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Sammanfattning

I denna uppsats undersöker jag relationen mellan känsla av sammanhang (KASAM) och styrkan i 

den religiösa tron (SCSORF) genom en enkätundersökning genomförd utifrån ett bekvämt urval. 

Resultatet från undersökningen visade att ingen korrelation föreligger mellan KASAM och 

SCSORF och att styrkan i den religiösa tron därför inte kan antas påverka KASAM. Dock innebär 

urvalsmetoden och storleken på urvalet (n = 22) att denna slutsats är osäker och att en större 

undersökning med bättre forskningsdesign behövs för att slutligen kunna fastställa om styrkan i den 

religiösa tron påverkar KASAM.
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1. Inledning

Forskning om religionens betydelse för hälsan har ökat lavinartat  från sent 1980-tal fram tills idag 

och mycket tyder på att  regelbundet deltagande i religiös verksamhet innebär stora hälsovinster för 

den enskilda individen, bland annat i form av ett längre liv, bättre psykiskt välmående och snabbare 

återhämtning från omfattande kirurgiska ingrepp (Hall, Meador och Koenig 2008, 135; George, 

Ellison och Larsson 2002, 190-191; Koenig 2009). En teori som använts för att förklara varför 

religion har positiva effekter på hälsan är att religion bidrar till att skapa och upprätthålla en 

människas känsla av sammanhang (KASAM), vilket innebär att religion medverkar till upplevelsen 

av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull (George, Ellison och Larsson 2002, 195-196). 

En av de aspekter som inte belysts ännu i forskningen är relationen mellan styrkan i den religiösa 

tron och KASAM. Spelar det någon roll för en religiös människas KASAM  i vilken utsträckning 

som denne ser sin tro som en tillgång, som något värdefullt, som något som ger inspiration och 

vägledning i vardagen och tröst i svåra tider? En undersökning om ifall KASAM samvarierar med 

styrkan i den religiösa tron skulle kunna ge en ökad kunskap  om relationen mellan religion och 

individuell hälsa.

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en relation mellan en människas känsla av 

sammanhang (KASAM) och styrkan i den religiösa tron och ifall denna relation i sådant fall kan 

undersökas med mätinstrumenten KASAM29 och SCSORF. Jag har konkretiserat syftet i följande 

frågeställning: påverkas en religiös människas känsla av sammanhang (KASAM) av den 

uppskattade styrkan hos dennes religiösa tro? Min arbetshypotes har utgått från KASAM-teorin 

som menar att fenomen som har gemensamt att de “skapar livserfarenheter som präglas av 

entydighet, delaktighet i att forma resultatet och en balans i under-överbelastningen” (Antonovsky, 

1987/2005, 57), vilka benämns generella motståndsresurser (GMR), genererar en känsla av att 

livstillvaron och det som sker upplevs som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Om religiös tro 

kan bidra till sådana erfarenheter så kan religiös tro betraktas som en GMR och därmed antas 

påverka KASAM. Om det är så som många menar, att religion kan ses som något som kan göra 

verkligheten och olika livshändelser begripliga, hanterbara och meningsfulla, så borde styrkan i den 

religiösa tron återspeglas i religiösa människors KASAM-nivå, dvs. en starkare tro borde innebära 

en starkare KASAM.

5



1.2. Avgränsningar

För att göra undersökningen hanterbar har jag valt  att begränsa den till personer i en kristen 

församling i södra Sverige, som är 18 år eller äldre samt deltar i offentlig religiös verksamhet vid 

minst ett tillfälle i veckan. Anledningen att välja en kristen församling beror främst på att mina 

förkunskaper om och min erfarenhet av kristen tro är betydligt mer omfattande än om andra 

religioners, vilket jag tror kan innebära större möjligheter att göra ett bättre arbete. Att sätta en 

åldersgräns på 18 år beror på både etiska och praktiska skäl. Då en individ är myndigförklarad vid 

18 år så bedöms de potentiella deltagarna vara förmögna att  fatta ett eget, välgrundat beslut om 

huruvida denne vill delta eller ej och då behövs inte ett godkännande från en förmyndare. Valet av 

att  undersöka personer som deltar i offentlig religiös verksamhet vid minst ett  tillfälle per vecka 

beror på att det finns forskning som tyder på att religion har en positiv inverkan på hälsan för 

personer som uppfyller detta kriterium (jmf. George, Ellison och Larson 2002, 191; Hall, Meador 

och Koenig 2008, 135). Att jag valt att genomföra undersökningen i endast en församling beror på 

praktiska och ekonomiska skäl men även på att arbetets metod utgör en del av undersökningens 

fokus då möjligheten att använda de valda mätinstrumenten för att  undersöka relationen mellan tro 

och KASAM skulle utvärderas.

1.3. Forskningsläget

Ett flertal studier på temat religion och hälsa har genomförts de senaste årtiondena. Den som 

2012-12-02 sökte på “religion AND health” i Scopus databas kunde erhålla 10738 träffar på artiklar 

publicerade bara under 2000-talet. Vilken betydelse har då religionen för individens hälsa? Vilka 

positiva (och negativa) effekter på hälsa har kunnat knytas till religion och vad kan förklara denna 

koppling? Dessa frågor kommer behandlas i denna del av uppsatsen.

1.3.1. Religion och hälsa - en generell översikt.

Enligt George, Ellison och Larson (2002, 191) hade forskning om religion och hälsa fram till år 

2002 främst riktat  sitt intresse mot hur deltagande i offentliga religiösa verksamheter (t.ex. 

gudstjänst eller studiegrupper), religiös församlings- och grupptillhörighet, privat utövande (t.ex. 

bön eller bibelläsning) och religiös coping1  inverkat på hälsa. De menar att forskningen framför allt 

funnit att det är offentlig delaktighet och coping som har störst  inverkan på hälsan även om 

tillhörighet och privat praktik också kunnat knytas till bättre hälsa. Enligt  George, Ellison och 
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Larson (2002, 191) så är den individuella hälsovinsten med att delta i religiös verksamhet minst en 

gång i veckan att personen lever längre, får färre sjukdomar och blir snabbare återställd vid 

sjukdom. De personer som vid sjukdom använder en religiös copingstrategi återhämtar sig ofta 

snabbare och kommer sannolikt klara svåra sjukdomar och omfattande kirurgiska ingrepp bättre än 

de som inte använder en religiös copingstrategi. George, Ellison och Larson (2002, 192) menar att 

detta generellt är fallet, vilket bland annat  visat sig i storskaliga samhällsundersökningar, men att 

det finns enstaka fall där religion kan ha en negativ effekt på hälsan. Då rör det sig antingen om att 

religionen på något vis hindrar medlemmar att söka läkarvård eller om att individen använder en 

s.k. “negativ” religiös coping, vilket exempelvis innebär att denne upplever sig övergiven av Gud 

eller att sjukdomen är ett Guds straff för dennes synder. “Positiv” religiös coping (exempelvis att 

Gud älskar en eller ger en kraft att ta sig igenom sjukdomen) innebär ofta bättre sjukdomsförlopp 

och utkomst (George, Ellison och Larson 2002, 192).

 Koenig (2009) har utifrån en systematisk forskningsöversikt  av 1900-talets forskning om 

religion och hälsa (Koenig, McCullogh och Larson 2001. Handbook of religion and health) gjort en 

selektiv forskningsöversikt av forskning bedriven om hälsa och religion under 2000-talet som 

konstaterat signifikanta relationer mellan hälsa och religion. I översikten behandlas relationen 

mellan religion och depression, självmord, ångest, psykisk sjukdom samt missbruk (eng. “substance 

abuse”). Enligt Koenig (2009, 285-287) har de mer religiösa människorna generellt signifikant färre 

fall av depression eller symptom av depression och högre religiositet förutser många gånger lägre 

symptom av depression och snabbare återhämtning från dessa samt att vid terapi så sker 

återhämtning från olika symptom av depression ofta snabbare om terapin bygger på religion. 

Koenig (2009, 287) påpekar dock att  det finns åtminstone ett fall där religion signifikant bidragit till 

högre depression och detta gäller ogifta tonårsmödrar som tillhört en mer religiöst konservativ 

gruppering. 

 Vad gäller studier om religion och självmord så menar Koenig (2009, 287) att 57 studier av 68 

som genomförts före år 2000 “found fewer suicides or more negative attitudes towards suicide 

among the more religious.” Huvudförklaringen som framförts är att  religiösa förbud mot självmord 

skulle ha en begränsande effekt på antalet begångna självmord, men på senare tid har även teorier 

om att religion bidrar med mening och tröst samt en stödjande miljö (eng. ‘supportive community’) 

använts för att förklara de lägre självmordsfrekvenserna (Koenig 2009, 287).

 När det gäller ångest så menar Koenig (2009, 287) att det snarare verkar vara det religiösa 

engagemanget än innehållet i en religiös tro eller tro på ett liv efter döden som är väsentligt för att 
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minska exempelvis dödsångest. Forskningen visar att ett måttlig religiöst engagemang ofta innebär 

högre ångest och att de som i hög utsträckning praktiserar sin religion, men även de som är religiöst 

aktiva över huvud taget, har lägre ångest. Vidare verkar religiösa personer svara bättre på kognitiv 

beteendeterapeutisk behandling för panikångest och uppleva mindre stress om deras religion 

betyder mycket för dem och religiösa personer verkar även svara bättre och snabbare på religiösa 

behandlingsformer än sekulära behandlingsformer, förutsatt att personen inte upplever sjukdomen 

som Guds straff för dennes synder eller som ett tecken på att Gud har övergett en eller är maktlös 

(Koenig 2009, 287).

 Ett område där det bedrivits relativt få studier om religionens betydelse för hälsa är relationen 

mellan religion och psykotiska symptom och psykiska sjukdomar (Koenig 2009, 288). De flesta 

studier rör schizofreni men studier av andra sjukdomar förekommer. Hos patienter med schizofreni 

verkar det vara vanligare med religiösa vanföreställningar ju fler och allvarligare sjukdomssymptom 

(t.ex. hallucinationer), tyngre medicinering och längre sjukdomsperiod som patienten har. 

Vanföreställningarna verkar vara lokalt präglade eftersom de hos kinesiska patienter är mer 

präglade av taoistiska och buddhistiska inslag och hos västerländska patienter mer präglas av inslag 

från kristendom. Faktorer som regelbunden gudstjänstnärvaro och religiös tillhörighet (t.ex. att vara 

katolik) samt uppmuntran från den övriga familjen att delta i någon form av religionsutövning (eng. 

“religious worship”) bidra till en lägre risk för att läggas in på sjukhus. Vid behandling för 

schizofreni verkar behandlingsresultaten bli sämre om den religiösa aktiviteten successivt minskar 

under behandlingstiden. För det  mentala välbefinnandet hos schizofrena verkar religiös coping 

medföra hopp, mening och syfte med livet, färre sjukdomssymptom, ökad social interaktion, 

minskade antal självmordsförsök och missbruk samt öka deltagande i psykiatrisk behandling. Det 

finns dock enstaka fall där religiös coping gett motsatt effekt (Koenig 2009, 288).

 Vad gäller missbruk menar Koenig (2009, 288-289) att  90% av forskningen före år 2000 visat 

signifikant lägre bruk och missbruk av droger och alkohol hos religiösa i förhållande till icke-

religiösa. Några av dessa studier visade att sannolikheten att använda alkohol och tobak, perioder av 

omåttligt drickande (eng. “binge drinking”), användning av illegala droger samt marijuana ökade 

med 50%, 3 gånger, 4 gånger resp. 6 gånger hos vuxna amerikaner om religionen inte ansågs vara 

av stor betydelse, något som även gällde för de som deltog i religiös verksamhet. Hos tonåringar var 

detta förhållande ännu starkare. Koenig (2009, 289) menar dock att religion kan ha motsatt effekt på 

hälsa, exempelvis vid ett religiöst totalförbud som dels kan förhindra positiva effekter av ett 

måttligt, kontrollerat alkoholintag och dels leda till ett allvarligare missbruk när någon väl “faller 
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för frestelsen”, vilket i tur kan leda till försämrad mental hälsa och social isolering om den upplevda 

skulden och skammen leder till att  personen upphör med sitt  religiösa engagemang. Majoriteten av 

studierna har dock bedrivits på high school och collage studenter.

