommer till slutsatsen att det viktigaste är att respektera människans 
egenvärde och ha en helhetssyn på människans förändringsprocesser genom 
livet för att uppnå hälsa och välbefinnande. Forskaren betonar också vikten av 
att lära känna sig själv för att kunna ge god vård. Sätterlund Larsson et al. 
(1989) anser, i en studie gällande patientinflytande över operationsbeslut, att 
även om resultaten visat att något mindre än hälften är nöjda med sin del i 
beslutsprocessen är det inte säkert att det på djupet förhåller sig så, eftersom det 
kan ha med förväntningar att göra. Jag anser att patientens möjlighet till 
inflytande i mötet med vårdgivaren är väsentlig, även om det kan uppstå 
förhandlingssituationer som eventuellt inte känns bra för samtliga, och 
ytterligare studier i kliniska sammanhang skulle vara av värde.
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POPULATIONSSTUDIERNA

Huvudsakliga fynd
Vi fann ett mönster, där både män och kvinnor med magbesvär hade lägre 
medelvärden gällande KASAM i relation till olika sociodemografiska variabler 
och upplevd hälsa vid en jämförelse med de båda andra grupperna. Skillnaderna 
var mer mångfacetterade bland kvinnor än bland män. Huvuddrag i de tre 
arbetena är att faktorer som upplevd god hälsa, högt socialt och emotionellt stöd, 
att vara gift/sambo visar sig vara relaterat till en hög känsla av sammanhang, 
resultat som kan anses förväntade.

De båda uppföljningsstudierna, där dels en population jämfördes med sig själv 
(Arbete IV) och dels en där två olika tvärsnitt jämfördes (Arbete V) visade att 
KASAM minskade signifikant (p<0, 001) mellan undersökningarna 1994 och 
1999 och att denna minskning var likartad för båda könen (Tabellerna III och 
VII). I absoluta tal var minskningen större i tvärsnittsstudien och kvinnor hade i 
tvärsnittsstudien en större sänkning än män. Båda undersökningarna visade 
också att personer med identifierad sjukdom hade en större minskning än de 
båda andra grupperna. Den enda skillnad som fanns mellan de två uppföljnings
studierna var att den yngre åldersgruppen visade en större minskning i tvär
snittsstudien än den gjorde i panelstudien.

Vid statistisk bearbetning av stora material kan även små skillnader av medel
värden, och som beror på slumpen, bli statistiskt signifikanta (mass significance) 
utan att de har någon klinisk relevans. Vi har valt nivån (p<0, 001) för statistiskt 
signifikans då vi anser att resultat på denna nivå håller för en diskussion. En 
nackdel kan vara att man missar det som är kliniskt relevant och jag har därför i 
några fall diskuterat resultat med värden (p<0, 01) under denna nivå. Ett sådant 
exempel är ensamstående mödrar (Arbete V, Tabell II) och ytterligare exempel 
återfinns i Tabell VI, där skillnaderna mellan könen visade en tendens som jag 
anser bör lyftas fram.

KASAM och stabilitet - varför kan KASAM förändras över tid?
I Arbete IV, där möjlighet fanns att studera stabiliteten när en person kvarstod i 
samma kvartil, framkom att stabiliteten var högst hos dem med en hög KASAM 
(Tabell IV). Det statistiska fenomenet ”regression towards the mean” är en form 
av mätfel som förekommer vid ett flertal studier på grund av det instrument som 
används. Regression towards the mean innebär att extremema drar sig mot 
mitten, d.v.s. ligger ett värde lågt kan det inte blir lägre eller tvärtom (Bland & 
Altman, 1994). I vår studie (Arbete IV, Tabell III) illustreras detta av att i alla 
kvartiler -  utom i den andra -  fanns en statistiskt signifikant skillnad (p<0, 001). 
I den första förelåg en ökning och de två övriga en minskning. Detta kan vid ett 
hastigt påseende motsäga resultaten i Tabell IV, där våra resultat visar att perso
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ner med hög KASAM har större stabilitet än de med låg. Hade det handlat om 
regression towards the mean skulle även här de båda extremema ha dragit sig 
mot mitten, vilket inte är fallet. Resultaten i Tabell IV visar i stället överens
stämmelse med Antonovskys hypotes att stabiliteten finns hos dem med en hög 
KASAM, något som också redovisats i andra studier, då förlusten av en familje
medlem inte hade samma verkan på personer med en hög KASAM (Larsson et 
al., 1994) och när man mätte KASAM efter ett år hos en grupp arbetslösa hade 
personer med hög KASAM större stabilitet (Alm, 2001). Eftersom uppföljnings
studier i en normalbefolkning med KASAM-13 hittills är få, är jämförelser svåra 
att göra. En fyraårsuppföljning i en finsk studie, som använde 16 frågor med ett 
multiple-choice formulär, visade en oförändrad KASAM i en vuxen befolkning 
(Suominen et al., 2001). En annan longitudinell studie, och med en version om
fattande 6 frågor, följde efter fem år upp kommunalanställda i Finland. Resulta
tet visade en hög stabilitet av KASAM (Kivimäki et al., 2000).

Självfallet infinner sig frågan om en minskning på ca två till tre enheter kan vara 
av en sådan dignitet, att man behöver ta någon hänsyn till den. Resultaten visar 
otvetydigt att en minskning har skett, både när en population har jämförts med 
sig själv och när en jämförelse av två tvärsnitt gjorts med ett intervall av fem år. 
Bortfallet i panelstudien var större hos dem i den yngsta åldersgruppen, bland 
ensamboende, hos separerade/änkor/änklingar, hos dem med dålig upplevd hälsa 
och hos dem med identifierad sjukdom. Eftersom KASAM minskade i samtliga 
dessa grupper, med undantag av den yngsta åldersgruppen i panelstudien, har vi 
skäl anta att minskningen skulle ha blivit ännu större än den blev. Vi har också 
räknat på om minskningen kunde hänföras till att deltagarna blivit fem år äldre. 
Eftersom KASAM har en tendens att stiga med åldern borde den alltså istället ha 
ökat och inte minskat.

Undersökningarna är gjorda åren 1994 och 1999 i en stratifierad befolkning och 
utförda på samma sätt båda åren. Vi anser att den samstämmiga minskning vi 
sett i de båda undersökningarna är i linje med den ekonomiska nedgångsperiod 
som varit i Sverige under 1990-talet och där mycket av den forna välfärdsstaten 
inte längre finns kvar (Bergmark et al., 2000; SOU 2000:3). Minskningen av 
KASAM för människor med identifierad sjukdom kan vara en återspegling av 
att hela vårdsektorn har försämrats på grund av den ekonomiska åtstramningen 
(Persson et al., 2000; Brodin & Strömberg, 2001). Andra forskare har också 
observerat hur nedskärningar i den tidigare välfärdsstaten gett återverkningar på 
människors hälsa (Bemtsson & Gustafsson, 2000).

