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”Whether you think you can, or you think you can't, you're usually right.” 

~  Henry Ford
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PSYKOLOGPROGRAMSTUDENTERS NIVÅER AV UPPLEVD SELF-EFFICACY, KASAM 
OCH FRAMTIDSOPTIMISM UNDER OLIKA FASER I UTBILDNINGEN  

 
David Palm 

 

 
Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland svenskar och ökar i synnerhet hos yngre vuxna – men hur 
kommer det sig att majoriteten fortfarande är friska? Syftet med denna studie var att kartlägga 
nivåerna av upplevd self-efficacy (SE), känsla av sammanhang (KASAM), respektive 
framtidsoptimism (FO) hos Umeå Universitets psykologprogramstudenter. Studien undersökte även 
om det fanns några könsrelaterade skillnader i de tre beroendevariablerna, samt jämförde 
studenternas skattningar med värden från liknande svenska undersökningar. Resultatet visade att 
studenter i början av programmet skattar lägre nivåer av både SE och KASAM än de som befann sig i 
mitten, respektive slutet av utbildningen. Det fanns ingen signifikant könsskillnad. Jämförelserna 
påvisade en signifikant skillnad mellan psykologprogramstudenterna och deltagarna i tidigare studier. 
Studenterna skattade lägre nivåer på skalorna än åldersblandade urval, vilket troligtvis beror på att 
skattningarna tenderar att bli högre med stigande ålder och att rollen som student – i synnerhet när 
den är ny – kan innebära ökad osäkerhet och påfrestningar. 
 
Mental health problems is becoming more common in the Swedish population particularly among 
young adults - but how come the majority is still healthy? The purpose of this study was to map out 
the levels of perceived self-efficacy (SE), sense of coherence (SOC), and future oriented optimism 
(FO) of the students studying the psychologist program at Umeå University. The study also examined 
gender differences, and compared the students' estimates with values from similar Swedish studies. 
The results showed that students in the beginning of the program estimated lower levels of both SE 
and SOC than those who found themselves in the middle, and the end. There were no significant 
gender differences. The comparisons showed a significant difference between the psychologist 
students and participants in the other studies. The students estimated lower levels than did people 
with mixed ages, which is probably due to phenomenon that the estimates tend to rise with 
increasing age. Also, the role of being a student - especially when it is new - may involve increased 
levels of insecurity and stress. 
 
 
Enligt nya undersökningar har en drastisk ökning av psykisk ohälsa skett i landet 
under de senaste 20 åren. Olika förklaringar till hälso- och ohälsofaktorer har 
presenterats. Socialstyrelsen (2009) uppger att mellan 20 till 40 procent av Sveriges 
befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa. Enligt flertalet studier utgörs den 
största gruppen med psykisk ohälsa av ungdomar mellan 18 och 25 år, där de största 
åkommorna bland annat är depression, ångest och sömnproblem/kontinuerlig 
trötthet (exempelvis Lager, 2009; Lager, Berlin, Danielsson & Heimerson, 2009; 
Socialstyrelsen, 2009; Soysa & Wilcomb, 2015). I synnerhet är kvinnliga studenter 
den mest drabbade gruppen och påvisar dubbelt så hög psykisk ohälsa än manliga 
studenter (CSN, 2013). Dessutom har kvinnliga studenter mellan 20 och 24 år 
påtagligt högre nivåer av oro och ångest, än kvinnor i samma åldersgrupp som inte 
studerar (Socialstyrelsen, 2013). Trots att allt fler drabbas, är de ändå i minoritet. 
 
Sedan läkekonstens uppkomst har forskare till största del fokuserat på varför 
individer blir sjuka. Det var inte förrän på 1970-talet, som forskare verkligen 
började ställa sig frågan ”vad är det som håller folk friska?” Den mest framträdande 
av dessa forskare var Aaron Antonovsky. Han menade att en person varken är fullt 
frisk eller fullt sjuk, utan ständigt befinner sig mellan de extrema polerna, då det 
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alltid går att bli bättre respektive sämre (Antonovsky, 2005). Baserat på sin 
forskning kom han att mynta begreppet ”salutogenes”, vilket syftar på hälsans 
ursprung. Hälsans ursprung i kombination med balansen hälsa-ohälsa, kom han 
senare att kalla ”känsla av sammanhang”, vilket är ännu mer känd under dess 
förkortning ”KASAM” (Antonovsky, 2005; Gassne, 2008). KASAM, är ett 
samlingsbegrepp av tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet omfattar upplevelsen av att det som sker i och utanför 
individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat. Hanterbarhet innebär 
upplevelsen av att personen i fråga har de resurser som krävs för att hantera 
vardagen och alla de utmaningar som hör därtill. Meningsfullhet utgörs av 
individens grad av engagemang för livets situationer, respektive den individuella 
upplevelsen av tillvarons mening (Antonovsky, 2005; Gassne, 2008). 
 
Individers hälsa och välbefinnande innehåller dock oftast mer än vad som kan 
beskrivas av ett ensamstående begrepp. Bandura, forskare inom socialpsykologi, 
anser, liksom Antonovsky att en persons hälsa och välbefinnande inte har lika 
mycket att göra med situationen som denne befinner sig i, som det har att göra med 
dennes upplevelse (Bandura, 1997). Han menar att en människas upplevelse av 
situationen och sina resurser är den största grunden för individens välbefinnande. 
Kortfattat menar han att det inte handlar om hur man har det, utan att det viktigaste 
är hur man tar det (Bandura, 1997). Genom detta synsätt lät han bland annat mynta 
begreppet ”perceived self-efficacy”, vilket omfattar upplevelsen av tron på sin egen 
förmåga. 
 