 Vad gäller resultat i forskning om religion och hälsa i västerländska länder (huvudsakligen i 

kristna populationer) och länder i mellanöstern (inkl. Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Egypten och 

Bangladesh) så menar Koenig, Zaben och Khalifa (2012) att det finns stora likheter, något de antar 

beror på likheterna mellan kristendom och islam vad gäller religiös tro, praktik, moral och 

värderingar. Forskningsunderlaget från mellanöstern utgör dock bara en fjärdedel av det totala 

underlaget på ca. 2500 kvantitativa forskningsartiklar (Koenig, Zaben och Khalifa 2012, 180).

1.3.2. Religionens inverkan på hälsa - teoretiska förklaringar

Enligt Koenig (2009, 285) ger religiös coping och religiös tro en mening och ett syfte med livet för 

patienter med medicinska och mentala sjukdomar, men även en positiv världsbild och framtidstro, 

förebilder som personen kan känna igen sin egen situation i och inspireras av, en känsla av indirekt 

kontroll samt en stöttande social och en andlig gemenskap. Dessutom är den tillgänglig för alla 

oavsett tid och ekonomiska, sociala, fysiska och mentala förutsättningar.

 Enligt George, Ellison och Larson (2002, 192) fanns det vid år 2002 fyra olika teorier om vad 

som gör att religion har en positiv inverkan på hälsa. Det rör sig om så kallade medlande länkar. 

Enligt Eriksson och Lindström (2006, 377) är en s.k. medlare en variabel genom vilken en 

oberoende variabel påverkar en beroende variabel. Det betyder att religion (den oberoende 

variabeln) påverkar hälsa (den beroende variabeln) genom en tredje variabel. En av teorierna utgår 

från att religion påverkar hälsan genom att påverka individens levnadsvanor, exempelvis genom 

föreskrivna matkoder, förbud mot skadliga substanser (t.ex. tobak, droger och alkohol) eller genom 

att betrakta kroppen som “Guds tempel” som ska vårdas  (George, Ellison och Larson 2002, 

192-194). En annan teori är att religion påverkar hälsa genom att förse individen med socialt stöd 

(George, Ellison och Larsson 2002, 194-195). Det innebär då att religiöst engagemang ger bättre 

möjligheter att  knyta sociala band till andra som delar samma världsbild än vad som är möjligt för 

icke-religiösa. Den tredje teorin utgår från att religion tillhandahåller individen med psykosociala 

resurser som självkänsla, självtillit/-förmåga (eng. “self-efficacy”) och kontroll (eng. ‘mastery’; det 

engelska begreppet är svåröversatt  men definieras av Eklund, Erlandsson och Hagell, 2012, 380 

som “the degree to which people perceive that they  can control factors that influence their life 

situation”). Dessa resurser har visat sig ha en positiv inverkan på hälsan och även kan fungera som 
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medlande länkar mellan hälsa och faktorer som socioekonomisk status och socialt stöd (George, 

Ellison och Larson 2002, 195). Den fjärde förklaringen som uppges är att  religion genererar en 

känsla av mening eller sammanhang (KASAM), vilken i sin tur påverkar hälsan (George, Ellison 

och Larson 2002, 195-196). Denna teori kommer att ges en närmare genomgång under 2.1. Den 

salutogenetiska modellens struktur - en introduktion och dess underrubriker (främst 2.1.2. Den 

salutogena modellens struktur). Därför nämner jag bara kort här att skälet  bakom denna förklaring, 

enligt författarna, är att religion kan förse en individ med en världsbild som i sin tur bidrar till att 

forma dennes KASAM, dvs. hur pass begriplig, hanterbar och meningsfull denne ser det som 

händer i sitt liv och sin omvärld, och detta påverkar i sin tur hur stress kommer att  påverka 

individen. Fram till år 2002 var denna teori dock mest tillämpad som en post hoc hypotes i de 

publicerade engelskspråkiga artiklarna. Liknande förklaringar finns enligt George, Ellison och 

Larson (2002, 196) i forskning som knutit signifikant lägre nivåer av symptom på depression, 

ångestnivå och kroppsliga symptom (somatisering) till personer vars religiösa tro var den 

huvudsakliga förklaringen bakom deras beteende än hos dem som såg sin tro mer som 

grundläggande riktlinjer för deras beteende. Liknande resultat finns enligt George, Ellison och 

Larson (2002, 196) för de som ser religion som ett mål i sig, exempelvis genom att lära känna Gud 

(“intrinsic religious motivation”), och de som ser religion som ett medel för att nå ett annat mål, 

exempelvis social status (“extrinsic religious motivation”). De studier som finns om relationen 

mellan KASAM  och liknande begrepp har enligt George, Ellison och Larson (2002, 196) kunnat 

förklara hälsoskillnader inom religiösa grupper men de efterlyser fler då det rör sig om relativt få 

studier.

1.3.3. KASAM - en forskningsöversikt

Eriksson och Lindström (2006) har gjort en systematisk forskningsöversikt av den KASAM-

forskning som genomförts mellan åren 1992-2003. Genomgången visade dels att en stark KASAM, 

direkt eller indirekt, verkar ge en högre självupplevd god hälsa och färre klagomål på olika 

sjukdomssymptom. Det verkar även som att KASAM-nivån (tillsammans med depression och 

ångest samt kontroll (eng. ‘mastery’) och lycka/glädje (eng. “happiness”) har en stark relation till 

antalet upplevda trauman i barndomen (Eriksson och Lindström 2006, 377). KASAM har även haft 

en god förmåga att förklara skillnader i valda copingstrategier och en stark KASAM  har även visat 

sig vara starkt relaterad till lägre nivåer av psykiska tillstånd och sjukdomar som upplevd stress, 

ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, men det finns även belägg för att dessa positiva 

10



hälsoeffekter är orsakade av variabler som positiv affekt/optimism, alienation och härdighet  då 

dessa i en studie kunnat förklara 60% av variationen i KASAM (Eriksson och Lindström 2006, 

378). Hos äldre personer verkar en stark KASAM sänka bland annat vilopuls och blodtryck samt 

öka syreupptagningsförmågan. Hos dessa personer verkar KASAM även vara relaterad till låg 

förekomst av hjärtkärlsjukdomar. Vidare verkar det inte förekomma någon skillnad mellan 

KASAM:s hälsoeffekter hos barn, ungdomar och vuxna (Eriksson och Lindström 2006, 378). 

KASAM  har också visat sig kunna förklara skillnader i hur stor påverkan som ovänlighet/fientlighet 

(eng. “hostility”) haft på hälsa resp. stress på mental hälsa; lägre KASAM gör att effekten av 

fientlighet på hälsan ökat. Vidare verkar personer med hög KASAM återhämta sig bättre vid stress 

än de med låg KASAM. Eriksson och Lindström (2006, 377-378) har dock funnit studier där 

KASAM inte alls eller bara upp till 10% kunnat förklara variationer i hälsa.

 Vad gäller Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM29/13) så menar Eriksson och Lindström 

(2006, 378-379) att formuläret har en relativt hög förmåga att  förutsäga framtida hälsa och 

återhämtning, allt  från några veckor upp till några år in i framtiden. Det gäller exempelvis för 

trauma och arbetslösa personer med kroppsliga funktionsnedsättningar i arbetsterapi, men det finns 

avvikande fall där formulären inte kunnat förutspå framtida hälsa. 

1.4. Reflektion över källmaterialet

Denna uppsats har använt enkäter för att undersöka relationen mellan KASAM och SCSORF. 

Bryman (2012, 205-206) har identifierat några faktorer som kan orsaka felaktigheter vid sådana 

undersökningar. Dels kan insamlings-, bearbetnings- och analysmetoden orsaka fel, exempelvis 

genom dåliga ordval i enkäten eller genom mänskliga misstag begångna vid bearbetning och analys. 

Dels rör sig om ifall det insamlade materialet är representativt för den undersökta gruppen och om 

situationen där data skulle samlas in på något vis påverkar möjligheten att  generalisera eller 

validera materialet. Eftersom min undersökning är en tvärsnittsundersökning (dvs. att den bygger på 

data insamlad från flera personer vid ett givet tillfälle) så kan jag bara undersöka om det är troligt 

att  det föreligger ett orsakssamband mellan KASAM  och SCSORF. Eftersom ett bekvämt urval 

tillämpats kommer resultatet bara vara giltigt för de personer som deltagit i undersökningen 

eftersom jag inte med säkerhet kan fastställa vilken population som jag undersöker (vilket hade 

varit  möjligt vid ett slumpmässigt urval) och därmed går det inte att  dra några generaliserande 

slutsatser om andra än de som deltagit i undersökningen. Resultatet kan däremot användas för att 

bilda underlag för utveckling av hypoteser och teorier som sedan kan prövas i framtida 
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undersökningar. Det kan även användas för att ge förslag på faktorer som sådana undersökningar 

kanske måste ta hänsyn till. Underlaget för sådana reflektioner är dock begränsat till 23 deltagare 

vilket bidrar till en viss osäkerhet  vid ett sådant förfarande. Ett annat problem som Bryman (2012, 

205) tar upp är att det i en tvärsnittsundersökning är omöjligt att säga något om ifall 

undersökningen påverkats av någon händelse som inträffat nära i tiden. I mitt fall handlar det om 

huruvida något hänt församlingen eller en enskilda deltagare som i sin tur påverkar 

undersökningsresultatet och om resultatet varit  annorlunda om tidpunkten för undersökningen varit 

en annan. Ett annat problem som tas upp av Hoge (1972, 375) är den inverkan som socialt 

önskvärda normer kan ha på resultatet  eftersom det i många kristna sammanhang är 

eftersträvansvärt att se religionen som ett mål i sig själv och att den som använder religion för egen 

vinnings skull gör något  dåligt, vilket bland annat kan bero på att det finns bibelpassager som klart 

och tydligt tar avstånd från de som vill utnyttja sin religion för att få status i samhället (jmf. 

exempelvis Matt. 6:1-18).

1.5. Metod

I denna uppsats har jag utifrån en kvantitativ ansats genomfört en tvärsnittsstudie med hjälp av en 

enkät  bestående av tre delar: 1) ett formulär för bakgrundsvariabler, 2) Antonovskys 

livsfrågeformulär (KASAM29) samt 3) The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnarie 

(SCSORF). Deltagarna rekryterades genom ett så kallat bekvämt urval. Insamlade data har 

bearbetats och analyserats med hjälp av datorprogram SPSS. I denna del av uppsatsen redogör jag 

för hur jag gått till väga. Jag har valt att ge en närmare beskrivning av de statistiska begreppen i 

fotnoterna. Beskrivningen utgår från Brymans (2012, 330-350) redogörelse för begreppen om inget 

annat anges.