KASAM relaterat till samhällsförändringar och kön
Även om både män och kvinnor har fatt uppleva återverkningar av de ekono
miska åtstramningarna under 1990-talet, är det bland kvinnor det är mest synligt 
i vår studie. I tvärsnittsundersökningen 1994 (Tabell III) hade kvinnor något
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högre medelvärde än män medan det omvända var fallet i undersökningen 1999 
(Tabell VII). I vårt samhälle, som är så inriktad på lönearbete, torde faktorer 
som rör arbete bli starkt samvarierande med KASAM, något som också har 
visats i en sydafrikansk undersökning (Strümpfer et al., 1998 b). Kvinnor med 
tjänstemannayrken visade en minskning både i panelstudien (Arbete IV, Tabell
III) och i tvärsnittsstudien (Arbete V, Tabell II) och i tvärsnittsstudien visade 
kvinnor med universitetsutbildning en minskning, som inte fanns hos män. Detta 
är i enlighet med vad annan forskning redovisat, då män med okvalificerade 
yrken och kvinnor inom den offentliga sektom har drabbats mest av omställ
ningarna inom arbetslivet på 1990-talet (Johansson, 1997; Stattin, 1998; Brodin 
& Strömberg, 2001; Perski et al., 2002). Både män och kvinnor med manuella 
yrken hade minskningar mellan åren i tvärsnittsstudien. I panelstudien var det 
endast männen som visade en minskning, något som ändå pekar på att kvinnor 
inom hela arbetslivssektom fatt förhållanden som avspeglar sig i en lägre 
KASAM. Ett observandum är, att antalet som var egenföretagare, mer än halve
rats när de två tvärsnitten jämfördes. Det fanns inga statistiska skillnader bland 
dem som var egenföretagare, men i absoluta tal hade kvinnor en större minsk
ning.

I Tabell VI vill jag lyfta fram några resultat, där den statistiska signifikansen var 
liten (p<0, 01), men kan ge en idé om skillnader mellan könen, då dessa minsk
ningar enbart fanns hos kvinnor. De till synes paradoxala resultaten, det vill säga 
att kvinnor som var arbetslösa 1994, men inte 1999, hade en minskning av 
KASAM med -4,37, liksom att risk för arbetslöshet också visade en minskning 
(-5,12) vid en förändring, behöver inte vara så paradoxala om de förankras i den 
verklighet som funnits på många arbetsplatser i Sverige under den period som 
studien genomfördes. Olika massmedia har, så gott som dagligen, rapporterat 
om bristande psykosocial arbetsmiljö och många har på sina arbetsplatser varit 
med om omfattande omorganiseringar och/eller neddragningar. Theorell (1997 
a) har i en studie beskrivit komplexiteten i de omställningar som varit och vars 
verkningar vi troligen ännu inte sett slutet på. De som arbetar inom vård, skola 
och omsorg, där arbetet i stor utsträckning bygger på relationer, har i många fall 
inte haft möjlighet att arbeta på det sätt de tidigare gjort. Många kan ha haft 
svårt att se ett sammanhang i sin arbetssituation och blivit så utarbetade att 
arbetslöshet inte enbart behövt tolkas som något negativt. Att däremot risk för 
arbetslöshet visar en klar minskning av KASAM behöver inte stå i motsatsför
hållande till detta. Hot och osäkerhet är ett tillstånd som kan vara påfrestande för 
många människor. Resultat i linje med detta är en studie från Finland åren 1994- 
1998 som visade att arkitekt- respektive medicinstuderande redovisade samma 
nivå av KASAM vid första mätningen. Vid uppföljningen hade de som stude
rade till läkare, med goda arbetsmöjligheter, höjt sina värden från 62.6 till 67.5 
medan arkitekternas (62.5 respektive 62.2) var oförändrad (Virtanen & Koivistu, 
2001). KASAM:s relation till arbetsförhållanden visades också i en studie, där
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forskarna bland annat efter två år jämförde människor som genomgått rehabili
tering respektive inte har gjorde det, fastän det gällde samma arbetsplats. En 
statistisk signifikant skillnad (p<0, 001) från 64,1 till 65,4 visades för dem med 
rehabilitering och en höjning (p<0, 05) från 66,7 till 67,6 för dem som inte del
tog i rehabiliteringsåtgärder. Att även de senare fick en förhöjning torde, enligt 
forskarna, hänföras till att situationen i stort förbättrades på arbetsplatsen 
(Väänänen et al., 2001).

Våra resultat visade (Arbete V, Tabell III) att relaterat till krav-kontroll 
modellen var KASAM lägst bland personer med spänd arbetssituation, alltså hos 
dem med höga krav och lågt beslutsutrymme. Högst KASAM återfanns bland 
dem med en avspänd arbetssituation, dvs. låga krav och bra beslutsutrymme. En 
studie i Finland visade att den högsta sjukfrånvaron i arbetet återfanns bland 
dem med en spänd arbetssituation. Låg sjukfrånvaro återfanns bland dem med 
aktiva arbeten (höga krav och högt beslutsutrymme), hög KASAM och bra stöd 
på arbetet. Studien använde en version med 9 frågor, varför inga jämförelser kan 
göras vad gäller medelvärden av KASAM (Vahtera et al., 1996). Vi anser ändå 
att resultaten från denna studie är i linje med vår, eftersom vi fann den lägsta 
poängen bland dem med en spänd arbetssituation och den högsta bland dem med 
en avspänd. En svensk studie visade att de känslomässiga påfrestningarna var 
den viktigaste faktorn vad gäller negativa inverkan på jobbet bland 103 personer 
med tjänstemannayrken. Då denna faktor visade sig ha en interaktion med 
KASAM menade Söderfeldt et al. (2000) att denna borde vara med som en 
interaktionsfaktor när man studerade inverkan av påfrestningarna i arbetet enligt 
krav-kontroll modellen. Det visades i en studie av kvinnor inom offentlig sektor 
att höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd var vanligare bland kvinnor 
med emotionell utmattning (Perski et al., 2002), resultat som kan anses 
överensstämma med våra som visade att kvinnor med tjänstemannayrken haft en 
minskning av KASAM.

I vår studie visade resultaten att ungefär 40 % inte besvarat frågan som gällde 
den psykosociala arbetsmiljön utgående från krav-kontroll modellen. Bortfallet 
bestod dels av dem som inte besvarat samtliga elva frågor ingående i MONICA 
formuläret, men även pensionärer, studerande och arbetslösa ingick, varför 
skillnaden vid jämförelsen av de två tvärsnitten måste anses rimlig.

Resultaten i vår studie (Arbete V, Tabell II) visade att de som hade erfarenhet av 
arbetslöshet, hade lägre KASAM än de som aldrig varit arbetslösa och det är 
resultat som överensstämmer med andra studier (Alm, 2001; Johansson Hanse & 
Engström, 1999). Den sistnämnda studien visade också, att de personer som fatt 
någon form av återanställning efter en fabriksnedläggning, hade högre KASAM 
än de som inte fått det. Det är också noterbart att de som aldrig varit arbetslösa i 
vår studie fatt en sänkning. En studie om ungdomar har visat att arbetslöshet
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även påverkar ungdomar i arbete (Novo et al., 2001) ett resultat förenligt med 
våra. Sammanfattningsvis kan sägas att ”Det förlorade paradiset påverkar alla 
människor” (Johansson, 1997).