Upplevd self-efficacy (SE) påminner mycket om KASAMs delkomponent 
”hanterbarhet”, då den syftar till uppfattningen av att en person har, eller kan få tag 
på, de inre och yttre resurser denne behöver för att klara uppgifter och nå sina mål 
(Antonovsky, 2005). Emellertid går begreppet self-efficacy bland annat mer in på 
djupet bakom motivationen till handlingen och fokuserar i större grad på 
framtidsvisioner. Ordet ”motivation” betyder just ”motiv till aktion”, det vill säga 
drivkraften till att utföra en handling. Motivationen behöver inte vara avgörande av 
vad som har hänt, utan kan likväl baseras på nyskapade, aktuella faktorer som ser 
ett steg bortom KASAM. Enligt Bandura sätter personer med hög upplevd self-
efficacy höga mål, som de dessutom är hängivna att nå. Dessutom ser de hotande 
situationer som utmaningar, till skillnad från personer som upplever låg self-efficacy 
(Bandura, 1997). 
 
Flertalet studier har påvisat att hög KASAM är starkt bidragande till upprätthållande 
av psykisk hälsa och välbefinnande, samt utgör starka skyddsfaktorer mot psykisk 
ohälsa (exempelvis Antonovsky, 2005; Larsson & Kallenberg, 1996; Wainwright, 
Surtees, Welch, Nuben, Khaw & Bingham, 2007). Låga nivåer av KASAM har påvisats 
öka risken att drabbas av psykisk ohälsa, framför allt vardaglig stress, 
sömnsvårigheter, depression och ångest (exempelvis Antonovsky, 2005; Larsson & 
Kallenberg, 1996, Wainwright et al., 2007). 
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Höga nivåer av SE har även påvisats gynna upprätthållandet av psykiskt 
välbefinnande och förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa (Bandura, 1997; Soysa 
& Wilcomb, 2015). Dessutom tenderar personer med hög SE ha högre prestations-
förmåga, inlärningsförmåga samt akademiska meriter, än personer med låga värden 
(Stajkovic & Luthans, 1998; Vrugt, Oort & Zeeberg, 2002). Risken att drabbas av 
psykisk ohälsa i form av stress, depression och ångest, tycks öka vid låga värden av 
SE (Bandura, 1997; Mee, 2014; Soysa & Wilcomb, 2015). 
 
Rutter låter sammanfatta essensen av det salutogena perspektivet, tillsammans med 
KASAM och upplevd self-efficacy: "...we need to ask why and how some individuals 
manage to maintain high self-esteem and self-efficacy in spite of facing the same 
adversities that lead other people to give up and lose hope.” (Rutter, 1990, s. 183). 
Vad är det då som gör att vissa personer fortsätter mot alla odds, medan andra ger 
upp mycket tidigare? Denna fråga försökte bland annat den österrikiska neurologen 
och psykiatrikern Viktor Frankl svara på. Efter att ha suttit fängslad i koncentra-
tionsläger under tre års tid och samtidigt studerat sin omgivning, kom han fram till 
att en av huvudfaktorerna för att en person inte ska ge upp är visionen för en bättre 
framtid – eller framtidsoptimism (Frankl, 2006). Han menar att om man inte ser 
livet ifrån ett helhetsperspektiv och tänker långsiktigt, är det lättare att fokusera på 
det negativa som händer för stunden. Ett ”det är inte över förrän det är över”-tänk. 
På sikt kan detta, enligt författaren, leda till både större benägenhet att ge upp och 
mindre motivation att fortsätta. Livet och framtiden måste ha mening. Framtids-
optimism är alltså, enligt Frankl, en av nyckelfaktorerna för ett långvarigt 
välbefinnande (Frankl, 2006).  
 
Sett till det successivt ökande problemet med stigande psykisk ohälsa i Sverige, där 
gruppen psykologer och socialsekreterare löper nästan dubbelt så stor risk som 
andra yrkesgrupper att bli sjukskrivna längre än 14 dagar för stressrelaterad 
psykisk ohälsa (Socialförsäkringsrapport, 2011:17), skulle det vara intressant att 
veta mer om det psykologiska välbefinnandet hos programstudenter på Umeå 
Universitet. Denna examensuppsats kommer att utgå från det salutogena 
perspektivet för att undersöka välbefinnandet hos universitetsstudenter på 
psykologprogrammet. 
 
Syftet med denna tvärsnittsstudie var att kartlägga nivåerna av upplevd self-efficacy 
(SE), känsla av sammanhang (KASAM) och framtidsoptimism (FO) hos Umeå 
Universitets psykologprogramstudenter. Ett delsyfte var att ta reda på om värdena 
skiljer sig åt mellan början, mitten och slutet av programmet, samt om det finns 
några könsskillnader i de skattade värdena. Ett annat delsyfte var att ta reda på hur 
den här studentgruppen skiljer sig åt i skattningen av KASAM, jämfört med andra i 
samma åldersgrupp. Frågeställningarna var: Hur ser nivåerna av upplevd self-
efficacy, KASAM och framtidsoptimism ut under början, mitten och slutet bland 
psykologprogramstudenter på Umeå Universitet? Hur skiljer skattningen av self-
efficacy, KASAM respektive framtidsoptimism sig åt mellan början, mitten och slutet 
av psykologprogrammet? Hur skiljer sig den här studentgruppen sig från andra i 
samma åldersgrupp gällande KASAM? Finns det några könsskillnader i SE, KASAM 
och framtidsoptimism. 
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Metod 
I denna tvärsnittsstudie genomfördes en enkätundersökning bestående av 
bakgrundsfrågor och instrument avsedda att mäta tilltron till den egna förmågan 
(SE) samt känsla av sammanhang (KASAM) och framtidsoptimism (FO). 
 
Urval 
Enkäterna distribuerades till samtliga 351 studenter (10 terminer) på 
psykologprogrammet på Umeå Universitet, under våren 2015. Totalt besvarades 131 
enkäter, vilket motsvarar 37.3% av populationen. Deltagarna bestod av 96 kvinnor 
och 35 män. Samtliga enkäter som lämnades in var fullkomligt besvarade och 
användes i undersökningen. 
 