1.5.1. Utformning av enkät, försättsblad och informationsbrev

Då jag velat undersöka relationen mellan en individs känsla av sammanhang (KASAM) och dennes 

religiösa tro och eftersom det finns två färdiga och beprövade mätinstrument för att undersöka 

dessa, dvs. Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM29) och The Santa Clara Strength of Religious 

Faith Questionnarie (SCSORF), valde jag att inkludera dessa i den färdiga enkäten. För att även ha 

tillgång till bakgrundsinformation om sådant som kunde tänkas påverka KASAM valde jag att i 

samråd med min handledare och utifrån Brymans (2012, 254-259) råd att konstruera ett formulär 

som skulle består av slutna frågor om personfakta, dvs. deltagarens kön, ålder, senast avslutade 
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utbildningsnivå, anställningsform, vad de anser om sin yrkeskvalifikation, vilken inkomstkategori 

de anser sig tillhöra samt om de deltar i kyrklig verksamhet en gång i veckan eller mer. Jag 

rekommenderades att hålla mig till en så enkel och tydlig framställning som möjligt och undvika 

tvetydiga ord, långa frågor, att fråga efter flera saker i en och samma fråga, svåra begrep, 

överlappande svarskategorier samt negationer. Detta har även inneburit att  formulering av s.k. 

tvingande svar när flera alternativ kan vara aktuella (exempelvis med utbildning), exempelvis 

uppmaningen “var vänlig och sätt ett kryss vid det alternativ som stämmer in bäst på dig”. Enligt 

Bryman (2012, 249-250) är det en fördel med stängda frågor att de i förhållande till öppna frågor är 

lättare och går snabbare att  besvara för deltagaren samt att resultaten lättare går att jämföra mellan 

olika deltagare. Dessutom menar Bryman (2012, 250) att svarsalternativen många gånger kan 

förtydliga vad som efterfrågas. I min enkät smög det sig tyvärr in en felaktighet där frågan om 

nuvarande anställningsform blev “vilken är Er nuvarande sysselsättning?”, vilken kunde besvaras 

med bl.a. “fast anställd” och “pensionär”. Ett bättre ordval hade varit  ‘nuvarande anställningsform’ 

eller att helt omformulera frågan till påståendet “Jag är:”. Jag hoppas därför att svarsalternativen i 

detta fall hjälpt till att förtydliga frågan. En nackdel som Bryman (2012, 250) tar upp är att den 

svarande i vissa fall inte upplever sig kunna svara tillfredsställande på en eller flera av frågorna och 

därför har även kategorin “annat” (med möjlighet att specificera vad) lagts till som möjligt 

svarsalternativ där det ansetts lämpligt. Ett annat problem som Bryman (2012, 250) tar upp är att 

spontanitet och intressanta perspektiv går förlorade när slutna frågor används. Jag tror inte detta är 

ett  problem då jag uppfattat det som att Bryman avser frågor som utgör huvudsyftet  med 

undersökningen och inte rör bakgrundsinformation som kön, anställningsform och högsta avslutade 

utbildningsnivå. Ett sista problem som Bryman (2012, 252) tar upp är att de ord och begrepp som 

används i undersökningen kan uppfattas olika av deltagaren och forskaren och att svaren därmed 

blir missvisande för det som ska undersökas. Den enda fråga i mitt formulär där jag 

uppmärksammade att denna problematik fanns var kontrollfråga 2, vilken frågar om deltagaren 

medverkar vid minst ett tillfälle/vecka i “kyrklig verksamhet”. Därför har denna fråga försetts med 

ett förtydligande för att  undvika missförstånd. När formuläret var färdigställt fick jag hjälp av min 

handledare med grammatiska och innehållsmässiga justeringar och råd, exempelvis att håll goda 

avstånd mellan raderna så att texten inte känns svårtillgänglig, råd om meningar som borde ändras 

och upprepningar som skulle tas bort  samt möjliga förenklingar som kunde göras för att  textens 

innehåll och frågornas innebörd skulle bli så lättförståelig som möjligt. När enkäten var färdigställd 
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utvärderades den och genomgick några enklare redigeringar i samband med ett uppsatsseminarium. 

Den färdiga enkäten återfinns i bilaga 2.

1.5.2. Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM29)

För att mäta KASAM  har jag valt att använda mig av Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM29). 

Detta mätinstrumentet utvecklades av Antonovsky för att mäta individuell KASAM och återges i 

bilagan till Hälsans mysterium (Antonovsky 1987/2005, 246-253). Instrumentet består av 29 olika 

påståenden och frågor (items) som besvaras på en sjugradig skala vars yttervärden (1 resp. 7) 

representeras av två motsatta påståenden. Ett exempel på en av dessa frågor är “Har det hänt att 

människor som du litade på har gjort dig besviken?” Svaret  på denna fråga just denna fråga kan 

besvaras från (1) “har aldrig hänt” till (7) “har ofta hänt”. Hela KASAM29 återges inom ramen för 

enkäten som utgör bilaga 2. Instrumentets validitet och reliabilitet har undersökts av Jakobsson 

(2008). Jakobsson (2008, 54) konstaterar att den svenska versionen av KASAM29 i olika studier 

har uppvisat  ett  Cronbach’s alpha (α)2 på 0.79-0.92, vilket innebär att  instrumentet har acceptabel 

inre reliabilitet. Enligt Bryman (2012, 170) är tumregeln att ett  acceptabelt α är minst 0.80. I de 

svenska studier som Jakobsson (2008, 54) redogör för har KASAM29 vid test-retest3  gjorts 

korrelerat i en undersökning r = 0.81-0.90 och i en annan återfanns ingen skillnad mellan 

testtillfällena (gäller 2, 12 och 18 månader mellan testtillfällena), vilket indikerar att KASAM  är en 

stabil och varaktig psykometrisk egenskap i enligt med Antonovskys definition av KASAM. 

Antonovskys (1993) egen test-retest av instrumentet visade dock en korrelation på r = 0.91 efter två 

veckor som efter två år var r = 0.54, vilket skulle innebära att Antonovskys teori till viss del inte 

skulle stämma. Vidare menar Jakobsson (2008) att KASAM29 har acceptabel samtidig validitet,4 

begreppsvaliditet5 och diskriminerande validitet6.
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2  Cronbach’s alpha (α) används för att pröva inre reliabilitet (Bryman 2012, 170). Inre reliabilitet avser hur väl 
sammanhållet ett instruments frågor är. Frågorna i ett instrument som exempelvis KASAM29 avser mäta en given 
psykometrisk egenskap och varje fråga blir då en indikator på denna egenskap. Om frågorna inte är väl 
sammanhållna finns risken att instrumentet inte de mäter den egenskap det avsåg att mäta.

3  Test-retest innebär att upprepa samma undersökning med samma deltagare vid ytterligare minst ett tillfälle och 
sedan jämföra resultaten med varandra och på så vis pröva stabiliteten i ett mätinstrument (Bryman 2012, 168-170).

4  Samtidig validitet (eng. “concurrent validity”) avser hur väl ett mätinstrument överensstämmer med andra, valida 
instrument som mäter samma eller närbesläktade begrepp och som förväntas vara relaterade.

5  Begreppsvaliditet (eng. “construct validity”) avser hur väl ett mätinstrument mäter det teoretiska begrepp det avser 
mäta.

6  Diskriminerande validitet (eng. “discriminant validity”) avser hur väl ett mätinstrument kan skilja mellan det 
undersökta begreppet och andra, vanligtvis närbesläktade men teoretiskt skilda begrepp.



1.5.3. The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnarie (SCSORF)

För att mäta styrkan i den religiösa tron användes The Santa Clara Strength of Religious Faith 

Questionnarie (SCSORF). Instrumentet presenteras av Plante och Boccaccini (1997a) som ett enkelt 

formulär bestående av tio påståenden som värderas utifrån en fyrgradig Likert-skala.7 Plante och 

Boccaccini (1997b) redogör för ett Cronbach’s alpha (α) på α = 0.94-0.97 vid en genomgång av 

instrumentets reliabilitet och validitet. SCSORF korrelerade även signifikant med andra reliabla och 

valida instrument som förväntades uppvisa liknande resultat. I min undersökning har jag använt mig 

av en egen översättning av SCSORF. Tabell 1 nedan visar en jämförelse mellan de olika påståenden 

som utgör respektive version. Eftersom jag inte haft möjlighet att undersöka översättningens 

reliabilitet och validitet så är det inte helt säkert att de mäter samma sak, exempelvis eftersom vissa 

engelska uttryck (exempelvis “I look to my faith as...”) kan vara svåra att hitta en bra svensk 

motsvarighet till. Vid en första anblick förefaller dock instrumenten mäta samma sak. Om så är 

fallet får en senare undersökning av instrumentet visa.

Tabell 1: Jämförelse mellan SCSORF och min översättning av SCSORF.

Ursprunglig engelsk ordalydelse Min översättning

My religious faith is extremely important to me. Min religiösa tro är väldigt viktig för mig.

I pray daily. Jag ber varje dag.

I look to my faith as a source of inspiration. Jag ser min tro som en inspirationskälla.

I look to my faith as providing meaning and purpose Min tro ger mitt liv mening och syfte.

in my life.

I consider myself active in my faith or church. Jag ser mig som aktiv i min tro och/eller i min församling.

My faith is an important part of who I am as a person. Min tro är en viktig del av vem jag är som person.

My relationship with God is extremely important to me. Min relation med Gud är väldigt viktig för mig.

I enjoy being around others who share my faith. Jag tycker om att vara bland andra som delar min tro.

I look to my faith as a source of comfort. Jag ser min tro som en källa där jag kan hämta tröst.

My faith impacts many of my decisions. Min tro inverkar på många av mina beslut.

1.5.4. Urval

I undersökningen deltog 23 personer (12 kvinnor och 11 män). Vad gäller åldersfördelningen så var 

1 deltagare 18-30 år, 1 deltagare var 31-40 år, 2 deltagare var 41-50 år, 2 deltagare 51-64 år och 17 

deltagare var 65 år eller äldre. För högst avslutad utbildningsnivå så hade 2 deltagare 
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7  En Likert-skala utgörs av påståenden som beskriver hur en person ställer sig till ett givet påstående. I SCSORF kan 
exempelvis påståendet “Jag ber varje dag” besvaras enligt skalan 1-4 där 1 = håller inte alls med, 2 = håller till viss 
del inte med, 3 = håller med till viss del, samt 4 = håller helt med.



grundskoleutbildning, 8 deltagare hade gymnasieutbildning, 1 deltagare hade folkhögskole-

utbildning, 6 deltagare hade universitetsutbildning och 6 deltagare uppgav “annat”, vilket 

specificerades med “högskola” (3 deltagare), “eftergymnasial yrkesutbildning” (1 deltagare), 

“pastorsskola” (1 deltagare), och “sjuksköterskeskola med vidareutbildning” (1 deltagare). Vid 

undersökningstillfället var 16 deltagare pensionärer, 5 deltagare var fast anställda och 1 deltagare 

uppgav “annat”, vilket förtydligades med “egen företagare” (jag fick bortse från ett svar då två 

svarsalternativ på denna fråga hade angivits). 17 av deltagarna ansåg sig kvalificerade för sin 

arbetsuppgifter, 1 deltagare ansåg sig överkvalificerad och 5 deltagare valde att inte besvara frågan. 

12 av deltagarna upplevde sig vara medelinkomsttagare, 2 av deltagarna som höginkomsttagare, 6 

av deltagarna som låginkomsttagare och 3 deltagare valde att inte besvara frågan. Samtliga 

deltagare deltog i kyrklig verksamhet minst en gång i veckan.

 Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att välja ut de personer 

som för tillfället är tillgängliga (Bryman 2012, 201). Urvalet skedde i anslutning till ett  bönemöte i 

en församling i södra Sverige. Några av fördelarna med urvalstekniken är enligt Bryman (2012, 

201-202) att frekvensen av icke-svarande är låg samt att det kan lämpa sig väl i förstudier av ännu 

icke studerade grupper för att på så vis få fram nya hypoteser, teorier och eventuella nödvändiga 

korrigeringar som bör göras inför en framtida undersökning. En nackdel med urvalstekniken är 

enligt Bryman (2012, 201-202) att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet 

eftersom det inte kan säkerställas exakt vilken population som undersöks eller om deltagarna är 

representativa för just denna population, ett problem som uppstår då bara de som för tillfället är 

tillgängliga och inte samtliga i en tydligt definierad population har möjlighet att delta i 

undersökningen.

1.5.5. Genomförande av undersökningen

Innan jag anlände till det  bönemöte i anslutning till vilket jag skulle genomföra undersökningen så 

hade jag förberett  en större, förseglad låda med en smal springa som enkäterna kunde läggas ner i. 