Våra resultat visar att försämringar som skett inom sektorer i den tidigare väl
färdsstaten belyser skillnader mellan män och kvinnor även inom andra områden 
än i arbetslivet (Arbete V, Tabell II). Ensamstående kvinnor med barn visade en 
statistiskt signifikant skillnad (p<0, 01) som inte fanns hos ensamstående män 
med bam. I absoluta tal var minskningen (-6,75 respektive -1,76) och medelvär
det av KASAM var också lägre (61.60 respektive 63.27). En studie från Israel 
som undersökte kvinnor som invandrat från det tidigare Sovjetunionen visade en 
likhet med dessa siffror för ensamstående mödrar (60,6) och den visade också 
att dessa kvinnor hade ett sämre socialt stöd (Soskolne, 2001). Medelvärdet av 
KASAM hos ensamstående föräldrar var lägre än i andra typer av hushåll i en 
svensk studie av arbetslöshet också i linje med våra resultat (Starrin et al., 2001).

En avsevärd brist i vår undersökning är att någon faktor som undersökt 
personernas ekonomiska situation inte medtagits. I tvärsnittsundersökningen 
1999 finns en nytillkommen fråga som lyder: ”Markera hur tillfredsställd du är 
med din situation i olika avseenden. Sätt ett kryss i rutan för den siffra som bäst 
anger hur du känner dig nu. Ekonomi.” Svarsalternativen ges från 1-7 från 
mycket dåligt till alldeles utmärkt kunde inte vara bättre. Resultaten från denna 
fråga visar en samvariation med medelvärdena för KASAM. Det kan självfallet 
röra sig om bias, då både denna fråga och KASAM grundar sig på självskatt
ning, men eftersom detta är den enda fråga i MONICA studien som berör den 
ekonomiska situationen, och endast förekom i undersökningen 1999, är det av 
vikt att den lyfts fram. I en studie, där den ekonomiska situationen tagits med 
undersöktes patienter med magbesvär (n=65) i en uppföljningsstudie efter 15 år 
(Nilsson, 2000). Undersökningen genomfördes på sätt som redovisas i Arbete I. 
Antonovskys frågeformulär med 29 frågor användes och personerna klassade sig 
själva som friska, med kvarstående magsjukdom eller om de huvudsakligen led 
av annan sjukdom. Resultaten från en fråga om möjlighet fanns att få fram 
10 000:- på en vecka från eget konto, eller sin släkt, visade i samtliga diagnos
grupper ett samband med medelvärdet för KASAM. Denna skillnad blev 
speciellt tydlig i gruppen med magbesvär, då personer som kunde fa fram denna 
summa hade ett högt medelvärde (153,17) jämfört med dem som inte kunde 
detta (122,14). En könsskillnad märktes då kvinnor hade svårare än män att fa 
fram 10 000:- på en vecka.

Diagnosgrupper och KASAM
De största statistiskt signifikanta minskningarna, när man analyserar olika 
faktorer i de tre diagnosgruppema, återfanns bland kvinnor i gruppen utan de 
efterfrågade symtomen eller sjukdomarna (Arbete V, Tabell III). Dessa
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minskningar återfanns bland dem med upplevd god hälsa, bland dem med högt 
emotionellt stöd och bland dem som tagit läkarordinerad medicin de senaste 14 
dagarna. Att kvinnor med högt emotionellt stöd visar en sänkning bör 
observeras, en möjlig förklaring kan vara att ett flertal kvinnor har många 
människor omkring sig både i sitt arbete och i familjen och det är dokumenterat 
att många kvinnor får ta ett allt större ansvar vad gäller föräldrars omvårdnad 
(Brodin & Strömberg, 2001).

Minskningen i gruppen med identifierad sjukdom kan, förutom den redan 
nämnda med nedskärningarna inom vård och äldreservice, också bero på att 
denna grupp hade ett högt medelvärde från studien 1994. En annan förklaring 
kan vara att i panelstudien (Tabell V) var sju personer i åldem 25-44 år och vid 
uppföljningen var alltså merparten över 50 år. Detta kan ha påverkat deras 
minskning vad gäller socialt och emotionellt stöd, eftersom det är rimligt anta, 
att for dem viktiga personer, både kan ha fått allvarliga sjukdomar själva eller 
avlidit.

Med sin genomgående låga KASAM skiljer sig gruppen med mångåriga mag
besvär från de två andra och speciellt tydligt gäller det kvinnor. Sambandet 
mellan förekomst av sjukdomssymtom och låg KASAM har även visats i andra 
studier (Larsson & Kallenberg, 1996; Feldt, 1997) liksom att KASAM i studier 
av patienter med identifierad sjukdom inte visar någon stark relation till kliniska 
variabler (Hawley et al., 1992; Lundman & Norberg, 1993), vilket stödjer våra 
iakttagelser av skillnaden mellan diagnosgruppema med magbesvär och med 
identifierad sjukdom. En identifierad sjukdom torde vara hanterbar och begriplig 
på ett annat sätt, eftersom symtomen kan förklaras, medan en person med 
diffusa magbesvär kan ha svårigheter att hantera sin sjukdom, något som kanske 
kan avspeglas i låg KASAM. En ytterligare tolkning kan vara att människor som 
genomgått en allvarlig sjukdom påverkats i riktning mot att hantera uppkomna 
problem på ett annat sätt än de gjorde före sjukdomen, något som kan åter
speglas i deras KASAM. Att personer utan de efterfrågade besvären inte har 
högre medelvärde kan vara att de kan ha andra sjukdomar som inte varit föremål 
för undersökning i denna studie.

I förstone kan det tyckas motsägelsefullt att kvinnor med magbesvär hade signi
fikant låg KASAM (p<001) om de hade hög utbildning, tjänstemannayrke eller 
var egenföretagare, med högt emotionellt stöd samt ett lågt socialt stöd (Arbete 
III, Tabell III). Frankenhaeuser et al. (1989) har visat liknande resultat: 
utsöndringen av stresshormonet norepinephrine ökade for kvinnor med 
tjänstemannayrken efter jobbet, medan det motsatta förhållandet gällde for män. 
Det utmärkande for dessa kvinnor är deras höga stressnivå, som kanske kan 
förklara både magbesvär och deras låga KASAM. Män med magproblem visade 
inte lika hög grad av signifikanta skillnader som kvinnor när de jämfördes med
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andra diagnosgruppema. I princip kan man säga att män uppvisar de resultat 
som kan forväntas med låg KASAM belysta i faktorer som lågt emotionellt stöd, 
hög utbildning och litet beslutsutrymme på arbetet. I en studie av patienter med 
dyspepsi visade sig dessa ha mindre möjlighet till inflytande över sin 
arbetssituation jämfört med en kontrollgrupp (Westerberg & Theorell, 1997). 
Kalimo och Vuori (1990) har visat att de friskaste också hade möjlighet till 
inflytande på arbetet.