Instrument 
KASAM-13 används idag världen över som ett av de främsta mätinstrumenten för att 
mäta hälsa och välbefinnande på en individuell nivå (exempelvis Eriksson & 
Linström, 2007). Mätinstrumentets värden gäller det aktuella tillståndet, men kan vid 
hög och låg uppdelning även utgöra en prediktor av individens framtida 
hälsotillstånd. Mätinstrumentet är ett kortare alternativ till det annars mer populära 
KASAM-29, som är över dubbelt så långt (Antonovsky, 2005; Drageset, Eide, 
Nygaard, Bondevik, Nortvedt & Natvig, 2009). De båda mätinstrumenten har visat ge 
väldigt snarlika resultat (Eriksson & Linström, 2007). Det är även oberoende av 
ålder och kön (Eriksson & Linström, 2007). Resultaten av forskningsstudier där den 
svenska versionen av KASAM-13 har används redogör att värdena för den interna 
konsistensen mäts mellan lägst α = .82 (Larsson & Kallenberg, 1999) och högst α = 

.86 (Langius & Björvell, 1996). Likt de flesta mätinstrument är det dock inte perfekt 

och har visat sig i begränsat omfång kunna påverkas av etnicitet, nationalitet och vissa 

subjektiva faktorer (Wainwright et al., 2007). Dessutom har det blivit kritiserat för att 

vara psykometriskt otydligt, bland annat för att det inte är helt säkerhetsställt vad 

instrumentet egentligen mäter. Till denna kritik hör även att den subjektiva upplevelser 

är svårtolkad och att samma poäng därför kan skilja sig mycket från varandra (Larsson 

& Kallenberg, 1999). Ytterligare en otydlighet gäller för dess prediktion av individers 

framtida hälsotillstånd, då dessa prediktioner anses vara otillräckligt reliabla för att 

förlita sig på (Jakobsson, 2008). Andra forskare menar att det inte finns tillräckligt 

starka bevis för att nivån av en individs KASAM är stabil över en längre tid (Geyer, 

1997). Eriksson och Linström (2007) menar dock att ovanstående kritik om 

psykometrisk otydlighet och den generella långsiktigheten av ett KASAM-värde bara 

stämmer partiellt, då nyare forskning tyder på motsatsen. Motivet till att KASAM-13 

användes var för att förkorta svarstiden, vilket torde ge en ökad sannolikhet för högre 

svarsfrekvens. 

 
För att få fram en förstärkt helhetsbild över studenternas generella välbefinnande, 
utformades frågorna efter General Self-Efficacy Scale, (GSES). GSES specificerar inte 
upplevd self-efficacy inom ett visst område, utan ser snarare till individens generella 
self-efficacy utifrån alla relevanta områden i livet (Löve, Moore & Hensing, 2012). 
Således ger den genomsnittet av individens self-efficacy inom alla aktuella områden i 
dennes liv. Detta gör det lättare att dra paralleller till KASAM och framtidsoptimism, 
som också mäts generellt. Dock finns det ett par nackdelar med att använda sig av 
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mätinstrument som mäter generella världen för alla områden i en individs liv. 
Exempelvis menade Bandura (1997) att SE skulle precisera den upplevda tilltron till 
sin egen förmåga inom ett specifikt område och helst inte användas på generell nivå. 
Anledningen hade att göra med att resultatet då skulle bli mindre precist och 
relevant, eftersom olika områden är av olika vikt och relevans i en persons liv. Med 
andra ord menade han att en person kan ha låg generell SE, fastän personen har hög 
specifik SE inom sitt expertisområde (Bandura, 1997). Ytterligare en nackdel med 
ett generellt mätinstrument är, som ovan nämnt, den psykometriska otydligheten 
(Larsson & Kallenberg, 1999). GSES har rapporterats ha Cronbachs alfa på mellan 
.75 (Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 1999) och .91 (Scholz, Doña, Sud & 
Schwarzer, 2002). 
 
Frågorna om self-efficacy är delvis baserade på en direktöversättning av GSES och 
delvis tagna från den svenska officiella översättningen (S-GSE), översatt av 
Koskinen-Hagman, Schwarzer, och Jerusalem (1999). Motivet till denna 
kombination är att flertalet frågor i den svenska officiella översättningen, enligt mig, 
har fått en annan innebörd än den avsedda. Antingen beror det på en vag 
översättning eller att forskarna mer frekvent använder sig av ordet ”alltid” istället för 
”vanligtvis” (”usually” i originalversionen), vilket kommer att påverka resultatet. 
Exempelvis har forskarna översatt frågan ”I can remain calm when facing 
difficulties because I can rely on my coping abilities” till ”Vad som än händer klarar 
jag mig alltid” (Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem 1999). Direktöver-
sättningen som användes för den frågan av är ”Tack vare min egen förmåga känner 
jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter.” Utöver den vaga översättningen, 
verkar den här svenska översättningen dessutom användas väldigt sparsamt inom 
forskningssammanhang. Varken sökningar i samtliga av Ebscohosts artikeldata-
baser eller Google Schoolar återfann fler än en relevant sökträff efter sökningar på 
fraserna ”G-SES” eller ”Swedish general self-efficacy scale”. Förutom samma artikel 
återfann sökmotorn Google enbart kandidatuppsatser eller andra uppsatser skrivna 
på en grundnivå. Sökmotorn avhandlingar.se återfann ingen relevant artikel. Den 
funna artikeln var skriven av Löve, Moore och Hensing (2012), vilka hade undersökt 
validiteten av S-GSE. Författarna till artikeln hävdade att S-GSE motsvarade GSES, 
men att det fanns en viss skillnad mellan resultaten då S-GSE tenderade att fokusera 
övervägande på den mentala hälsan. I brist på ytterligare validering, samt med tanke 
på den icke identiska översättningen, övervägdes att kombinera både mätinstru-
menten. På grund av kombinationen av översättningar, kom tre frågor att bli 
närmare identiska varandra. Jämförelsevis är det enbart två frågor som påminner 
om varandra i originalversionen. Eftersom dessa tre frågor utgjorde 30% av 
svarsresultatet och således skulle vinkla resultatet mer i deras riktning, togs den 
minst relevanta bort för att komma närmare validiteten i originalversionen. 
 