Enkäterna hade numrerats och min sambo fick i uppgift att  blanda dem och sedan lägga ner dem 

upp och ned i en mindre låda för att jag själv inte skulle veta i vilken ordning enkäterna låg eller för 

att  någon annan skulle veta vem som hade numret innan eller efter denne. Kulspetspennor hade 

även införskaffats. Jag anlände sedan till lokalen för bönemötet strax innan mötet var avslutat. Där 

träffade jag den pastor som jag haft kontakt med. Jag fick sedan ställa upp mina saker på ett bord 

precis innanför ingången till lokalen. När mötet var avslutat introducerade pastorn mig med några 
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korta ord och sedan fick jag berätta lite kort om undersökningen utifrån ett förberett  manus. Pastorn 

sade vid introduktionen att han ansåg undersökningen väldigt intressant och spännande och att han 

verkligen hoppades att så många som möjligt  skulle ta chansen att  delta. De som önskade delta 

ombads att stanna kvar efter mötet och besvara enkäten. Efter att  presentationen var avslutat fick de 

som ville besvara enkäten hämta ett exemplar ur lådan. Sedan stod jag vid den större lådan och 

påminde deltagarna om att riva av försättsbladet innan de lade ner sitt svar i lådan.

1.5.6. Bearbetning och analys

Bearbetningen av materialet från undersökningen inleddes med en kodningsprocess där 

nominalvariablerna8  erhöll siffervärden liksom de ordinalvariabler9  som saknade siffervärden 

(exempelvis högst avslutade utbildningsnivå). Poängen på intervallvariablerna10  KASAM och 

SCSORF räknades ut. Därefter fördes variabelvärdena in i datorprogrammet SPSS för att genomgå 

en analys av aritmetiskt medelvärd (M),11 median (Me),12 modus (Mo),13 standardavvikelse (SD),14 

variationsbredd15 och procentilvärden (P)16 för KASAM och SCSORF samt korrelationen (r/η)17 

mellan bakgrundsvariablerna, KASAM och SCSORF. Brymans (2012, 340) lathund för vilka 

metoder som ska användas vid korrelationsanalys av olika variabeltyper användes. Spearmans 

rangkorrelations-koefficient (Spearman’s rho, ρ) användes för att  undersöka korrelationen mellan 

KASAM  och variablerna kön, ålder, utbildning samt hur deltagaren såg på sin egen inkomst och 

yrkeskvalifikation. Förutom kön har samtliga dessa variabler behandlats som ordinalvariabler. 

Anledningen till att Spearman’s rho (ρ) användes för att korrelera ålder, som vanligtvis mäts på 

17

8  Nominalvariabler är variabler som till sin uppbyggnad består av olika kategorier (kön, boendeform, religiös 
tillhörighet m.m.)

9  En ordinalvariabel är en variabel som innehåller en rangordning men där det inte går att fastställa om de olika 
värdena på skalan ligger med jämt mellanrum. Exempelvis innebär inte en förstaplacering i ett hundrameterslopp 
mellan åtta personer att den snabbaste personen är åtta gånger snabbare än den person som fick åttonde plats.

10  Intervallvariabler är variabler som består av en skala med jämna steg mellan variabelvärdena men som saknar en 
absolut nollpunkt, exempelvis Celsius-skalan där en ökning från 15°C till 30°C inte innebär att temperaturen 
dubbleras.

11  Medelvärdet är poängsumman av samtliga värden i en fördelning delat på antalet värden.
12  Medianvärdet är det värde som återfinns i mitten när samtliga värden i en fördelning rankas från lägsta till högsta.
13  Modus är det värde som förekommer mest i fördelningen.
14   Standardavvikelsen (SD) uttrycker den normala avvikelsen från medelvärdet (M). SD beskrivs av Befring (1994, 

110) “kvadratroten ur genomsnittet för de kvadrerade poängavvikelserna från M.”
15  Variationsbredden uttrycker differensen mellan det högsta och det lägsta observerade värdet i en fördelningen.
16  Procentilvärdet (P) beskrivs av Hinkle, Wiersma och Jurs (1998, 620) som “The point in a distribution at or below 

which a given percentage of scores is located.”
17  Korrelation beskrivs av Befring (1994, 117) som “en deskriptiv term som uttrycker i hur hög grad variabler 

samvarierar.” Korrelation för Pearson’s r och Spearman’s rho (ρ), vanligtvis förkortad ‘r’, går från -1.00 till +1.00. 0 
innebär ingen korrelation. En negativ korrelation innebär att när värdet på en variabel tilltar så minskar värdet på 
den andra. En positiv korrelation innebär att när värdet på en variabel ökar så ökar värdet på den andra. 
Korrelationen för jämförelse av medelvärde och eta (η) har endast ett positivt värde mellan från 0-1 och därmed går 
det inte att avgöra om det är en negativt eller positivt riktning på korrelationen.



intervallnivå och KASAM/SCSORF var att ålderskategorierna på förhand var indelade i grupper i 

enkäten och en jämn fördelning mellan dessa fanns inte. För variabeln utbildning behandlades 

utbildningsnivå enligt  ordinalskalan 1 = grundskola, 2 = gymnasium, 3 = folkhögskola och 4 = 

universitet/högskola. Övrig utbildning (kvalificerad yrkesutbildning, sjuksköterskeutbildning och 

pastorsskola) behandlades som saknade data (eng. “missing data”) då jag inte haft tillräcklig 

information att  tillgå för att avgöra nivån på dessa utbildningar i förhållande till de övriga. Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (Pearson’s r) användes för att  undersöka korrelationen 

mellan KASAM  och SCSORF. För att underlätta undersökningen av korrelationen mellan KASAM 

och typ av anställning valde jag att dela upp materialet i grupperna “pensionär” (n = 15) och “icke-

pensionär” (n = 6) eftersom endast 1 deltagare uppgav “annat”, vilket  var förtydligat med “egen 

företagare”. Jag fick bortse från 2 svar då det i dessa fall saknades uppgifter för att  kunna ta med 

dem i analysen. Därefter beräknades korrelationen genom att jämföra medelvärde (M) och eta (η).18 

Jag har även beräknat de kvadrerade korrelationskoefficienterna (r2 och η2).19  Den statistiska 

signifikansen20 prövas automatisk genom att följa de tillvägagångssätt  som Bryman (2012) redogör 

för i genomgången av hur SPSS kan användas vid statistisk analys.

1.6. Definitioner

I denna del av uppsatsen redogör jag för uppsatsens centrala begrepp. Redogörelsen omfattar en 

definition av begreppen religion och andlighet samt religiös tro. Här ger jag även en kort 

redogörelse för de så kallade salutogena begreppet. 

1.6.1. Religion och andlighet

Jag har valt  att använda mig av den definition av religion som Koenig (2009) använder. Koenigs 

definition lyder enligt följande:

The definition of religion is generally agreed on and involves beliefs,  practices, and rituals related to the 

sacred.  I define the sacred as that which relates to the numinous (mystical, supernatural) or God, and in 

Eastern religious traditions, to Ultimate Truth or Reality. Religion may also involve beliefs about spirits, 

18

18  Denna metod kan användas när nominalvariablers förhållande till interval- eller kvotvariabler ska undersökas och 
om nominalvariabeln med stor säkerhet kan betraktas som den oberoende variabeln.

19  r2 och η2 uttrycker i procent hur stor del av variationen av de observerade värdena på den beroende variabeln som 
kan tillskrivas den oberoende variabeln.  Den beroende variabeln är den variabel vars värde är beroende av 
förändringarna hos den oberoende variabeln.

20  Att pröva statistisk signifikans avser att bedöma hur pass stor sannolikheten är att resultatet i undersökningen 
speglar verkliga förhållanden i den undersökta populationen eller om resultatet uppkommit av en ren slump 
(Bryman, 2012, 347)



angels,  or demons. Religions usually have specific beliefs about life after death and rules about conduct 

that guide life within a social group. Religion is often organized and practiced within a community, but it 

can also be practiced alone and in private. However, central to its definition is that religion is rooted in an 

established tradition that arises out of a group of people with common beliefs and practices concerning 

the sacred.

(Koenig 2009, 285)

Anledningen till detta val är att  definitionen dels ligger nära min egen syn på religionsbegreppet, 

dels ligger nära hur jag upplever att  människor i allmänhet brukar betrakta religion, vilket  jag tror 

gör det lättare för andra läsare att förstå uppsatsen då de inte behöver lägga lika stor vikt vid att 

ständigt omtolka det jag skriver.

 Vad gäller begreppet andlighet så vill Koenig (2009, 284) understryka för sina läsare21  att 

begreppet haft en tydlig religiös innebörd under större delen av den västerländska historien, 

exempelvis så som det grekiska ordet pneumatikos används i Romarbrevet  (“A spiritual person was 

considered someone with whom the Spirit of God dwelt”, Koenig 2009, 284). Koenig (2009, 284) 

poängterar också att det andra Vatikankonciliet använde begreppet andlighet istället för begrepp 

som asketisk teologi och mystik teologi. Han menar även att när österländska religioner senare tar 

till sig begreppet så är den andliga personen (exempelvis Moder Teresa och Mahatma Gandhi) 

fortfarande en del av en religiös kontext (Koenig 2009, 284). Det är först på senare tid, menar 

Koenig (2009, 284) som begreppet  fått en mer individualistisk och från institutioner mer frigjord 

betydelse.

 Koenig (2009, 284-285) tror att det bland annat är en inkluderande och pluralistisk attityd 

inom hälsovården som lett till att andlighet inom hälsoforskning fått en spretig innebörd, allt från att 

ha en religiös innebörd till att  enbart beteckna välmående och glädje, något som blir problematiskt 

om en studie undersöker välmåendets betydelse för välmående. Av denna anledning vill Koenig att 

andlighet istället bör betraktas som ett begrepp med en mer religiös innebörd och att religion bör ses 

som “a multidimensional construct not limited to institutional forms of religion” (Koenig 2009, 

285), något som jag ställer mig bakom.
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21  Jag antar att det är personer verksamma inom psykiatrin som är den primära målgruppen eftersom forskningsöver-
sikten är publicerad i The Canadian Journal och Psychiatry, en tidskrift som ges ut i samarbete med The Canadian 
Psychiatric Association.



1.6.2. Religiös tro och dess styrka

Plante och Boccaccini (1997a, 378-379) menar att religion och religiositet har mätts på flera olika 

sätt sedan mitten av 1960-talet fram till idag men inget av dessa instrument mäter styrkan i den 

religiösa tron och av den anledningen utvecklade de The Santa Clara Strength of Religious Faith 

Questionnarie (SCSORF). Det framgår dock inte hur de definierat  vare sig religion eller styrkan i 

den religiösa tron. Hall, Meador och Koenig (2008, 142-146) menar att det är tydligt att SCSORF 

vuxit fram ur Allports distinktion mellan två motiv för religiösa människors religiositet: intrinsic 

och extrinsic religious motivation; det så kallade I/E-paradigmet. Här avser intrinsic religiousness 

religiositeten som ett mål i sig själv medan extrinsic religiousness avser religiositet som ett medel 

för egen yttre vinning. Ändå menar de att  SCSORF skiljer sig från I/E-paradigmet, som jag tolkat 

det, genom att  SCSORF snarare fokuserar på vilken betydelse och hur stort inflytande den religiösa 

tron har för den religiösa människans liv, vilket blir mitt  sätt  att betrakta begreppet styrkan i den 

religiösa tron. Betydelsen av begreppet religiös tro framgår inte av Plante och Boccaccini (1997a, 

1997b). Plante och Boccaccini (1997b, 429) menar dock att SCSORF ska kunna användas 

oberoende av vilken religion som studeras. Jag väljer därför att utifrån min tidigare definition av 

religion betrakta begreppet religiös tro som ett samlingsbegrepp  för alla olika varianter av 

trosuppfattningar och övertygelser som grundar sig på en given religion.