I Arbete IV och V framkommer att minskningarna är små bland människor med 
mångåriga magbesvär när man studerar de olika sociodemografiska faktorerna, 
och framför allt gäller detta kvinnor. Ett försök till förklaring är att nivån på 
KASAM är så låg, att det inte är rimligt att förvänta sig några större minsk
ningar. Det låga medelvärde för KASAM som redovisats för personer med mag
problem framkommer speciellt tydligt i både Arbete IV och V vid undersök
ningen 1999. I Arbete V, Tabell III återfinns ett lågt medelvärde (57,31) för 
kvinnor med magproblem med ett lågt/medel emotionellt stöd. En jämförelse 
kan göras med en studie av hemlösa kvinnor och kvinnor i hushåll med låg 
inkomst i USA, där medelvärdena för hemlösa var 50,45 och för dem i hushåll 
med låg inkomst 55.66 (Ingram et al., 1996). Det emotionella stödet är inte 
redovisat i den utsträckning som socialt nätverk. Vi har funnit en undersökning, 
LiVicordia studien, där emotionellt stöd behandlas, och den visar att män i 
Vilnius hade lägre emotionellt stöd och lägre socialt stöd än män i en mot
svarande svensk stad (Kristenson et al., 1998). Att socialt stöd är en viktig 
komponent för mental hälsa har visats (Cederblad et al., 1995) och att det 
sociala stödet är sämre hos dyspepsipatienter, att de har sämre copingstrategier 
och skattar sin hälsa som dålig har beskrivits av Wiklund & Butler-Wheelhouse 
(1996). Ytterligare studier vore värdefulla både vad gäller inverkan av dessa 
bakomliggande faktorer och förekomsten av könsskillnader.

Låg KASAM är starkt relaterat till ångest (Hawley et al., 1992; Hansson & 
Olsson, 2001) något som skulle kunna jämföras med ett uttalande av Haug et al.
(1995), som anser att det inte är dyspepsibesvären utan oro och ängslan som är 
det primära för dessa patienter och forskarna menar att dyspepsipatientema inte 
lider av någon psykiatrisk åkomma utan har svårigheter att leva sitt liv. Uvnäs- 
Moberg et al. (1991) har också redovisat att individer med besvär relaterade till 
magen hade mer ångest och sämre självkänsla än en kontrollgrupp. Undén, 
(1991) har i en studie av 150 män visat att de som avlidit i en 10-årsuppföljning 
var mer socialt isolerade, bedömde sin hälsa som dålig samt hade en irritabilitet 
gällande mage. Personer som genomgått psykoterapi vid olika sjukdomar, som 
t.ex. reumatoid artrit eller smärtor i nacke och axlar har visat sig få avsevärda 
förbättringar (Eländer Lindberg, 1997) och är därför en behandling, som skulle 
kunna utsträckas till fler diagnosgrupper. Vikten av att se patienten i sitt sam
manhang vid olika symtom andra än magbesvär har alltmer uppmärksammats
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(Bring, 1996; Hamberg, 1998; Johansson, 1998). Diagnosens vikt (Melander 
Maritala, 1995) beskrivs som kärnpunkten i samtalen med läkaren. För pati
enterna får sjukupplevelsema en förklaring och tolkning som gör livssituationen 
mer begriplig.

KASAM och ålder
Det är ett rimligt antagande att nivån på KASAM borde stiga allteftersom en 
individ mognar och upptäcker fler sammanhang. I vår studie visade resultaten att 
äldre deltagare genomgående hade högre KASAM än yngre. Larsson & 
Kallenberg (1996) har i en studie med åldersintervallen 15-29 år, 30-40 år och 
50-74 år också funnit motsvarande åldersskillnad. Liknande resultat finns också 
i andra studier (Johansson Hanse & Engström, 1999) medan en annan svensk 
studie inte fann någon åldersskillnad (Langius, 1995). En finsk studie, som 
undersökte fysisk träning och psykologiskt välbefinnande, visade att yngre män
niskor hade högre KASAM (Hassmén et al., 2000). I en tysk population, som 
bestod av 1944 män och kvinnor åldem 18-92 år, hade den yngsta åldersgruppen 
(18-40 år) högst KASAM och män högre än kvinnor (Schumacher et al., 2000). 
Ett försök till tolkning varför svenska studier nästan genomgående visar att hög 
KASAM korrelerar med stigande ålder kan vara att denna grupp i Sverige har 
det förhållandevis bra.

ÖVERGRIPANDE DISKUSSION

Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? Uttrycket ”våra liv” finns i titeln. 
Det är självfallet en omöjlighet att studera allas våra liv men det torde i de flesta 
människors liv finnas sammanhang, där just han eller hon vill känna sig 
avgörande höra hemma, känna till spelets regler och vara accepterad som en del 
i helheten. För många kan det troligen vara svårt att få ett sammanhang om man 
inte är med i den rådande normen i samhället omkring, och hur olika delar 
hänger ihop får konsekvenser för hela livet, för hälsan, det sociala livet, för 
arbetet och för familjen. Om en person är medveten om att vara med i ett 
sammanhang, ser det större, som han eller hon utgör en del av, gör det livet och 
det personen gör, meningsfullt.

I vår studie visas att:
• En jämförelse av klassificeringen av sjukdomstillstånd gjord av patient 

läkare och kurator visade en full överensstämmelse i hälften av fallen. 
Samstämmigheten vad gäller det allmänna hälsotillståndet var trettiotre 
procent. Patient och läkare var mer överens när det gällde sjukdoms
tillståndet och kurator och patient det när det gällde det allmänna hälso
tillståndet.
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• I en kvalitativ studie visades att patienternas inflytande hade direkt eller 
indirekt inverkan på om patienten klassade sig som frisk vid en 
uppföljning efter femton år av genomgången gastroskopi.

• I en populationsstudie 1994 omfattande 1802 individer fanns ingen 
skillnad i medelvärden vad gäller KASAM mellan män och kvinnor. Den 
äldre åldersgruppen (45-74 år) hade högre KASAM än den yngre ålders
gruppen (25-44 år). En könsuppdelad jämförelse mellan de tre diagnos- 
grupperna: mångåriga magbesvär, identifierad sjukdom och inga av de 
efterfiågade besvären visade att både män och kvinnor med magproblem 
hade lägre KASAM än de båda andra grupperna.

• De personer som undersöktes 1994 tillfrågades 1999 att åter deltaga i en 
undersökning. Denna uppföljning visade att medelvärdena för KASAM 
minskat statistiskt signifikant i hela populationen (n=1254) och båda 
könen visade en likartad nedgång. Åldersgruppen 45-74 år och personer 
med en identifierad hade den största minskningen av KASAM-värdena. 
KASAM visade sig vara stabil bland personer med initiait hög KASAM.

• I en tvärsnittsstudie jämfördes populationen från 1994 (n=1802) med en 
helt ny population 1999 (n=1698) med samma urvalskriterier. En 
jämförelse av medelvärdena av KASAM i de två populationema visade en 
statistiskt signifikant minskning. Skillnaderna var mera uttalad bland 
kvinnor och i den yngre åldersgruppen och störst bland dem med 
identifierad sjukdom.