Både SE och KASAM innehåller frågor där individens skattningar både grundar sig i 
nutida, såväl som tidigare upplevelser och inte så många där individen ska fundera 

över framtida handlingar (Antonovsky, 2005; Bandura, 1997; Jakobsson, 2008; 
Soysa & Wilcomb, 2015). För att få med en översiktlig bild över deras skattningar av 
framtidsvisioner användes två frågor om framtidsoptimism (se Bilaga 2). Till 
skillnad från de flesta frågor i de andra två mätinstrumenten, utgår frågorna om 
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framtidsoptimism från nuvarande situation. Bakgrundsfrågorna som togs med i 
enkäten var termin, kön och relationsstatus (singel eller i ett fast förhållande).  
 
Procedur 
Enkäterna distribuerades ut på två olika sätt, med syfte att öka sannolikheten till en 
hög svarsfrekvens och gynna en spridd svarsfrekvens över hela programmet. Innan 
enkäterna delades ut, informerades studenterna om studies syfte, respektive deras 
rättigheter, såsom anonymitet och frivillighet att delta. Den första gången delades de 
direkt ut till studenterna på terminerna två, sju och nio i föreläsningssalarna. En 
vecka efter utdelningen skickades enkäterna per e-post till samtliga psykolog-
programstudenter, där de som redan svarat på enkäten blev ombedda att inte svara 
igen. Efter en vecka skickades en påminnelse om undersökningen med en satt 
deadline innan alla svar skulle vara inne. 
 
Databearbetning och analys 
Deltagarna (n = 131) delades upp i tre grupper utifrån deras aktuella termin på 
psykologiprogrammet; början (G1), mitten (G2) och slutet (G3) på programmet. I 
grupp 1 ingick termin 1-4 (n = 48), termin 5-7 (n = 50) ingick i den andra och 
termin 8-10 (n = 33) i den tredje. En sammanfattande tabell på deltagarnas värden 
gjordes i OpenOffice Calc (se Tabell 2). När indelningen var klar utfördes en 
korrelationsanalys mellan värdena. För att undersöka medelvärdesskillnaderna 
mellan de tre grupperna, genomfördes en flervägs variansanalys (ANOVA) i SPSS 
(version 21), tillsammans med en post hoc jämförelse med hjälp av ett Bonferroni-
test. Signifikansnivån sattes till p < .05. 
 
Vidare gjordes ett Welchs t-test för att ta reda på den statistiska signifikansnivån för 
KASAM mellan den här studien och fyra tidigare svenska studier. Studierna återfanns 
i Ebscohosts artikeldatabaser, med sökord såsom ”sense of coherence” och 
”Swedish”. Kriterierna för att de inkluderas i jämförelsen var att de använde sig av 
samma svenska version av KASAM-13 som använts i denna studie och att de var 
peer reviewed. Ytterligare kriterium var att två av dem hade ett liknande antal 
undersökningsdeltagare som befinner sig inom samma åldersgrupp som deltagarna i 
denna studie (15-29 år i jämförelseundersökningarna), vilket uppfylldes av två av de 
fyra studierna. De andra två studierna ger möjlighet att jämföra denna studie med 
andra åldersgrupper.  
 
Anledningen till att Welchs t-test användes för att jämföra resultaten mellan denna 
studie och andras studier beror på att Welchs t-test har visat sig vara mer reliabelt 
när de två undersökta faktorerna har ojämna varianser och ojämnt antal deltagare 
(Ruxton, 2006). Detta gäller speciellt om deltagarna har liknande bakgrunds-
variabler, såsom exempelvis ålder (Ruxton, 2006). 
 
För att ta reda på reliabiliteten hos mätinstrumenten för SE och KASAM, användes 
Cronbachs alfa. Vissa forskare säger att Cronbachs alfa inte är adekvat att använda 
sig av vid uträkning av en skala med två objekt (Eisinga, Grotenhuis & Pelzer, 2013), 
vilket är fallet med FO. De menar att Cronbachs alfa ofta underskattar reliabiliteten 
och rekommenderar därför att även göra en Spearman-Brown-Formel, för att 
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därefter enbart använda sig av det värdet eller ta genomsnittet av resultaten 
(Eisinga, Grotenhuis & Pelzer, 2013). Både en Spearman-Brown och Cronbachs alfa 
gjordes för mätinstrumentet FO. 
 
För att ta reda på hur skattad SE, KASAM och FO skilde sig åt mellan män och 
kvinnor, gjordes tre stycken separata oberoende t-test för varje separat variabel. 
 

Etiska överväganden 
Under hela undersökningens gång följdes regler enligt God forskningssed. Innan 
enkäterna delades ut, informerades deltagarna om undersökningens syfte, att det var 
frivilligt att medverka, att allt är sekretessbelagt och att de kunde avsluta när de ville 
(Vetenskapsrådet, 2011). Informationsbrevet återfinns i Bilaga 1. 
 
 

Resultat 
I Tabell 1 framgår svarsfrekvensen för studenterna på psykologprogrammet, indelad 
efter termin. Svarsfrekvensen för grupperna är G1 (31.79%), G2 (37.88%) och G3 
(34.38%), det vill säga i stort sett jämförbar för de tre grupperna. 
 
Tabell 1. 
Svarsfrekvenstabell för studenterna på psykologprogrammet. 