1.6.3. Salutogena begrepp

Till gruppen salutogena begrepp räknar jag de begrepp som hör samman med den så kallade 

salutogena modellen. Dessa begrepp ges en mer ingående beskrivning under 2.1.2. Den salutogena 

modellens struktur och av denna anledning ger jag dem bara en kort genomgång här. Inledningsvis 

kan sägas att  salutogen är en omformulering av salutogenesis, vilket kommer av latinets salus 

(‘hälsa’) och grekiskans genesis (‘ursprung’). Omformuleringen syftar till att inte anspela på 

genetik (se min redogörelse under 2.1.1. ‘Salutogen’ istället för ‘salutogenesis’).

 Huvudbegreppet i den salutogena modellen är känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet 

utvecklades av den medicinske sociologen Aaron Antonovsky i syfte att förklara varför vissa 

människor förblir vid tillfredsställande god psykisk hälsa trots att de genomlidit svåra händelser 

som gett andra sämre psykisk hälsa (Antonovsky 1987/2005, 15-17). KASAM  består av tre 

komponenter som Antonovsky (1987/2005, 43-46) benämner begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky definierar KASAM på följande sätt:
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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 1987/2005, 46. Kursiv i originaltext.)

Ett annat centralt begrepp  för den salutogenetiska modellen är generella motståndsresurser (GMR). 

Antonovsky  (1987/2005, 57) skriver att GMR är fenomen som “skapar livserfarenheter som präglas 

av entydighet, delaktighet i att forma resultatet och en balans i under-överbelastningen och på så 

sätt skapar eller förstärker en redan stark KASAM.” Det  viktiga för definitionen är inte ett givet 

fenomen i sig (exempelvis pengar eller socialt stöd) utan fenomenets konsekvenser. Om något har 

som konsekvens att de genererar nämnda livserfarenheter så är fenomenet per definition en GMR 

(Antonovsky 1987/2005, 16-17; 47). 

 Ett begrepp  som jag inte funnit en klar definition av men som används av Antonovsky 

(1987/2005, 57-58) är begreppet generella motståndsbrister (GMB). Däremot skriver Antonovsky 

(1987/2005, 57-58) om stressorer, vilka han definierar som “någonting som för in entropi i 

systemet - dvs en livserfarenhet  kännetecknad av bristande entydighet, under- eller överbelastning 

och utan möjlighet till självbestämmande” (Antonovsky, 1987/2005, 57-58). Stressorer är således 

motpolen till GMR, något som han beskriver dels ställer individen inför ett  krav som inte 

omedelbart kan avhjälpas vilket skapar ett psykiskt spänningstillstånd som i förlängningen kan 

medföra oförutsedda upplevelser som försämrar KASAM, men även att brist på GMR kan utgöra en 

stressor. Antonovsky (1987/2005, 57) menar därför att  vi kan betrakta detta som ett kontinuum, 

vilket han benämner generella motståndsresurser-motståndsbrister (GMR-MB) och som utrycker i 

vilken utsträckning en individ sannolikt kommer erfara olika GMR. 

 Det sista av den salutogena modellens begrepp som används i denna uppsats är det  som 

Antonovsky  (1987/2005, 50) benämner gränser. Begreppet används för att beteckna de livssektorer 

som är viktiga för en individ och som därför måste upplevas som begripliga, hanterbara och 

meningsfulla för att  individen ska ha en stark KASAM. Det som faller utanför dessa sektorer, dvs. 

deras gränser, är därmed inte något som är relevant för KASAM.

1.7. Forskningsetiska överväganden

Jag har utgått från Vetenskapsrådets (VR) forskningsetiska principer och Brymans (2008, 112-128) 

diskussion om etiska överväganden för att utforma de etiska riktlinjer som denna uppsats vilar på. 
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VR (2002, 5-6) redogör för två etiska huvudprinciper för forskning. Eftersom forskning är något 

som kan bidra till samhällets utveckling och att mycket forskning är statligt finansierad så ligger det 

i samhällets intresse att forskningen håller god kvalitet (forskningskravet). Samtidigt  har varje 

samhällsmedborgare rätt till sitt eget privatliv samt att inte utsättas för skadande, förödmjukande 

eller kränkande behandling (individskyddskravet). Sistnämnda krav har VR (2002, 6-14) 

konkretiserat i fyra krav som forskningen ska hålla sig till: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kortfattat innebär det att de personer som deltar i en 

undersökning ska ha tillgång till all nödvändig information om studien och deras egen roll i den för 

att  själva kunna avgöra om de vill medverka eller ej samt information om de rättigheter som de har 

(informationskravet). Vidare ska deltagarna samtycka till att medverka i studien, att all medverkan 

ska ske av egen fri vilja, att  de bara behöver svara på de frågor som de vill besvara samt ha 

möjlighet att när som helst  avbryta sin medverkan i studien (samtyckeskravet). All information som 

samlas in ska även behandlas och presenteras på ett sätt som gör att ingen som deltar kan 

identifieras (konfidentialitetskravet). Slutligen får det insamlade undersökningsmaterialet inte 

användas till någon annan undersökning (nyttjandekravet).

 För att uppfylla informationskravet skapades ett försättsblad till enkäten där information om 

undersökningens syfte och bakgrund samt deltagarens rättigheter presenterades. Vidare gavs 

muntlig information om undersökningens syfte, bakgrund och deltagarnas rättigheter vid 

undersökningstillfället. Det färdiga försättsbladets återfinns i bilaga 1.

 För att  uppfylla samtyckeskravet beslutades att varje enkät skulle vara försedd med ett  

försättsblad där all nödvändig information om studien och deltagarnas rättigheter skulle finnas med. 

Där skulle även kontaktuppgifter till mig framgå samt ett  referensnummer motsvarande det 

exemplar av enkäten som det medföljde. Referensnumret i kombination med kontaktuppgifterna 

syftade till att ge deltagarna möjlighet att delta anonymt i undersökningen samtidigt som de skulle 

ha möjlighet att avbryta sin medverkan fram tills att uppsatsen godkänts och publicerats. Vidare 

skulle information framgå om hur deltagarnas svar skulle behandlas och redovisas, att de inte skulle 

användas i någon annan studie samt att de skulle förstöras när uppsatsen godkänts och publicerats. 

Det skulle även framgå var uppsatsen skulle finnas tillgänglig. Deltagarna informerades att de 

samtyckte till att medverka om de fyllt i och lämnat in enkäten.

 Eftersom det  insamlade materialet  skulle bearbetas med de statistiska metoder som omnämnts 

i 1.5.6. Bearbetning och analys bedömde jag att  det resultat som presenteras i 3.1. Analys av 

erhållna data (med dess underrubriker) inte skulle ge någon information som kunde möjliggöra 
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identifikation av enskilda deltagare och att konfidentialitetskravet  därmed skulle kunna uppfyllas. 

Den bakgrundsinformation som redogörs för i metodavsnittet (1.5.4. Urval) valde jag att utforma på 

ett  sådant sätt att informationen inte skulle kunna sättas samman för att möjliggöra en identifiering 

av enskilda deltagare. För att ytterligare försäkra mig om att bevara deltagarnas anonymitet valde 

jag att inte namnge församlingen som undersökningen genomfördes i.

 För att uppfylla nyttjandekravet bestämdes att det insamlade materialet bara skulle användas 

till denna uppsats och att det skulle förstöras när uppsatsen var färdigställd och publicerad.

 Eftersom undersökningen skulle genomföras i en församling ansåg jag det även nödvändigt 

att  församlingsledningen skulle ha tillgång till all relevant information om undersökningen för att 

kunna göra en bedömning om de ville ställa upp eller inte. Av den anledningen skickade jag i 

samband med min förfrågan över informationsmaterial (se bilaga 3) samt försättsbladet och enkäten 

för att  församlingen skulle få en så rättvisande bild som möjligt. Jag bifogade då även 

kontaktuppgifter till både mig och min handledare. Eftersom församlingen inte namnges i uppsatsen 

hoppas jag så långt  det är möjligt att kunna undvika att resultatet ska få oförutsedda och oönskade 

konsekvenser för församlingen.

2. Bakgrund

I denna del av uppsatsen redogör jag för den salutogena modellens struktur och det salutogena 

perspektivet. Jag redogör även för den teoretiska grund som enligt mig visar på att  det finns all 

anledning att förutsätta ett samband mellan KASAM och religion.

2.1. Den salutogenetiska modellen - en introduktion

Den salutogenetiska modellen (av latinets salus (“hälsa”) och grekiskans genesis (“ursprung”) är en 

modell som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994) utvecklade för att försöka 

förklara varför vissa människors psykiska hälsa bevaras eller ibland stärks av svåra livshändelser  

medan andra människor kan ha upplevt liknande händelser och inte alls har samma goda psykiska 

hälsa efteråt (Antonovsky, 1987/2005, 15-16). Antonovskys ursprungliga svar på frågan var att så 

kallade generella motståndsresurser (GMR) som exempelvis pengar och socialt stöd med tiden 

skapade upplevelsen att de stimuli som en individ utsätts för kan begripas eller komma att bli 

begripliga och en känsla av att situationer som uppstår kommer att lösa sig på ett så bra sätt som 

möjligt (Antonovsky, 1987/2005, 16-17). Denna upplevelse kallade Antonovsky (1987/2005, 17) 

för en känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky (1987/2005, 17) skriver att “[d]etta är, i 
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sammandrag, den salutogenetiska modellen.” Modellen ser Antonovsky (1987/2005, 25-41) som ett 

komplementärt perspektiv till det han benämner det patogenetiska perspektivet, dvs. det perspektiv 

som fokuserar på varför specifika sjukdomar uppstår och hur just dessa kan botas eller förebyggas. 

Det salutogenetiska perspektivet  behövs enligt Antonovsky  eftersom det patogenetiska perspektivet 

inte tar hänsyn till hur individuell hälsa kan byggas upp på bästa sätt för att individen ska bli bättre 

rustad mot sjukdom och, om sjukdomen är framme, lättare kunna mobilisera resurser för att ta sig 

ur sjukdomen. En annan fördel menar Antonovsky  skulle vara att då sjukdomsspecialister sällan 

talar med varandra över ämnesgränserna och stirrar sig blinda på det egna området och därmed 

riskerar att missa om en patient som återkommer till sjukhuset vid olika tillfällen med till synes 

icke-relaterade sjukdomar så kan den salutogenetisk inriktade uppmärksamma att patientens 

livssituation kanske gör att flera olika sjukdomssituationer kan uppstå.22 

 Vidare menar Antonovsky  (1987/2005, 27-29) att det salutogenetiska perspektivet även 

upplöser dikotomin mellan hälsa och sjukdom; en människa är inte sjuk eller frisk utan antingen 

mer eller mindre sjuk (eller frisk), eftersom det  är skillnad på att exempelvis vara cancersjuk och att 

vara förkyld.

2.1.1. ‘Salutogen’ istället för ‘salutogenesis’

I denna uppsats används begreppet salutogen istället för salutogenesis. Detta val bygger jag på Kjell 

Hanssons (1998) kritik av Tomas Kumlins (1998) granskning av KASAM-begreppet. I förbifarten 

kommenterar Hansson (1998, 49) att han “gärna [vill] modifiera begreppet till ‘salutogen’ för att 

åtminstone tills vidare inte förknippa det med genetik. Det kan tänkas att det är ärftligt, men det vet 

vi inget om ännu.” Hansson et al. (2008) menar att kunskap om hur olika psykologiska resurser 

(som exempelvis KASAM) påverkas av genetiska faktorer fortfarande är mycket begränsad. De 

menar att det är troligt att gener till viss del påverkar KASAM men att den miljö som en individ 

växer upp och/eller befinner sig i fortfarande är den primära faktor som påverkar KASAM. Vid 

sidan av detta, menar jag, att Antonovskys teori utgår från att  individens tillgång till och avsaknad 

av GMR skapar förutsättningen för dennes KASAM och därmed är det främst den sociala aspekten 

av individens livssituation som Antonovsky lägger vikt vid, inte den genetiska och att begreppet 

‘salutogen’ därmed lämpar sig bättre (jmf. Antonovsky, 1987/2005, 47-52, 126-173).
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22  Antonovsky (1987/2005,  30) ger ett exempel där en knäskada hos en man innebar de vanliga procedurerna av att 
ställa diagnos och ge rätt behandling, men av en händelse framkom “att denna äldre herre hade blivit änkeman ett år 
tidigare,  att han hade flyttat till denna för honom nya och främmande stad där han inte hade några vänner eller 
släktingar, att han hade mycket liten inkomst och bodde på fjärde våningen utan hiss.  Det var vad som föranledde 
inläggningen den här gången; nästa gång skulle det ha kunnat vara undernäring, lunginflammation eller depression 
och självmordsförsök.”