Det kan verka som om de salutogena faktorerna vid första anblicken inte fått en 
framträdande plats i de olika studierna av en normalbefolkning i norra Sverige, 
men genom att studera hur olika faktorer relaterar till KASAM, kan man visa på 
det som är utvecklingsbart. De mer detaljerade analyserna av vår studie visade 
att de nära relationerna, och därmed det emotionella och sociala stödet, men 
också situationen i arbetet var centrala. En grupp som behöver lyftas fram är 
personer med mångåriga magbesvär. KASAM utgör alltså en väg att förstå både 
hur olika sektorer påverkas av samhällsförändringar genom politiska beslut och 
hur den enskilda människan påverkas. Det grundläggande är hur man arbetar 
vidare utifrån denna kunskap.

Att i vårdarbetet bygga på det friska, och klarlägga i vilka situationer och sam
manhang en patient har möjlighet till inflytande, borde vara av intresse i 
processen mot läkning. Strikt medicinskt kan kirurgiska ingrepp och läkemedel 
vara en förutsättning för läkning, medan andra sätt att se läkning varit som en 
process, där faktorer som autonomi (Lökk, 1991) mänsklig utveckling och mog
nad är av fundamental betydelse. Hälso- och sjukvårdslagen (1982, 1993) är 
mycket explicit vad gäller patientens självbestämmande och integritet och att 
vården och behandlingen sker i samråd med patienten. Formellt har patienternas 
ställning stärkts under 1990-talet genom de tillägg som gjorts och trädde i kraft
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årsskiftet 1998/99 i HSL genom socialutskottets betänkande 1998/99: 4 
http://www.sos.se/mars/pub025/pub025.htm Ordet patientinflytande syns också 
alltmer i debatten om sjukvården och SBU har gett ut en rapport (Ottoson, 
1999). Forskning gällande respekten för patienten och patientens inflytande i 
vården är inget nytt (Engström, 1986; Sätterlund Larsson et al., 1989; Tamm, 
1991). Patientinflytande finns ibland också med som en del i en större studie 
(Lökk, 1991). Respekt betyder etymologiskt att man återspeglar hela människan. 
Att detta inte är helt lätt i den kliniska vardagen har beskrivits (Katz, 1996). 
Sverige är inte ensamt om en utveckling mot större patientinflytande och British 
Medical Journal gav i septembemumret år 1999 ett stort utrymme åt relationen 
mellan patient och vårdgivare och att detta fått återverkningar på olika plan har 
dokumenterats i samma tidskrift några år senare (Edwards et al., 2002, Ham, 
2002).

Aspekter på magbesvär
Magbesvär har ingen tjusighetsfaktor, det finns inget glamouröst i att ha mag
problem, var ett uttalande från en representant för denna grupp vid ett samtal. 
Fortfarande finns fa studier som gjorts på människor med magproblem och 
relaterat till KASAM. Det har visats att personer med magproblem har en lägre 
KASAM, när de jämförs med andra grupper. Patienter med IBS (irritable bowel 
syndrome) hade en lägre KASAM, när de jämfördes med friska personer och 
sådana som inte sökt läkare för denna åkomma det senaste året (Sperber et al., 
1999). I en finsk studie som behandlar arbetstillfredsställelse visades att ju högre 
KASAM-värdena var desto farre var de rapportade psykosomatiska symtomen, 
där magsmärtor utgjorde ett av dessa (Feldt, 1997). En studie visar att fysio
logiska reaktioner återspeglar psykosociala processer. När människor försöker få 
kontroll ger det symtom, något som också gäller magbesvär (Theorell, 1997 b). 
En parallell till vår studie blir inte långsökt; människor med magproblem har en 
låg KASAM och deras låga poäng vittnar om att de har svårigheter att hantera 
sina problem. Barn och ungdomar med inflammatorisk magsjukdom (Engström, 
1991) visade sig ha en större grad av yttre locus of control än matchade grupper, 
den ena bestående av diabetiker. Detta fynd skulle kunna bekräfta våra, eftersom 
att ha inflytande och inre locus of control har likheter.

Personer med mångåriga magbesvär, och där kvinnor är speciellt utsatta, utgör 
en grupp där lyhördhet från vårdgivare är viktig. En förklaring kan vara att ett 
diffust symtom är svårt att hantera. Klara behandlingslinjer finns däremot för 
patienter med en identifierad sjukdom som diabetes eller hjärtinfarkt. Studien 
visar att det i gruppen med mångåriga magbesvär föreligger ett hjälpbehov, där 
en infallsvinkel kan vara att vårdgivare och patienter gemensamt försöker finna 
en väg mot hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Om det sedan gäller 
andra patientgrupper med andra diffusa besvär återstår att visa.
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KONKLUSION
Sammanhang finns såväl på makro- som mikronivå och nivåer däremellan. På 
makronivå har politiska beslut i Sverige, under den tid som studien utfördes, på 
olika sätt påverkat stora delar av befolkningen, vilket visats i populations- 
studiema. På mikronivå har i patientstudiema visats olika sätt att hantera en 
uppkommen situation, var en person befinner sig i sin process, som till exempel 
vid arbetslöshet eller vid en eventuell sjukdom. Det är väsentligt att inte bara 
mäta KASAM som en personlig variabel utan också att se hur struktur
förändringar påverkar den enskilda människan. I vården kan vårdgivare inom 
skilda professioner lyfta fram olika perspektiv och sammanhang, där patientens 
inflytande utgör en vital del i en process mot hälsa.
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EFTERTANKAR
Det sanna livet uppnår man genom att finna sin 
plats i de stora sammanhangen och vara med i 
livets stora symfoni.

Thelle, 1997

Bakgrund.
De i avhandlingen ingående delarbetena tar fram olika infallsvinklar, och några 
vill jag utveckla i dessa eftertankar. Det första delarbetet visade, att vid en 
klassifikation av patientens sjukdomstillstånd gjord separat av patient, läkare 
och kurator, förelåg en överensstämmelse i bedömningen i hälften av fallen. Det 
pekar på behovet av reflektion över såväl den egna bedömningen som andras i 
den kliniska vardagen och hur grundläggande därför respekten är. I det andra 
arbetet framgick betydelsen av patientinflytande. De två jämförande studierna 
visade att KASAM sänkts i hela den undersökta populationen och kan vara en 
återspegling av de strukturförändringar som skett i Sverige under uppföljnings
tiden från 1994 till 1999.

När jag ser tillbaka på åren med forskning om KASAM är det flera outforskade 
områden, där utvecklingspotentialer finns. Det gäller såväl ekonomi som 
existentiella frågeställningar som makt och kultur. Jag har här valt att inrikta 
mig på de existentiella sammanhangen och de existentiella frågorna, som 
behandlar tillvarons motsatser och ett övervinnande av dessa. Vad som utmärker 
en människa är att hon är en social varelse, men också att hon har en strävan 
efter det som är större än hon själv. Alla torde ha ett behov av att fa vara med i 
större sammanhang, alla har något som är heligt för dem, det må vara kulturen, 
ära, pengar, makt eller Gud. Antonovsky själv betonade att han var ateist, men 
ansåg att människor som trodde på Gud troligen hade en högre KASAM.