Termin Besvarade (n) Total (N) Svarsfrekvens (%) 

1 6 45 13.33 

2 25 34 73.53 

3 12 36 33.33 

4 5 36 13.89 

5 11 40 27.50 

6 13 30 43.33 

7 26 34 76.47 

8 9 28 32.14 

9 12 31 38.71 

10 12 37 32.43 

    

Total 131 351 37.32 

 
För att få en mer överskådlig bild av deltagarnas svar, sammanställdes medelvärde, 
median och standardavvikelse för både upplevd self-efficacy (SE), känsla av 
sammanhang (KASAM) och framtidsoptimism (FO) (Tabell 2). I Tabell 2 framgår att 
standardavvikelsen för KASAM för G1 (5.91) nästan är hälften så stor som för G2 
(11.63) och G3 (11.62), vilket tyder på att den förstnämnda gruppen verkar vara 
mer homogen inom skattningen av KASAM. 
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Tabell 2. 
Medelvärden, median och standardavvikelse för upplevd self-efficacy (SE), känsla av 
sammanhang (KASAM) och framtidsoptimism (FO). (n = 131) 

 
 G1 G2 G3 Total  

  M MD SD M MD SD M MD SD M MD SD  

SE 24.81 24 4.17 26.36 26 4.37 27 28 4.98 25.95 26 4.52 

KASAM 52.73 52 5.91 61.66 61.5 11.63 59.24 61 11.62 57.78 58 10.61 

FO 9.65 10 2.13 9.62 10 2.15 9.48 10 2.4 9.60 10 2.19 

Notering: G1 = termin 1-4, G2 = termin 5-7, G3 = termin 8-10. 
 
En analys med Pearsons korrelationskoefficient (se Tabell 3) visar ett statistik 
signifikant positiv korrelation mellan termin och SE (r = .20, p < .05) respektive 
KASAM (r = .27, p < .01). Likaså fanns en statistik signifikant, positiv korrelation 
mellan SE och KASAM (r = .45, p < .01), SE och FO (r = .51, p < .01), samt KASAM 
och FO (r = .32, p < .01). 
 
I denna studie visade Cronbachs alfa för SE α = .86 och för KASAM α = .77 (se Tabell 
3), vilket betyder att båda mätinstrumenten hade god reliabilitet givet ett riktvärde 
på α ≥ 0.7 (Kline, 2000). Gällande Cronbachs alfa för FO, fick instrumentet ett värde 
på α = .66, vilket räknas som ett acceptabelt värde, där gränsen ligger på α ≥ 0.6 
(Kline, 2000). Även resultatet av Spearman-Brown testet, .66, var acceptabelt (Hair, 
2010). Samtidigt är det att ha i åtanke att frågorna om FO var begränsade till två 
stycken, vilket naturligt sänker mätvärdet (Cortina, 1993). Både skevhet och 
kurtosis för SE och KASAM visade sig vara väl inom normalvärdet av +/-1 (Hair, 
2010; Kline, 2000). FO var även inom normalvärdet för kurtosis, men strax under 
den rekommenderade gränsen för skevhet. Sett till standardavvikelse och 
medelvärde, beror denna skevhet på studenterna termin tio (m = 24, SD = 7), som 
avvek påtagligt från de andra terminernas värden (m = 26.2, SD = 4). 
 
Tabell 3. 
Korrelationstabell mellan variablerna termin, kön, ålder, relation, SE, KASAM och FO. 
(n = 131) 

 Termin Kön  Ålder Relation SE KASAM α Skevhet Kurtosis 

Kön -.04         

Ålder .45** .11        

Relation .23** -.18* .12       

SE .20* .14 .23** .07   .86 .05 -.14 

KASAM .27** .06 .21* .16 .45**  . 77 -.54 .81 

FO -.06 -.16 -.02 .20* .51** .32** . 66 -1.08 .73 

*. Korrelationen är signifikant på p = .05-nivå. 

**. Korrelationen är signifikant på p = .01-nivå. 
Notering: G1 = termin 1-4, G2 = termin 5-7, G3 = termin 8-10. Kodning: 0 = ”Singel” 
och 1 = ”I ett fast förhållande”. 



 

11 

För att undersöka om SE, KASAM och FO skiljer sig mellan könen, gjordes tre 
oberoende t-test. Resultaten från varje t-test visade att det inte finns någon statistik 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor i någon av de tre variablerna. 
 
Enligt resultaten från flervägs variansanalysen (ANOVA) fanns det ingen signifikant 
skillnad av grupptillhörighet (G1, G2 eller G3) och skattad SE eller FO. Däremot 
visade resultaten en hög statistik signifikant skillnad för grupp och KASAM, (F (2, 
128) = 10.40, p = < .01). Post hoc-jämförelser enligt ett Bonferroni-test visade 
starka skillnader för studenternas uppskattning av KASAM mellan G1 och G2 (m = -
8.93, p = < .01), respektive G1 och G3 (m = -6.51, p = < .05). Effektstorleken, eta i 
kvadrat, för grupptillhörigheternas skillnad på KASAM visade sig vara medelhög (η² 
= .14), enligt Kotrlik och Williams (2003) riktlinjer. Med andra ord har variansen i 
KASAM påverkats till 14% av grupptillhörighet. 
 
Sammantaget påvisas en signifikant statistisk skillnad mellan G1 och G2, respektive 
G1 och G3 för både SE och KASAM. 
 
Tabell 4. 
Svarsfrekvens, medelvärde, standardavvikelse och ålder för denna studie samt de 
svenska utvalda studiernas. 
Undersökning Deltagare n m SD Ålder 

Aktuell 
undersökning 

131 57.88 10.61 18-30+ 

Hendrikx, 
Nilsson & 
Westman 
(2008) 

695 70.5 14 25-44 

Larsson & 
Kallenberg 
(1996) 

496 62.74 10.28 15-29 

Larsson & 
Kallenberg 
(1999)  

1901 65.31 10.64 15-79* 

Lindmark et 
al. (2010) 

78 63.3 13.3 20-29 

  *Medelåldern = 45.4 år, (SD = 18.5 år). Medelåldern för deltagarna i övriga 
undersökningar framgår inte. 