2.1.2. Den salutogena modellens struktur

Som jag skrev i 2.1. Den salutogenetiska modellen - en introduktion så utgörs den salutogena 

modellen i sin enklaste form av två centrala begrepp: känsla av sammanhang (KASAM) och 

generella motståndsresurser (GMR). Den ursprungliga versionen av modellen presenterades i 

Antonovskys bok Health, Stress, and Coping och kom sedan att modifieras i Hälsans mysterium 

(Antonovsky, 1987/2005, 16-17; 42-62). Den reviderade modellen (se Antonovsky, 1987/2005, 

42-62) utvecklades genom en rad ostrukturerade intervjuer som tog sin utgångspunkt i den 

ursprungliga definitionen. Resultatet blev dels en förändring av KASAM-begreppet med dess tre 

delkomponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och dels förslaget att individer i 

olika utsträckning har tillgång till eller brist  på GMR och att varje individ därför kan placeras på en 

skala som uttrycker detta (kontinuumet generella motståndsresurser-motståndsbrister, GMR-MB).

 Den salutogena modellens huvudbegrepp är KASAM. Antonovsky definierar begreppet på 

följande sätt:

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, 1987/2005, 46. Kursivt i originaltext.)

Vid respektive nummer i definitionen framträder de tre komponenter som Antonovsky menar 

utkristalliserade sig när han jämförde personer i de ostrukturerade intervjuerna som ansågs ha låg 

respektive hög KASAM  (1987/2005, 43-46). Den första komponenten som återges i definitionen, 

begriplighet, definierar Antonovsky på följande sätt:

Begriplighet [...] syftar på i vilken utsträckning man upplever inre* och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande strukturerad och tydlig snarare än som brus - 

dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig.

(Antonovsky, 1987/2005, 44)23
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23  * i citatet refererar till Antonovskys kommentar i fotnoten på samma sida: “Den vikt som man inom 
stressforskningen lägger vid stressorers och copingresursers ursprung i den sociala omvärlden, såväl på mikro- som 
makroplanet har glatt mig som sociolog. Men under de senaste åren har jag samtidigt förvånats över att så många 
verkar ha glömt att en man vid namn Freud någonsin funnits och att det alltid finns inre stimuli och konflikter.”



Vidare understryker Antonovsky (1987/2005, 44) att det centrala inte är huruvida vissa stimuli är 

önskvärda eller ej utan att graden av begriplighet uttrycker i vilken utsträckning som en människa 

upplever framtida händelser som förutsägbara och oförutsedda händelser som möjliga att begripa 

och strukturera.

 Den andra komponenten, hanterbarhet, har Antonovsky (1987/2005, 45) definierat som “den 

grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan 

möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av.” Resurserna kan, enligt 

Antonovsky, stå under både individens egen eller någon annans kontroll. Denna ‘andra’ är enligt 

Antonovsky  (1987/2005, 45) någon “som man känner att man kan räkna med och som man litar 

på.” Antonovsky (1987/2005, 45) skriver att några sådana ‘andra’ kan vara “ens make eller hustru, 

vänner, kolleger, Gud, historien, partiledaren, en läkare”. Antonovsky (1987/2005, 45) menar att  en 

människa som “[h]ar [...] en hög känsla av hanterbarhet kommer [...] inte att  känna sig som ett offer 

för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist.” Denne kommer på något vis kunna 

hantera tragiska händelser och sedan gå vidare med sitt liv.

 Den tredje komponenten i KASAM-begreppet kallar Antonovsky meningsfullhet. Antonovsky 

beskriver komponenten på följande sätt:

Formellt syftar KASAM-komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 

investera energi i, är värda engagemang och hängivelse,  är utmaningar att ‘välkomna’ snarare än bördor 

som man hellre vore förutan.

(Antonovsky, 1987/2005, 46)

Centralt för denna komponent är, enligt Antonovsky (1987/2005, 45-46), att en individ som 

upplever en hög känsla av meningsfullhet  kommer att  söka meningen i till synes meningslösa 

händelser och livssituationer som denne upplevt/-er och därför räknar Antonovsky komponenten 

som den viktigaste KASAM-komponenten eftersom den uppmanar individen att försöka 

begripliggöra och hantera det inträffade.

 För att förklara hur KASAM uppstår och hur dess komponenter är relaterade så har 

Antonovsky  (1987/2005, 47-50) utgått  från det han benämner generella motståndsresurser (GMR). 

Enligt Antonovsky (1987/2005, 57) är GMR fenomen som “skapar livserfarenheter som präglas av 

entydighet, delaktighet i att forma resultatet och en balans i under-överbelastningen”. Antonovsky 

(1987/2005, 47) menar att “[å]terkommande livserfarenheter av detta slag bygger upp  KASAM.” 

Dessa fenomen kan enligt Antonovsky vara vad som helst (pengar, social trygghet osv.). Det 
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centrala är att de ger upphov till dessa typer av erfarenheter. Således kan en rit eller en 

trosföreställning betraktas som en GMR förutsatt att den ger upphov till sådana erfarenheter. 

Antonovsky  (1987/2005, 47) menar att en GMR vanligtvis ger alla tre typer av erfarenheter, även 

om speciella livssituationer och sociala roller kan begränsa möjligheten att göra någon av de tre 

erfarenheterna. Ett exempel på detta är om det finns ett klart syfte med en persons arbetsuppgifter 

och en balans i arbetsbelastningen men möjligheten att påverka vad, varför och hur något ska göras 

begränsas. Ett eget exempel som jag upplever bekräftar detta är om ett företag ber sina anställda att 

testa och utvärdera ett  nytt datorsystem som ska tas i bruk men att responsen inte tas i beaktande för 

att  företaget redan bestämt att införa det nya systemet utan ändringar oavsett vad personalen anser. 

De anställda kan då uppleva att deras förmågor negligeras trots att de finner sina arbetsuppgifter 

fullt  begripliga och hanterbara. För att återgå till Antonovsky så drar han slutsatsen att  en individ 

kan ha en hög eller låg känsla av respektive KASAM-komponent och att det  därmed finns åtta olika 

kombinationer mellan hög och låg känsla på en, två eller samtliga komponenter. Vad gäller 

komponenternas betydelse för KASAM så skriver Antonovsky följande:

Den motivationella komponenten meningsfullhet förefaller vara den viktigaste. Utan den blir vare sig hög 

begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. De människor som är engagerade och bryr sig om 

har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser. Troligtvis är begripligheten den därefter 

viktigaste komponenten, eftersom hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Därmed inte sagt att 

hanterbarhet är oviktigt. Om man inte tror att resurser finns till ens förfogande avtar meningsfullheten och 

personens strävan att hantera situationen blir svagare. Framgångsrik problemhantering är med andra ord 

beroende av KASAM i sin helhet.

(Antonovsky 1987/2005, 50)

Som konsekvens av individens KASAM kommer individen senare (beroende på KASAM-nivån) ha 

möjlighet att mobilisera de tillgängliga GMR för att hantera olika påfrestande situationer 

(Antonovsky 1987/2005, 186).

 Som jag nämnde under 1.6. Definitioner så finns så vitt jag vet ingen tydlig definition av 

generella motståndsbrister (GMB) men att  Antonovskys (1987/2005, 57-58) definition av stressorer 

som “någonting som för in entropi i systemet - dvs en livserfarenhet kännetecknad av bristande 

entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till självbestämmande”24 utgör en motpol 

till hans definition av GMR. Jag nämnde även att individer, enligt Antonovsky  (1987/2005, 57), i 

olika utsträckning kan uppleva tillgång till och avsaknad av GMR, något som kontinuumet 
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generella motståndsresurser-motståndsbrister (GMR-MB) avser att uttrycka. På ett  annat ställe 

skriver Antonovsky (1987/2005, 175) att det som kännetecknar “GMB är att de ger upplevelser som 

fördärvar ens KASAM”, men eftersom Antonovsky (1987/2005, 177-182) menar att stressorer, 

beroende på person och situation, kan uppfattas som hotande eller positiva så ser jag det inte helt 

enkelt att betrakta alla stressorer som GMB eller vice versa. Om stressoren kan uppfattas som något 

som tillför individen något och gör denne starkare efter att utmaningen är över så är det i min 

mening tveksamt att  se GMB som liktydigt med stressorer. Det verkar dock vara klart att de är 

närbesläktade med varandra.

 Vad gäller stressorer så gör Antonovsky (1987/2005, 58-69) en åtskillnad mellan kroniska 

stressorer (stressorer som är ständigt i en individs livssituation) och livshändelse-stressorer 

(stressorer orsakade av en enstaka händelse). Det är de kroniska som enligt Antonovsky har störst 

betydelse över tid eftersom dessa ständigt är närvarande och påverkar individen, men även 

livshändelsestressorer kan ha sådana konsekvenser. Ett  eget exempel på detta är de konsekvenser 

som kan uppstå till följd av en allvarlig sfinkterruptur eller av förlusten av ett spädbarn. Detta är 

exempel på livserfarenheter som kan betraktas som “negativa” men som Antonovsky (1987/2005, 

59) själv påpekar kan även konsekvenser av sådant som kan upplevas som “positiva” livshändelser 

som exempelvis att bli befordrad, få ett nytt arbete eller ett nytt tillskott till familjen utgöra en 

stressor då det ställer individen inför nya situationer som denne ännu inte har “någon automatisk 

adaptiv respons” på (Antonovsky 1987/2005, 59), vilket medför “att ett spänningstillstånd 

uppstår” (Antonovsky 1987/2005, 57). Det sätt på vilket stressoren och dess konsekvenser kommer 

att  hanteras, den tid detta kommer att ta samt hur de kommer värderas (både i nuet och i framtiden) 

avgörs av den typ av KASAM (stark eller svag) samt vilka GMR som finns att  tillgå eller som fås 

tillgång till med tiden. 

 Gränsbegreppet som omnämndes i 1.6. Definitioner är det begrepp som uttrycker vilka 

livssektorer hos individen som denne själv upplever viktiga och som måste upplevas begripliga, 

hanterbara och meningsfulla för att  individen ska ha en stark KASAM  (Antonovsky, 1987/2005, 

50-51). Det som ligger utanför dessa gränser är enligt Antonovsky (1987/2005, 50-51) inte relevant 

för individens KASAM. Antonovsky (1987/2005, 51-52) menar dock att  den yttre världen inte 

upphör att påverka individen även fast påverkan sker utifrån områden som inte återfinns inom 

gränserna, vilket kan ses som att Antonovsky till viss del säger emot sig själv . Ett eget, kanske lite 

bisarrt exempel på detta kan vara en eremit som inte ser radioaktivt nedfall som något viktigt men 

vars hälsa påverkas av nedfallet. Om hälsan är något som är viktigt för eremiten så kommer 
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nedfallet att påverka KASAM genom den försämrade hälsan, även fast nedfallet  i sig är en utanför 

liggande faktor. För att återgå till Antonovskys redogörelse för gränserna så menar han att de kan 

vara vida eller snäva men åtminstone måste omfatta “ens känslor, de närmaste interpersonella 

relationerna, den huvudsakliga sysselsättningen och existentiella teman (död, oundvikliga 

misslyckanden, tillkortakommande, konflikter och isolering)” eftersom dessa teman har en stark 

koppling till vår syn på oss själva och vad vi lägger vår energi på (Antonovsky 1987/2005, 51). 