Teorins möjligheter och begränsningar.
När jag först kom i kontakt med Antonovsky hade jag inga svårigheter med att 
förstå hans tänkande om att ta tillvara de resurser som finns att bygga på. Det 
var det som vi socialarbetare har fått lära oss under vår utbildning och jag var 
tacksam att ha fått en teoribildning bakom.

Komplexiteten hos människan/konstruktören Antonovsky återspeglas i teori och 
instrument. Kampen mellan det onda och det goda är ett centralt tema i 
människans tankevärld. Enligt mitt sätt att se är det de goda krafterna som vill 
att en människa skall växa och utvecklas. I den nya bibelöversättningens ordbok, 
representeras det onda av ”att sätta krokben för”. Utveckla eller hämma kan man 
kanske kortfattat uttrycka det.
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Antonovsky var, med sitt salutogena tänkande, banbrytande när det gällde att se 
utvecklingsmöjligheter. Han menade att så länge en person fortfarande har något 
friskt, finns där också något att bygga på. Sedan är det som han hejdar sig och 
inte tar steget fullt ut. Är det slut med utvecklingsmöjligheterna när man fyllt 
30? Vi vet att vid stora händelser bryts vårt vanemässiga mönster och vi har 
möjlighet se andra perspektiv. Skulle vi vara opåverkbara efter 30? Detta är 
mycket motsägelsefiillt for mig och jag får det inte att gå ihop. Jag drar 
paralleller till Jungs modell med formiddagsmänniskan och eftermiddags- 
människan (Jung, 1984). Förmiddagsmänniskan orienterar sig utåt, skaffar en 
utbildning och bildar familj. Eftermiddagsmänniskan har lämnat det yttre bakom 
sig och frågorna i livet kan bara besvaras genom en resa inåt och modellerna 
från den första delen av livet håller inte. Nog måste denna, den längsta resan, ge 
möjligheter att utveckla känslan av sammanhang?

Mätmetodens möjligheter och begränsningar
Frågeformuläret funderade jag åtskilligt över och inte minst nödvändigheten 
med det. Men jag har fått bli realistisk och ställa frågan hur många som idag 
hade känt till det salutogena tänkandet om det inte åtföljts av ett instrument, som 
operationaliserat begreppet. Min osäkerhet var, och är, fortfarande stor, vad 
frågeformuläret egentligen mäter. (Samtidigt var det tankeväckande att iaktta 
hur påtagligt Antonovsky personligen ville hålla i användningen av det av 
honom konstruerade instrumentet.) Det jag fångades av var meningsfullheten, 
som i relation med sammanhang, blev tolkningen att KASAM var ett sätt att se 
på världen, att närma sig de existentiella sammanhangen. De meningsfulla 
sammanhangen, som Konarski (1996) intressant beskriver. Jag anser att tiden nu 
är mogen att inte bara se KASAM som ett instrument utan också att det kan ges 
ett större utrymme på en annan nivå -  den existentiella.

Antonovsky menade att det väsentliga är att man har en känsla av sammanhang 
någonstans. Men jag undrar om det håller när något inträffar -  att det möjligen 
kan vara mera mångfacetterat än så. Vilken typ av sammanhang som är det mest 
meningsfulla for en individ måste, enligt mitt förmenande, vara av avgörande 
betydelse för hur en person reagerar när en livshändelse inträffar. Antonovsky 
tog visserligen upp frågan med en rigid och falsk KASAM, men han gjorde inga 
större ansträngningar att komma tillrätta med det, utan menade att man i studier 
skulle räkna bort svaren från de båda extremema. Ett råd vi inte följt i vår studie.

Enligt Antonovsky är ”känsla av sammanhang en global hållning”. Det har varit 
fotbolls-VM i år. Det var en global händelse, där företeelsen engagerade mig 
som en metafor for KASAM. Det viktiga är att vara med i något sammanhang, 
som är högt socialt värderat. I detta fall rörde de sig alltså att vara med i slut
spelet i fotbolls-VM. När en förlust i VM inträffat hur hanterar en nation, eller 
en individ, den kris som då uppstår? På vilken nivå ligger de betydelsefulla
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sammanhangen? Om identiteten är bräcklig, och hela livet grundar sig på en 
känsla av sammanhang som brister, det må gälla en individ, en familj eller en 
nation så uppstår kaos. Exempel på detta var att det i Ryssland blev upplopp. 
Från Argentina rapporterades det också om svårigheter att hantera förlusten i 
VM. Ralf Edström, som refererade i radio, påverkades däremot inte av att 
Sverige inte kom till final. Edström såg den stora arenan, det stora samman
hanget. Han såg vad Sverige gjort och deras realistiska chans och hur långt 
Sverige, med ledning av det, skulle nå i slutspelet. Han såg också spelare från 
Senegal som skulle komma att plockas upp till den stora arenan inom fotboll. I 
Sverige förekom inga upplopp, eftersom en utebliven seger i VM inte äventy
rade någon självbild, inte var ett hot mot identiteten. Det är VM vart fjärde år 
och någon entydig parallell kan inte dras med en livsåskådning eller en tro.

Ytterligare samtida händelser får illustrera hur jag ser olika sammanhang. 
Naturkatastrofer drabbar inte längre bara tredje världen utan tvingar tiotusentals 
människor från de rika länderna i Europa att överge sina hem. Upplösningen av 
familjen och upplösningen av den tidigare ordningen på våra arbetsplatser är 
andra områden där de gamla modellerna för vårt sätt att leva inte fungerar och vi 
har inte utarbetat några nya. Det är inte svårt att ha förståelse för att detta får 
konsekvenser för bristande sammanhang. Enligt mitt sätt att se kan tömar i de 
mindre sammanhangen inte påverka en människa lika mycket om de är omslutna 
av en övergripande tro, ett större sammanhang (Figur 5).

Figur 5. Min idé är att cirklarna illustrerar digniteten av olika typer av KASAM. En 
allomfattande tro, som kan tänkas omsluta samtliga livets sammanhang, bör utgöra en 
stabilare KASAM än en i en mindre sektor i livet. Kopplingen av sammanhang ger indikation 
på att dessa kan gå i alla riktningar, såväl inom ett sammanhang som mellan sammanhang, där 
finns inga begränsningar och hur allt hänger ihop med allt är unikt för vaije människa. 
Illustration: Esbjörn Nilsson.
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Patientinflytande.
Egentligen kan det verka överflödigt att en sådan självklarhet som patient
inflytande måste nämnas. Det som kännetecknar ett demokratiskt samhälle är att 
den enskilda människan har inflytande. Vid minsta eftertanke är det absurt att en 
människa som patient skulle vara utan inflytande över sitt liv. Vid många sjuk
domstillstånd kan en kris i någon form uppstå och det ger ett tillfälle att se hela 
livsprocessen och inte bara sjukdomen. Detta kan i många fall leda till ett 
sökande för en individ och en vilja att få veta mer. Vi är kanske inte alltid 
medvetna om att en person blir sedd genom inflytande och att det är ett sätt att 
bekräfta. Antonovsky (1991) säger att det är diskutabelt för hälsoeffekter att se 
verkligheten fullt ut som den är, något som ger associationer till betydelsen av 
hoppet, där en patient kan hämta kraft genom att föra samman bilden av 
verkligheten med hoppet (Salander et al., 1996). Något som gör att en patient 
kan känna att hon eller han har ett inflytande över sitt liv även under en svår 
sjukdom.