 
Vidare undersöktes hur den här undersökta studentgruppens skattade KASAM skiljer 
sig åt från deras jämnåriga. I Tabell 4 (ovan) redogörs för denna studie samt de 
svenska utvalda studiernas deltagare, medelvärde, standardavvikelse och ålder. För att 
jämföra de skattade värdena av KASAM från den här studiens deltagare med dem från 
övriga studier, gjordes flera t-test, som baserades på deltagarantal, medelvärde och 
standardavvikelse. De första tre testen utgick efter Welchs t-test och det sistnämnda 
kalkylerades efter students t-test, då de båda testen lämpar sig olika bra för 
respektive grupp (Ruxton, 2006). I det första t-testet jämfördes resultat från den 
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aktuella studien med Hendrikx, Nilsson & Westmans (2008), omfattande 695 
personer i åldrarna 25-44 år. Resultatet från den aktuella studien (m = 57.88, SD = 
10.61) visade sig ha en signifikant skillnad med Hendrikx, Nilsson & Westmans (m = 
70.5, SD = 14, t(225) = -11.81, p < .01, Cohen's d = -1.02, r = -0.45). Nästa jämförelse 
gjordes med Larsson och Kallenbergs (1996) studie (n = 496 ålder: 15-29 år, m = 
62.74, SD = 10.28), där det fanns en signifikant skillnad t(199) = -4.69, p < .01, 
Cohen's d = -0.47, r = -0.23). Vidare undersöktes den aktuella studien med Larsson & 
Kallenbergs (1999) senare studie (n = 1901, ålder: 15-79, m = 65.31, SD = 10.64), 
vars resultat även påvisade en signifikant skillnad (t(207) = -7.75, p < .01, Cohen's d 
= -0.70, r = -0.33). Den slutliga jämförelsen var med Lindmark et al. (2010), där 78 
personer i åldrarna 20 till 29 år medverkade (m = 63.3, SD = 13.3), vilket även 
påvisade en signifikant skillnad (t(149) = 7.89, p < .01, Cohen's d = -0.45, r = -0.22). 
Baserat på Cohen's d visade värdena från denna studie ha minst skillnad med de 
studier som hade en liknande åldersgrupp (Hendrikx, Nilsson & Westman, 2008; 
Lindmark, Stenström, Gerdin & Hugoson, 2010; d = 0.52), vilket enligt Kotrlik och 
Williams (2003) riktlinjer är en liten likhet. Resultatet tyder på att värdena från 
dessa tre studier var mer lika varandra, än de var för de studier med större 
åldersspann. 
 
 

Diskussion 
Syftet med denna tvärsnittsstudie var först kartlägga nivåerna av upplevd self-
efficacy (SE), känsla av sammanhang (KASAM) och framtidsoptimism (FO) hos 
Umeå Universitets psykologprogramstudenter. Ett delsyfte var att ta reda på om 
värdena skiljer sig åt mellan terminerna, samt om det finns några könsskillnader för 
de skattade värdena. Ett annat delsyfte var att ta reda på hur den här studentgruppen 
skiljer sig åt i skattningen av KASAM, jämfört med andra i samma åldersgrupp. 
Frågeställningarna var: Hur ser nivåerna av upplevd self-efficacy, KASAM och 
framtidsoptimism ut under början, mitten och slutet bland psykologprogram-
studenter på Umeå Universitet? Hur skiljer skattningen av self-efficacy, KASAM 
respektive framtidsoptimism sig åt mellan början, mitten och slutet av psykolog-
programmet? Hur skiljer sig den här studentgruppen sig från andra i samma 
åldersgrupp gällande KASAM? Finns det några könsskillnader i SE, KASAM och 
framtidsoptimism. 
 
Gällande skattningen av både SE och KASAM påvisar resultatet en signifikant 
statistisk medelvärdesskillnad mellan grupperna G1 och G2 (G1 < G2), respektive G1 
och G3 (G1 < G3). Det finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad avser 
skattad FO. De olika nivåerna av KASAM tas upp mer i detalj längre ner i 
diskussionen. Eftersom utformningen av mätinstrumenten för SE och FO användes 
för första gången i den här studien, var det inte lämpligt att jämföra deras respektive 
resultat med resultat från andra studier. Även om denna studies version av SE 
påminde mycket om GSES, skulle en jämförelse mellan dessa två skalor ge 
missvisande resultat. 
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Standardavvikelsen (SD) för KASAM i G1 var nästan hälften så stor som för G2 och 
G3 (Tabell 2), vilket kan tolkas som att den förstnämnda gruppen, som antaget, 
verkar vara mer homogen inom dessa områden. SD för SE skiljer sig något för varje 
termin, men visar inte lika stora avvikelser som KASAM. Antingen kan dessa data 
tyda på att studenterna i G2 och G3 alltid haft hög SD sen programmets början och 
att programmet således inte har påverkar nivåerna. Baserat på denna undersökning 
och studierna som påvisar att KASAM jämförelsevis höjs procentuellt mest fram till 
30-årsåldern (Feldt, Leskinen, Koskenvuo, Suominen, Vahtera & Kivimaki, 2011; 
Gassne, 2008; Hochwälder & Forsell, 2011; Eriksson & Linström, 2007), är det mer 
troligt att även G2 och G3 hade en lägre SD i början av programmet och att även de 
således var en mer homogen grupp. Ytterligare två faktorer som kan ha bidragit till 
denna homogenitet är att de allra flesta studenterna tillhörde de elever som har de 
högsta gymnasiebetygen eller högskolepoängen och att alla dessutom valde 
psykologprogrammet. 
 
Resultaten visade på att värdena i denna undersökning överensstämde relativt väl 
med de två andra svenska undersökningar (Larsson & Kallenbergs 1996; Lindmark 
et al., 2010) som hade ett matchande åldersspann och deltagarantal. Beräknat med 
Cohens d var skillnaderna små men signifikanta. Sammantaget hade dock deltagarna 
i den här studien lägre skattade värden av KASAM, än respondenter från övriga 
studier. 
 