Antonovsky  nämner dock inte något om det exempelvis är hela den huvudsakliga sysselsättningen 

som måste upplevas som viktig eller om det även finns det som skulle kunna kallas “gränser inom 

gränserna”. Slutligen menar Antonovsky (1987/2005, 52) att det skulle kunna vara så att personer 

med en stark KASAM har ett flexibelt förhållningssätt till sina gränser och att gränsernas 

omfattning kan expandera eller minska beroende på hur personens liv förändras.

2.2. KASAM och religion

Antonovsky  har inte skrivit speciellt mycket om förhållandet mellan religion och KASAM. Ett av 

de få ställen där han uttryckligen gör det är i sin diskussion om KASAM-komponenten hanterbarhet 

(Antonovsky, 1987/2005, 45). Där nämner han att Gud kan upplevas vara en s.k. ‘behörig annan’ 

som förfogar över resurser som kan användas för att hantera olika situationer.

 Ett annat ställe är i samband med en diskussion om hur KASAM  utvecklas under tonåren 

(Antonovsky, 1987/2005, 144-147). Antonovsky menar att vissa grupper inom det moderna 

samhället, främst religiösa grupper, kan delta i samhällslivet utan att de ger samhället  sin “själ” eller 

gör avkall på sitt sätt att  leva. Genom en uppsättning myter, riter och dogmer tolkas det som sker i 

omvärlden, faror, utmaningar och eftersträvansvärda mål och färdigheter definieras liksom vad som 

är moraliska rätt och fel och vad som blir dess konsekvenser (både i detta livet  och i nästa). Det som 

en person gör kommer alltid få konsekvenser, positiva eller negativa, vilket  enligt Antonovsky leder 

till en upplevelse att bli tagen på allvar och upplevelsen att kunna bli förlåten, men det leder även 

till en känsla av “att vara på rätt väg” eftersom individen kan utvärdera sitt  eget beteende som det 

rätta i förhållande till de som “gör fel”. Beroende på den religiösa struktur som individen är en del i 

kommer detta leda till att individen i olika grad kan uppleva GMR. Religionens betydelse för 

KASAM  blir då att den religiösa kontexten lägger grunden för det sätt  som verkligheten tolkas och 

hanteras på och därmed möjliggör och begränsar vilka GMR som en individ har möjlighet att 

uppleva och på så vis, i förlängningen, vilken KASAM som individen kommer att få.
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 Ett annat ställe där Antonovsky  behandlar religion sker i en diskussion av en teori som liknar 

hans egen salutogena modell: Thomas Boyces känsla av permanens. Boyce menar enligt 

Antonovsky  (1987/2005, 70) att repetitiva och förutsägbara familjebeteenden hos två eller flera 

familjemedlemmar sannolikt främjar bättre hälsa hos barn och att återkommande rituella handlingar 

därför kan ha en positiv inverkan på krishanteringen. Antonovsky  menar att han och Boyce tänker i 

samma banor. Därför tror jag att återkommande ritualer, med dess repetitiva och förutsägbara 

beteenden, kan ses som en GMR om de i förlängningen förmår bidra till att verkligheten och olika 

livshändelser upplevs begripliga, hanterbara och meningsfulla.

3. Undersökning

I denna del av uppsatsen går jag igenom de resultat som erhållits vid enkätundersökningen. 

Resultatet har ordnats utifrån de univariata och bivariata analyser av KASAM och SCSORF som 

genomförts. Därefter ges en tolkning av analyserna.

3.1. Analys av erhållna data

3.1.1. Univariatanalys

Vid univariatanalys av KASAM  (se tabell 2) fick jag bortse från en av deltagarna eftersom 

KASAM-formuläret inte var fullständigt ifyllt. För de 22 deltagare som ingick i analysen var 

medelvärdet (M) 156,2727 (SD: 17,19685). Tre värden för modus observerades (131, 146 och 155, 

se tabell 3) och medianen var 155. Det lägsta värdet som återfanns var 129 och det högsta värdet 

var 184. Variationsbredd mellan det högsta och lägsta observerade värdet var 55. P25 var 145,75 och 

P75 var 171,75. Frekvensfördelningen för KASAM framgår i tabell 4.

 Även vid univariatanalysen av SCSORF (se tabell 2) fick jag bortse från ett svar eftersom en 

deltagare inte besvarat en av frågorna rörande SCSORF. För de 22 deltagare som ingick i analysen 

var medelvärdet 39,6364 (SD: 0,95346). Modus var 40 och även medianen var 40. Lägsta 

observerade värde var 36 och högsta värde var 40. Räckvidden var således 4. P25 var 40 och P75 var 

40. Frekvensfördelningen för SCSORF framgår av tabell 3.

3.1.2. Korrelationer för KASAM och bakgrundsvariablerna

Korrelationen mellan KASAM och kön var r = -0.094 och r2 = 0.008. KASAM och ålder 

korrelerade med r = 0.304 och r2 = 0.092. För KASAM och utbildning var korrelationen r = 0.331 

och r2 = 0.110. KASAM och deltagarens syn på sin egen inkomst korrelerade med r = 0.066 och r2 
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= 0.004. KASAM och deltagarens syn på sin yrkeskvalifikation korrelerade med r = 0.398 och r2 = 

0.158. För relationen KASAM och pensionär/icke-pensionär var korrelationen η = 0.161 och η2 = 

0.026. Ingen av dessa korrelationer var signifikanta. Samtliga korrelationer genomfördes med 

Spearman’s rho (ρ) förutom relationen mellan KASAM  och pensionär/icke-pensionär, vilken 

genomfördes genom att jämföra medelvärde och eta (η).

3.1.3. Korrelationer för SCSORF och bakgrundsvariablerna

Variablerna kön och SCSORF korrelerade med r = 0.202 och r2 = 0.041. För variablerna SCSORF 

och utbildning uppmättes en korrelation på r = -0.154 och r2 = 0.024. Korrelationen för variablerna 

SCSORF och deltagarens syn på sin inkomst uppmättes till r = -0.179 och r2 = 0.032. För SCSORF 

och deltagarens syn på sin egen yrkeskvalifikation uppmättes en korrelation på r = 0.091 och r2 = 

0.008. Variablerna SCSORF och pensionär/icke-pensionär korrelerade η = 0.364 och η2 = 0.132. 

Variablerna ålder och SCSORF korrelerade med r = 0.389 och r2 = 0.151. Ingen av dessa 

korrelationer var signifikant. Samtliga korrelationer genomfördes med Spearman’s rho (ρ) förutom 

korrelationen mellan SCSORF och pensionär/icke-pensionär, vilken genomfördes genom att 

jämföra medelvärde och eta (η).

3.1.4. Analys av KASAM och SCSORF

För de deltagare som erhållit ett SCSORF på 40 poäng (högsta poäng) var variationsbredden för 

KASAM  55 och det lägsta observerade KASAM-värde var 129 och högsta värdet var 184 (jmf. 

tabell 4). De deltagare som inte hade 40 poäng på SCSORF hade en variationbredd i KASAM på 32 

och det lägsta värdet var då 131 och det högsta 163 (jmf. tabell 4). För KASAM och SCSORF 

undersöktes korrelationen med Pearson’s r. Då framkom att r = 0.312  och r2 = 0.097. 

Korrelationerna var inte signifikant.
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Tabell 2: Data för KASAM och SCSORF

SCSORF KASAM

N Valid
 Missing
Medelvärde (M)
Median (Me)
Mode (Mo)
Standardavvikelse (SD)
Variationsbredd
Högsta värde
Lägsta värde
Summa
Procentil 25
 50
 75

22
1

39,6364
40,00
40,00

0,95346
4,00

40,00
36,00

872,00
40,0000
40,0000
40,0000

22
1

156,2727
155,0000
131,00*

17,19685
55,00

184,00
129,00

3438,00
145,7500
155,0000
171,7500

Data genererades med SPSS. * Lägst observerade modus. Övriga modus är 146 och 155 (jmf. tabell 3)

Tabell 3: Frekvenstabell för SCSORF

Frekvens Procent Valida (%) Kumulativ 
frekvens (%)

Valida 36
 38
 39
 40
 Totalt
Saknade ,00
Totalt

1
1
2

18
22
1

23

4,3
4,3
8,7

78,3
95,7
4,3

100,0

4,5
4,5
9,1

81,8
100,0

4,5
9,1

18,2
100,0

Data genererades med SPSS.

Tabell 4: Parvisa observationer för KASAM och SCSORF. Rangordning utifrån KASAM.

Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KASAM 129 130 131 131 145 146 146 151 152 154 155 155 156 159

SCSORF 40 40 36 40 40 40 40 39 38 40 40 40 40 40

Observation 15 16 17 18 19 20 21 22

KASAM 163 167 170 177 178 179 180 184

SCSORF 39 40 36 40 40 40 40 40

32



Tabell 5: Frekvenstabell för KASAM

Frekvens Procent Valida
(procent)

Kumulativ 
frekvens
(procent)

Valida 129
 130
 131
 145
 146
 151
 152
 154
 155
 156
 159
 163
 167
 170
 177
 178
 179
 180
 184
 Totalt
Saknade ,00
Totalt 

1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
1

23

4,3
4,3
8,7
4,3
8,7
4,3
4,3
4,3
8,7
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

95,7
4,3

100,0

4,5
4,5
9,1
4,5
9,1
4,5
4,5
4,5
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

100,0

4,5
9,1

18,2
22,7
31,8
36,4
40,9
45,5
54,5
59,1
63,6
68,2
72,7
77,3
81,8
86,4
90,9
95,5

100,0

Data genererades med SPSS.

3.2. Tolkning av analysen

Den arbetshypotes jag arbetat utifrån var att styrkan i den religiösa individens tro borde avspeglas i 

dennes KASAM-nivå eftersom det är troligt att KASAM påverkas av religiös tro. Vid analysen 

framkom att resultaten inte var signifikanta, dvs. att det inte föreligger någon relation mellan 

KASAM  och SCSORF eller mellan dessa variabler och bakgrundsvariablerna. Det beror på att 

KASAM  inte ökar när SCSORF ökar eller att KASAM  tilltar när SCSORF minskar och eller tvärt 

om. Den lägsta SCSORF-poängen observerades i den tredje percentilen, nära gränsen till den fjärde 

(KASAM-värden mellan 155,00 och 171,75, jmf. tabell 2). SCSORF-nivåer lägre än 40 

observerades även i den första och andra percentilen. Således är det utifrån undersökningsmaterialet 

inte möjligt att dra slutsatsen att KASAM påverkas av styrkan i den religiösa tron.

4. Sammanfattning med avslutande reflektion

Resultatet som redogörs för i 3.2. Tolkning av analysen är att det inte föreligger någon korrelation 

mellan KASAM och styrkan i den religiösa tron (SCSORF). Det finns flera faktorer som troligtvis 

har påverkat detta resultat och som kommer att behandlas i detta kapitel.
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4.1. Sammanfattning av resultatet

Resultatet av min undersökning visade att  det inte finns något samband mellan känslan av 

sammanhang (KASAM) och styrkan i den religiösa tron (SCSORF). Huvudbelägget för denna 

slutsats är att korrelationen mellan KASAM och SCSORF i denna undersökning på r = 0.312 inte 

var signifikant. Om korrelationen hade varit signifikant så hade det inneburit att 9,7% av 

variationen i KASAM hade kunnat förklaras av religiös tro (SCSORF) eftersom r2 = 0.097. Vidare 

visade det sig att variationsbredden för KASAM  var 55 (lägsta observerade värdet 129 och högsta 

värdet 184) för de som erhållit högsta poäng (40) på SCSORF och av de fem deltagare som erhållit 

lägre poäng (36-39) på SCSORF var variationsbredden för KASAM 39. De med 36-39 poäng på 

SCSORF återfanns inom den första procentilen (KASAM = 129-145,75; en deltagare), den andra 

procentilen (KASAM  = 146-155; två deltagare) och den tredje procentilen (KASAM = 

155,5-171,75; två deltagare) med lägsta observerade KASAM-värde på 131 och högsta på 170. 