Att en sjukdom kan bli en vändpunkt, ett tillfälle att se nya perspektiv behöver 
inte bara gälla för patienten. Vårdgivaren har också möjlighet till att bredda sin 
horisont. Ett citat av Fromm (1966) kommer för mig: ”Läraren undervisas av 
sina skolbarn, skådespelaren stimuleras av sin publik, psykoanalytikern botas av 
sin patient -  allt under förutsättning att det inte behandlar varandra som objekt 
utan står i äkta och produktiv relation till varandra.”

Patientinflytande är självfallet inte det enda uttrycket för en patients medverkan. 
Empowerment är ett av begreppen som har setts som en möjlighet för detta 
(Björvell, 2000; Nilsson & Westman, 2000). När man närmare betraktar 
empowerment ser man att ”power” ligger inbäddat. Min uppfattning är att det är 
den exakta ordalydelsen av det ord vi använder som kontrollerar våra tankar, 
och därmed indirekt våra handlingar. I hela diskussionen om patientens med
verkan ligger att det är den nu rådande läkar-vårdgivarmakten i förhållande till 
patienten man vill komma bort ifrån. Om vårdgivaren från sitt överläge har makt 
att ge empowerment åt patienten, kan då inte patienten med nyvunnen 
empowerment diktera vilka undersökningar och behandlingar som skall göras? 
Det handlar alltså om vem som har makten. Det är också fullt tänkbart att det 
visar sig att en patient med makt är så besvärlig, att den som gett bort makten 
vill återta den. Jag anser alltså att man med detta uttryck laborerar inom 
maktsfären, där det handlar om kamp. För mig har ordet inflytande en helt annan 
innebörd. Jag kan etymologiskt inte se något över- underläge. För mig ger det 
associationer till en flod. Den är dynamisk och öppen och där finns en rörlighet.

Deltagande i vården är ett annat begrepp som tas fram för patienternas med
verkan (Finkler & Correa, 1996). Vårdgivaren skall uppmuntra patienten att 
ställa frågor. Deltagande behöver emellertid inte innebära att patienten har eller
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far något inflytande. Drivet till sin spets kan det handla om en slags gisslan. 
Patienten har ju fatt yttra sig. Har en person inflytande ligger det för mig i 
sakens natur att det man fört fram respekteras och att en reell möjlighet att på
verka ett beslut finns.

I vår studie berättade en man att han vid ett besök på hälsohem fatt lära sig att ha 
inflytande över sitt välbefinnande. Denna erfarenhet blev en stark upplevelse för 
honom. Undervisning som ger kunskap är självfallet ett sätt att se till att en 
människa kan vårda sitt liv bättre. Vi känner alla till det gamla judiska ord
språket som säger att det är bättre att ge en människa ett redskap för att fånga 
fisk än att ge henne fisk. Utveckla eller hämma tillväxten hos en människa?

Att bedöma de starka sidorna hos en person är svårt. Det är lättare att i stället 
finna svagheterna. Det kan bero på att patologin har en mera utpräglad voka
bulär än hälsan (Overton et al., 1959). Jag vet inte hur ofta jag sagt om vårt 
sjukhus: ”Tänk om vi tog vara på all kreativitet som finns i denna byggnad! Då 
skulle vi spränga dess väggar!” Det är livsviktigt att vara lyhörd både för 
patientens och för våra medarbetares bedömningar. Utifrån detta är en utveck
ling möjlig inte bara för patientinflytande utan också för det egna växandet. Vi 
kan i det långa loppet inte ta bättre hand om andra än vi tar hand om oss själva, 
eller med ett annat uttryck: ”Känn dig själv”. Det basala i läkekonsten är att se 
hela människan och detta är knappast möjligt om vi inte har respekt både för 
patienten, och för oss själva, med den komplexitet som finns hos oss alla.

Vår studie visade att kvinnor med universitetsutbildning statistiskt signifikant 
sänkt sin känsla av sammanhang på ett sätt som män med motsvarande 
utbildning inte gjort. Massmedia svämmar över av alla reportage om utbrändhet. 
Många har alltmer sett hur den tidigare möjligheten till inflytande på våra 
arbetsplatser försvunnit. Sammanslagning till större enheter sker såväl inom den 
privata sektom som inom den offentliga. Det ligger i sakens natur att inflytande 
och sammanhang reduceras i proportion till dessa sammanslagningar. Jag far 
associationer till hur Leonardo da Vinci säger att stora rum far vårt sinne att 
komma på villovägar. Varför barn älskar sina lekstugor är inte svårt att förstå.

Samtidigt som stora enheter blir än större ser vi att vår glob har krympt. Vi kan 
inte vara okunniga om vad som händer i andra delar av världen och hur vi 
påverkas av det. Vi ser att samtidigt som människor svälter ihjäl, äter andra ihjäl 
sig eller prövar nya bantningsmedel. Medan miljoner människor saknar arbeten 
stressar andra sig döds i arbetet. Sammanhangen är komplexa och den enskilda 
människans möjligheter till inflytande är i många av dessa så gott som obefint
liga.
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Mycket av vår forskning går ut på att hitta det avvikande, det oförutsedda och 
gränsöverskridande och undersöka om det kan ge oss nya perspektiv och 
förklaringsmodeller. Som forskare vill vi gäma söka efter det annorlunda och 
udda. Den betydelsefulla nyfikenheten, och intresset, inom forskningen skulle 
också kunna appliceras på våra arbetsplatser och i umgänget med våra med
människor. Både vår samhällskropp och hela vår Tellus mår dåligt. Plan, planta, 
planet. Jag har lekt med orden. Det finns en plan för varje planta, växt- och 
människoplanta på vår planet. Har vi råd att bortse från all den kunskap och 
klokskap vi tillsammans besitter?

Vart har då dessa eftertankar lett mig?
Vilka är de betydelsefulla sammanhangen? Vilka är de läkande faktorerna? 
Finns det något sätt att värdera, att se betydelsen av olika typer av sammanhang? 
Får det någon betydelse om det är det materiella som är det viktigaste i det stora 
sammanhanget eller är det relationer människor emellan?

Vad kan man ha för nytta av min avhandling?
Att den i vårdarbetet ger en större medvetenhet om betydelsen av olika slags 
sammanhang i livet och betydelsen av inflytande.
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TACK!

Den här Studien har genomförts vid Allmänmedicin, Umeå Universitet. Under 
den tid som min forskning pågått har jag fått ett värdefullt och generöst stöd av 
många, både inne i och utanför akademin. Här ett tack till alla som inte är 
nämnda här.