Resultatet i denna studie visade att den genomsnittliga skattningen för KASAM var 
57.88, vilket enligt Antonovsky (2005) är en låg nivå. Medelvärdet av deltagarnas 
skattade KASAM i Lindmark et al., (2010) undersökning var 63.3 respektive 62.74 i 
Larsson och Kallenbergs (1996) undersökning, vilket enligt Antonovsky (2005) 
innebär en medellåg nivå. Gränserna för nivåerna av KASAM är enligt honom; låg 
KASAM = 21-59 poäng, medelvärde på KASAM = 60-74 poäng och hög KASAM = 75-
91 poäng. De lägre nivåerna av KASAM hos de undersökta studenterna kan bero på 
flera olika orsaker. Antonovsky (2005) menade bland annat att KASAM tenderar att 
gå upp efter man är klar med sin utbildning och arbetar. 
 
Antonovsky (2005) stipulerar i sin teori att individers nivå av KASAM i gemen ökar 
procentuellt mest fram till dess att de är 30 år fyllda, delvis beroende på att personer 
ofta är färdigutbildade och har en fast tjänstgöring i den åldern. Efter 30-årsåldern 
menade han att KASAM-nivån kommer att förbli på en relativt lika nivå livet ut. De 
flesta efterföljande studier har kommit att stödja hans påstående (exempelvis Feldt 
et al., 2011; Hochwälder & Forsell, 2011; Eriksson & Linström, 2007), medan andra 
inte funnit att KASAM-nivå tenderar att förbli på liknande nivåer (Wainwright et al., 
2007). Jämförelsen mellan denna studie och de fyra andra utvalda svenska studierna, 
verkar stämma överens med Antonovskys teori, då effektstorleken ökade ju större 
skillnaden i åldersspann var mellan denna studie de fyra jämförelsestudierna. 
Sammantaget tycks resultaten av denna studie ligga i linje med teorins förutsägelser, 
vilket gör att jag tentativt är beredd att hänföra skillnaderna mellan studierna till att 
deltagarna i denna studie är studenter av vilka merparten är under 30 år. 
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Forskare som exempelvis Jeserich (2013) anser att en person kan öka sin KASAM 
med minst 7.5 enheter, vilket skulle betyda att studenterna skulle kunna öka sina 
nivåer från 63.3 till 70.3 under eller efter programtiden. Detta gör även att de låga 
värdena kanske inte behöver uppfattas som alarmerande. 
 

Beträffande om det finns några könsskillnader för skattningen av SE, KASAM och FO, 
visade det sig att det inte finns några signifikanta skillnader. Anledningen för detta 
kan ha att göra med den ojämna könsfördelningen (96 kvinnor och 35 män) i 
kombination med det relativt låga deltagarantalet. Alternativt kan det förklaras av att 
det inte finns någon könsskillnad i den undersöka gruppen, vilket enligt exempelvis 
Eriksson och Linström (2007) kan vara rimligt. 
 
Metoddiskussion 
För att den studerade populationen ska ha största likvärdiga utgångspunkt och 
således reducera de bakgrundsvariabler som annars kan påverka resultatet, var det 
nödvändigt att varje termin bestod av studenter med liknande förutsättningar. Den 
mest relevanta bakgrundsvariabeln som i förväg är känd är ett högt 
intagningspoäng, då det indikerar att programstudenterna är betydligt mer 
homogena i början av utbildningen när det kommer till ambitionsnivå, än studenter 
från program med lägre intagningspoäng. Eftersom höga ambitionsnivåer 
korrelerar med self-efficacy (Bandura, 1997; Multon, Brown & Lent, 1991), var det 
att anta att deras värden inte skiljde sig åt i större grad i början av utbildningen. 
Ytterligare var det viktigt att programmet hade få avhopp, vilket antas kunna tyda på 
att studenterna är nöjda med sitt val av program. Utöver liknande bakgrunds-
variabler behövde studenterna dessutom ha en procentuell hög och jämn svars-
frekvens, vilket skulle vara en svårighet på andra program med höga antagnings-
poäng (exempelvis på grund av flertalet praktiker). Utifrån samtliga faktorer kom 
det mest lämpade programmet att bli psykologprogrammet. 
 

Det enda instrumentet som både kunde jämföras med andra undersökningar och 
gav de resultat som det skulle var KASAM-13. Gällande SE visade en kombination 
mellan den svenska officiella översättningen och en direktöversättning på original-
versionen inte vara optimal. På grund av kombinationen kom även en av frågorna 
att försvinna, vilket gjorde att maxpoängen kom att sänkas från 40 (original-
versionen) till 36. Förmodligen skulle resultatet blivit mer reliabelt genom att 
uteslutande använda mig av en direktöversättning av GSES. Dessutom skulle 
resultaten lättare kunna gå att jämföra med andra. 
 
De två frågorna om FO visade, utifrån både Cronbachs alfa och Spearman-Brown, ha 
tillräckligt hög reliabilitet för att användas i undersökningen, även om ett till par 
frågor skulle vara att rekommendera för att öka tillförlitligheten. Därför skulle ett 
alternativ vara att använda sig av vara Revised Life Orientation Test (LOT-R), som är 
ett av de mest populära testen för att mäta optimism. LOT-R består av 10 frågor som 
alla fokuserar på både aktuell optimism och framtidsoptimism (Scheier & Carver, 
1985). Fördelen med att använda sig av LOT-R, skulle vara att få ett mer noggrant 
utformat mätinstrument och ha fler studier att jämföra med. Nackdelen skulle vara 
att enkäten skulle bli längre, vilket både skulle utsätta deltagarna för större 
påfrestning och riskera att få en lägre svarsfrekvens. 
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Enkätundersökningen distribuerades totalt till 351 psykologprogramstudenter, varav 
131 besvarade dem, vilket gav en svarsfrekvens på 37.32%. På grund av den relativt 
låga svarsfrekvensen är det inte möjligt att generalisera resultatet till hela 
psykologprogrammet. 
 
Vidare studier 
För att kunna se hur utbildningen påverkar studenternas skattningar av SE, KASAM 
och FO över tid, skulle en fortsatt kartläggning av psykologprogrammet vara 
intressant. Framför allt gäller detta för KASAM 13, då det var enda mätinstrumentet 
som är en tidigare etablerade och testade skalan. Den här studien blev en pilotstudie 
och första validering för SE och FO skalor. Sett till resultaten och den begränsade 
möjligheterna till jämförelsestudier, skulle det i efterhand vara rekommenderat att 
istället använda sig av en direktöversättning av GSES och/eller LOT-R. Både GSES och 
LOT-R används världen över och har, utifrån sökningar på samtliga av Ebscohosts 
artikeldatabaser, ett väldigt stort utbud av tidigare forskning och jämförelsestudier.  
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Bilaga 1 
 

E-postutskick till programstuderande 
 

Hej! 

 

Mitt namn är David Palm och just nu mitt uppe i mitt examensarbete i psykologi. Min 

forskningsfråga omfattar psykologstuderandes upplevda Self-efficacy (tron på den egna 

förmågan) och KASAM (känsla av sammanhang): om det finns någon skillnad mellan 

terminer och i sådana fall hur stor denna skillnad är.  

 

Bakgrund: Institutionen för psykologi på Umeå Universitet vill fortsätta förbättra 

psykologprogrammet genom att kartlägga respektive termins nivåer av self-

efficacy/KASAM och har därför tillfrågat mig att utföra min undersökning på hela 

programmet. Deras långsiktiga plan är att, tillsammans med andra undersökningar 

respektive feedback från er studenter, förbättra förhållandena och förutsättningarna för 

att höja kvalitén på hela programmet. 

 

Somliga av er känner säkert igen undersökningen, då jag under veckorna har delat ut 

den direkt i ett par klasser. Anledningen till detta är för att gardera en högre 

svarsfrekvens. Om du redan svarat på undersökningen är ditt svar registrerat och jag 

tackar åter för ditt deltagande. 

 

Undersökningen beräknas ta ca 7-10 minuter och är helt frivillig att delta i. Du kan när 

som helst välja att avbryta undersökningen. Om du väljer att göra detta, kommer inte 

ditt svar att registreras. Samtliga svar är anonyma. Ni finner den här: 

 

Tack för er tid och tack på förhand om ni väljer att delta. 

Mvh David Palm 
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Bilaga 2 
 

~ Del 1: Bakgrundsfrågor & Self-efficacy ~ 

 

1. Kön   □ Man  □ Kvinna  

2. Ålder  □ 18-21 år  □ 22-25 år  □ 26-29 år □ 30 år eller äldre 

3. Relationsstatus  □ Singel  □ I fast förhållande 

 

Vänligen skatta följande 12 påståenden enligt nedanstående skala (1-4). Skriv din 

skattning i rutan efter varje påstående. Om det är svårt att välja, ta den skattning som du 

först kom att tänka på. 

       

1 = Stämmer inte alls   3 = Stämmer ganska bra 

2 =  Stämmer inte särskilt bra   4 = Stämmer fullkomligt 
 

 

4. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt mycket.  

5. Även om någon motarbetar/hindrar mig, hittar jag ändå vägar att nå mina mål.  

6. Jag har väldigt lätt för att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina 

mål.  

 

7. Jag känner mig säker på att jag kan handskas effektivt med oförväntade händelser.  

8. Tack vare min uppfinningsrikedom klarar jag t.o.m. de mest överraskande 

situationerna. 
 

9. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför 

svårigheter. 
 

10. Vad som än händer kan jag hålla mig lugn/kontrollerad.  

11. När problem uppstår, brukar jag vanligtvis komma på flera lösningar.   

12. Om jag är i knipa, brukar jag känna mig säker på att jag ensam kan lösa 

problemet.  

 

13. Oavsett tidigare erfarenheter, känner jag mig nöjd med mitt nuvarande liv  

14. Oavsett tidigare erfarenheter, har jag under de senaste månaderna (nästan) alltid känt 

mig mycket optimistisk till framtiden. (Exempelvis jobb, relationer, kort-/långsiktiga 

mål, etc). 

 

15. Jag har framtidsvisioner/mål efter min utbildning (5+ år efter avslutad utbildning).  
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~ Del 2: KASAM 13 – Känsla av sammanhang ~ 
 

Var god att ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst in på Dig. Ge bara ett svar på 

varje fråga. 
 
1. Har du en känsla av att du inte bryr dig om vad som händer omkring dig? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket sällan/aldrig            Mycket ofta  
 
2. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer 

som du trodde att du kände väl? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Har aldrig hänt             Händer ofta 

 

3. Har det hänt att personer som du har litat på har gjort dig besviken? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Har aldrig hänt           Har ofta hänt 
 
4. Känns det som om ditt liv hittills... 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Har saknat mål           Har haft mål 

  och mening                              och mening 
 
5. Händer det att du känner dig orättvist behandlad? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket ofta          Mycket sällan/aldrig 
 
6. Händer det att det känns som att du befinner dig i en obekant situation 

och inte vet vad du ska göra? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket ofta          Mycket sällan/aldrig 
 
7. Hur upplever du ditt vardagsliv? Jag känner mig: 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Glad och nöjd       Otillfredsställd och missnöjd 
 
8. Händer det att du har väldigt blandade känslor och tankar samtidigt? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket ofta          Mycket Sällan/aldrig 
 
9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket ofta          Mycket Sällan/aldrig 
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10. Många människor, även de med bra självförtroende, känner sig ibland som ”hopplöst 

fel” och ”losers” i vissa situationer. Händer det att du känner det så? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Aldrig               Mycket ofta 
 
11. När något särskilt händer, tycker du då att du brukar: 

1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Förstora upp händelsen för mycket                    Se händelsen för 

  eller reagera för lite på den         vad den är 
 
12. Händer det att det känns som att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 

dagliga liv? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket ofta          Mycket sällan/aldrig 
 
13. Händer det att du har känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
1                     2                     3                     4                    5                    6                        7 

Mycket ofta           Mycket sällan/aldrig 
 
 

~ Tack för din medverkan! ~  
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