Göran Westman. ”Hur drar man skinnet av orden?” skriver nobelpristagaren 
Czeslaw Milosz. Hur ge uttryck åt den djupa tacksamhet jag känner över 
förmånen att ha fått ha Dig som handledare? Du är en ffamkantsmänniska med 
allt vad detta innebär av nytänkande. Du har låtit mig göra mina misstag på mitt 
eget sätt och i min egen takt. Du har med total respekt stöttat mig och hjälpt mig 
strukturera. Outtröttlig har Du funnits där. Jag har inte förstått hur Du orkat och 
varifrån Du fått Din kraft. (Men jag kan gissa att förklaringen delvis kan bero på 
att det finns en kvinna bakom.) Tack Karin Westman!

Jag vill också uttrycka mitt tack till:

Lars Holmgren för mångårig hjälp med all statistisk.

Birgitta Stegmayr för Din positiva och konstruktiva kritik.

Lars Hjalmar Lindholm, chef för enheten Allmänmedicin, för stöd och ledning 
under åren och värdefulla synpunkter vid mitt avslutande seminarium.

Leif Holmström, Herbert Sandström, Folke Lithner för Ert engagemang och för 
Er konstruktiva hjälp vid mitt avslutande seminarium och till Mehmed Novo 
också för alla samtal under åren.

Katarina Hamberg, Gunilla Risberg, Kerstin Temulf Nyhlin, Helena Stenberg, 
Maria Emmelin, Anne Hammarström, Lars Dahlgren, Gunilla Bring, Kerstin 
Granberg Lundgren för tiden tillsammans med Er i utbildningen i klinisk kvali
tativ forskning och speciellt tack till Eva Johansson och Pär Salander för 
ovärderlig hjälp nu i slutfasen.

Cia Norman, Lillemor Engström och Sig-Britt Wikström för allt stöd Ni utgjort. 

Urban Janlert för Ditt vänliga sätt att stödja mig med Din formuleringsförmåga. 

Lars Steen för omfattande stöd initiait med material.

Mats Persson för Din generösa hjälp.

65



Astrid Lundgren och Monica Eriksson för att Ni varit mina vänner sedan jag 
flyttade till Umeå.

Monika Appel för all samvaro.

Personalen vid Medicinska biblioteket för Ert alltid lika stora tillmötesgående.

Alla patienter och alla som har medverkat i MONICA Projektet. Ni måste förbli 
anonyma, men utan Er medverkan hade det inte blivit någon studie.

Alla Er som har samlat in data i MONICA Projektet.

Birgitta Sandén Eriksson och Mariann Olsson för att Ni startade det ’Nationella 
nätverket för forskande kuratorer inom hälso- och sjukvård’, vilket utgjort ett 
värdefullt stöd för mig.

Stephen Fruitman för Ditt sätt att sköta språkgranskningen.

Gunnel Åbjömsson för alla samtal om känsla av sammanhang.

Josefina för alla våra samtal under åren och för att Du är jordnära och praktisk.

David och Esbjöm. Tack för att Ni finns. David, utan Din hjälp med datom vet 
jag inte hur det skulle ha gått. Esbjöm, Din manuella skicklighet har behövts 
mer än en gång och tack för Dina illustrationer.

Mer tack än jag kan uttrycka för doktorandtjänsten nu i slutperioden.
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MONICA-D e l 2

_________  Frågor rörande LIVSINSTÄLLNING_________

Följande frågor avser att mäta en del av motståndskraften mot sjukdom. Frågorna 
är således inte inriktade på vad man har för risker att bli sjuk, utan istället vilka 
tillgångar man har för att hantera påfrestningar.
Varje fråga eller påstående har sju svarsalternativ. Var snäll och sätt kryss i den 
ruta som närmast uttrycker vad du känner. Lämna endast ett svar på varje fråga.
Din omedelbara reaktion på frågan eller påståendet är det vi söker snarare än det du 
kommer fram till efter lång tids funderande.

164. Har du känslan av att du inte riktigt bryr dig om vad som  händer omkring dig?

mycket sällan________I__ I I I I__ I____I__ I___ I__ I____I__I____l__ I mycket
eller aldrig 1 2 3 4 5 6 7 ofta

165. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet h os personer som  
du trodde du kände väl?

har aldrig hänt l _ |  L_l |_ j  | _ |  | _ |  |__| | _ |  händer alltid
1 2 3 4 5 6 7

166. Har det hänt att du blivit besviken på människor som  du litat på?

har aldrig hänt l _ |  |_ |*  l _ l  | _ |  l _ |  | _ |  | _ |  har hänt ofta
1 2 3 4 5 6 7

167. Hittills har ditt liv...

saknat tydligt________ I__ I \ f j ____ I__ I____I__I___ I__I____ I__I____I__ I haft klara mål
mål och mening 1 2 3 4 5 6 7 och mening

168. Har du känslan av att du behandlas orättvist?

mycket ofta__________I__ I I___ I___I__ I____I__ I___ I__ I____ I__I____I__ l mycket sällan
1 2 3 4 5 6 7 eller aldrig

169. Har du känslan av att du är i en ny situation utan att veta vad du 
skall göra?

mycket ofta__________I__ I I____I___l__ |____I__ I___ I__ l____ |__|____l__ | mycket sällan
1 2 3 4 5 6 7 eller aldrig
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170. Ar dina dagliga sysslor..

en källa till djup I__I I___ I___ I__I____I___I I__ I I I I__ I en källa till
glädje eller tillfreds- 1 2 3 4 5 6 7 smärta och leda
ställelse

171. Har du mycket motstridiga känslor och idéer?

mycket ofta I__ I I___ I___ I__I I___I I___I I I I__ I mycket sällan
1 2 3 4 5 6 7 eller aldrig

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

mycket ofta__________I__I I___ I___ I__I I___ I I I I____I I__ I mycket sällan
1 2 3 4 5 6 7 eller aldrig

173. Många människor - även de med stark självkänsla - kan känna sig  

helt m isslyckade i v issa  situationer. Hur ofta har du känt så?

aldrig I__ I I___ I___ I__I____I___I I__ i I I I__ I mycket ofta
1 2 3 4 5 6 7

174. När någonting har hänt, har du i allmänhet upptäckt att du ..

över- eller under-____ I__I I___ I___ I__I I___ I I I I____I I__ I såg saker i dess
värderar betydelsen 1 2 3 4 5 6 7 rätta proportioner
av vad som hände

175. Hur ofta känner du att det inte finns någon mening med dina dagliga sysslor?

mycket ofta I__I I___ I___ I__I I___ I l_J  I___ I l__ I mycket sällan
1 2 3 4 5 6 7 eller aldrig

176. Hur ofta har du känslor som  du är osäker på att kunna behärska?

mycket I__ I I___ I___ I__I____I___I I__ I I I I__ I mycket sällan
ofta 1 2 3 4 5 6 7 eller aldrig

TACK FÖR DIN MEDVERKAN !
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