Således måste andra andra faktorer än SCSORF användas för att förklara variationen i KASAM. 

Tyvärr kunde ingen av de bakgrundsvariabler som använts i denna studie förklara variationen.

4.2. Reflektion över vald metod och resultat

Jag har utgått från Bryman (2012) för hur jag ska samla in, bearbeta och analysera data. Jag valde 

att  genomföra en tvärsnittsundersökning med hjälp  av enkäter som fylldes i av deltagare som valts 

ut genom ett bekvämt urval och sedan analysera det utifrån rekommenderade analysförfaranden 

med hjälp av datorprogrammet SPSS. Brymans (2012, 340) lathund för analys av bivariata data har 

varit  central i denna analys. Vad jag vet så har inte Bryman (2012) gett  några rekommendationer för 

lägsta antal deltagare eller fördelning av värden för att vissa analyser ska kunna genomföras. 

Genom Befring (1992, 124) har jag dock blivit medveten om att Spearman’s rho (ρ) inte bör 

användas om mer än en fjärdedel av antalet observerade värden på en av variablerna utgörs av 

samma värden och att Pearson’s r kan användas i stället i sådana situationer. Vidare menar Befring 

(1992, 136) att Pearson’s r inte bör användas om antalet observationer understiger 25-30 deltagare 

och att Spearman’s rho (ρ) kan användas i sådana fall. I båda dessa fall innebär det att min 

undersökning måste upprepas med ett större deltagarurval och att resultaten sedan måste korreleras 

med Pearson’s r eftersom antalet deltagare uppgick till n = 23.

 Vidare medför det bekväma urvalet att det inte går att med säkerhet fastslå vilken population 

som undersökts, dvs. om resultatet är giltigt för alla som deltar i kyrklig verksamhet minst en gång i 

veckan eller om det är bundet till den specifika församlingen där undersökningen ägt rum. Det enda 
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som går att säga är att resultatet enbart är giltigt för de som deltagit i undersökningen. Således 

skulle ett  slumpmässigt urval ur en på förhand definierad population ge ett bättre urvalsunderlag. 

Teoretiskt sett kan det vara skillnad i SCSORF mellan de som deltar i gudstjänst minst en gång i 

veckan och de som enbart  deltar i någon dagledigverksamhet25 minst en gång i veckan. Hypotetiskt 

skulle det kunna vara så att SCSORF är lägre i den senare gruppen och om det i senare 

undersökningar skulle visa att  SCSORF påverkar KASAM  blir det därför frågan om ifall inverkan 

på KASAM av SCSORF planar ut efter en viss KASAM-nivå och att KASAM därmed måste 

förklaras av andra variabler än enbart SCSORF vilket då skulle kunna förklara varför KASAM 

varierar mellan 129-184 trots att SCSORF-nivån är den högsta möjliga. Det kunde då exempelvis 

vara intressant  att ta med andra mått på religion som redan konstaterats kunna förklara variationen i 

KASAM i andra sammanhang.

 Ännu en orsak som kan ha bidragit  till att resultatet ser ut som det gör är att  undersökningen 

på grund av sin design inte tagit hänsyn till hur SCSORF över tid kan ha påverkat KASAM. Detta 

kunde till viss del ha kompenserats genom att exempelvis fråga hur länge som deltagaren varit aktiv 

i sin församling. Vidare kunde det då vara intressant att genomföra olika testomgångar både innan 

och efter olika religiösa aktiviteter (exempelvis gudstjänst, bibelstudium och meditation) för att 

även kunna avgöra hur pass mycket KASAM  påverkas tillfälligt  av dessa aktiviteter. Eftersom min 

undersökning genomförts direkt efter ett bönemöte och att det  inte finns insamlade data som föregår 

mötet så är det osäkert hur mycket av resultatet som påverkats av bönemötet.

 En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är det  som benämns social önskvärdhet och 

avser hur deltagarens svar påverkas av de socialt önskvärda normerna som är en del av deltagarens 

levnadskontext. Exempelvis menar Hoge (1972, 375) att det i en kristen kontext många gånger är 

eftersträvansvärt att  se religion som ett mål i sig (“intrinsic religious motivation”) och att religion 

som ett medel för att  uppnå ett annat syfte (“extrinsic religious motivation”) nedvärderas. 

Anledningen till det anser han bland annat beror på att  det finns bibelpassager som explicit  tar 

avstånd från och ser ner på personer som utnyttjar religion för att  få status i samhället (jmf. 

exempelvis Matt. 6:1-18). Eftersom min undersökning genomförts i ett religiöst sammanhang (i 

anslutning till ett  bönemöte i församlingens egna lokaler) blir frågan om detta medför socialt 

önskvärda svar eller om SCSORF trots detta är konstruerat på ett sådant sätt att socialt önskvärda 

svar minimeras. Jag har utgått från en egen översättning av SCSORF och jag har inte haft möjlighet 
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att undersöka reliabilitet och validitet för denna översättning samt hur väl översättningen förmår att 

begränsa inflytandet från socialt önskvärda normer. Å andra sidan är min personliga erfarenhet av 

bönemöten av den karaktär som undersökningen genomfördes i samband med att det är främst 

personer som upplever sin tro och religiösa gemenskap  som väldigt viktig som närvarar. Det skulle 

kunna innebära att resultaten av SCSORF därför inte i någon nämnvärd utsträckning påverkats av 

socialt önskvärda normer. Denna personliga reflektion innebär dock inte någon säkerhet mot att 

socialt önskvärda normer, kanske förstärkta genom den valda platsen för undersökningen, påverkat 

resultatet för SCSORF.

4.3. Avslutning

Syftet med denna uppsats var att  undersöka om det fanns en relation mellan en människas känsla av 

sammanhang (KASAM) och styrkan i den religiösa tron och ifall denna relation i sådant fall kan 

undersökas med mätinstrumenten KASAM29 och SCSORF. Syftet konkretiserades i 

frågeställningen påverkas en religiös människas känsla av sammanhang (KASAM) av styrkan hos 

dennes religiösa tro? Undersökningen som jag genomförde med KASAM29 och SCSORF visade 

att  KASAM och SCSORF korrelerade r = 0.312, men eftersom korrelationen inte var signifikant 

innebär det att KASAM med stor sannolikhet inte påverkas av SCSORF hos den undersökta 

populationen. Svaret på den konkretiserade frågeställningen blir därmed att en religiös människas 

KASAM  inte påverkas av styrkan i dennes religiösa tro. Dock är denna slutsats inte helt 

oproblematisk. Eftersom undersökningen bygger på ett bekvämt urval så går det inte säkerställa 

vilken population som undersökts. Urvalsmetoden, undersökningstillfället och platsen för 

genomförande av undersökningen kan även ha bidragit  till att förse deltagarna i denna undersökning 

med hög SCSORF. Därför kan resultatet enbart ses gälla för de personer som deltagit i 

undersökningen. En framtida undersökning bör därför använda sig av ett  slumpmässigt urval av en 

på förhand definierad population, förslagsvis personer som deltar i kyrklig verksamhet minst en 

gång i veckan. Eftersom antalet deltagare enbart var 23 personer så är det osäkert om beräkningarna 

som genomförts i denna undersökning är tillförlitliga och en framtida undersökning bör därför 

sträva efter ett större deltagarantal. Även andra religiösa faktorer som påverkar hälsa och som det 

finns belägg för att de antas ha en påverkan på KASAM bör tas med i en framtida undersökning. Då 

tänker jag exempelvis på faktorer som jag redogjorde för under 1.3.2. Religionens inverkan på 

hälsa - teoretiska förklaringar. Det rör sig då om psykosociala faktorer som självkänsla, självtillit 

och kontroll (eng. ‘mastery’), faktorer som levnadsvanor och matkoder föreskrivna av den 
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undersökta religionen samt faktorer som positiv och negativ religiös coping. En framtida 

undersökning bör även utvärdera validiteten och reliabiliteten hos den översättning av SCSORF 

som jag presenterat i denna uppsats för att säkerställa dessa egenskaper hos mätinstrumentet då 

dessa i nuläget är okända, vilket även detta kan ha påverkat resultatet av undersökningen.

 En anledning till att uppmuntra en framtida undersökning som utrönar om det föreligger en 

relation eller ej mellan KASAM och SCSORF är enligt min mening att det  trots undersökningens 

resultat finns anledning att förutsätta ett samband mellan KASAM och SCSORF. Anledningen till 

detta bygger jag dels på information som jag redogjort för under 2.2. KASAM och religion, dels på 

formuleringen av frågorna i SCSORF i 1.5.3. The Santa Clara Strength of Religious Faith 

Questionnarie (SCSORF). Det religiösa sammanhanget som en religiös människa är delaktig i 

kommer att påverka vilka GMR som är möjliga att uppleva och dessa GMR kommer i sin tur, över 

tid, att påverka den religiöses KASAM. Av SCSORF är det möjligt att  tolka svaren som att för en 

person med stark tro så är tron viktig, en central beståndsdel i personens syn på och upplevelse av 

sig själv, något som personen engagerar sig i och interagerar med. Genom att den religiösa tron är 

viktig för personen så kommer den troligtvis ha en stark inverkan på personens möjligheter att 

uppleva och tolka det som sker i dennes liv. De frågor som behandlar religiös tro i SCSORF 

behandlar bland annat tro som en källa till syfte och mening, tröst och inspiration och som något 

som kan påverka många av de beslut som personen gör. Utifrån de begrepp som används och sättet 

de används på kan religiös tro enligt mig betraktas som något som kan göra att personens inre och 

yttre stimuli upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Genom att umgås med andra 

personer som delar personens tro, genom att be och utföra andra viktiga ritualer, läsa viktig 

religiösa texter och litteratur (aktiviteter som både direkt och indirekt kan utläsas i vissa frågor i 

SCSORF) sker en interaktion med andra människor och med Gud eller en yttersta verklighet. Det är 

därför sannolikt att de gensvar som personen upplever sig få från den religiösa kontexten angående 

personens livssituation kommer påverka vilka GMR som är möjliga att uppleva och kan i sin tur 

göra att livssituationen, funderingar, svårigheter osv. kan göras begripliga, hanterbara och 

meningsfulla utifrån det religiösa system som personen är en del av. Därmed finns det enligt mig en 

stark teoretisk koppling mellan KASAM-teorins tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och SCSORF och därför blir det viktigt att utröna om resultatet av min 

undersökning stämmer eller är felaktiga och uppkommit till följd av faktorer som beskrivits ovan.

 Sammanfattningsvis kan konstateras att många saker i denna fråga återstår att utreda innan 

något slutgiltigt svar på forskningsfrågan i denna uppsats kan ges, men utifrån det preliminära 
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resultatet kan det sägas att det inte verkar som att det föreligger en relation mellan KASAM och 

SCSORF.
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5. Bilagor

Bilaga 1: Försättsblad till enkät

Tro och Känsla av sammanhang

Om undersökningen
Syftet med denna studie är att undersöka om en människas känsla av sammanhang (KASAM) påverkas av 
religiös tro. Bakgrunden till studien är att  jag inte funnit  någon undersökning där detta har undersökts. 
Resultatet  från denna studie kommer att  redovisas och diskuteras i en uppsats som kommer att finnas 
tillgänglig via Linköping University Electronic Press (http://www.ep.liu.se/index.sv.asp) samt via Linköpings 
Universitetsbibliotek tidigast i september 2012.

Varför är undersökningen intressant?
Tidigare forskning har funnit att aktivt religiösa människor lever i genomsnitt 2-3 år längre än de som inte är 
religiöst aktiva. Forskningen har även funnit  att aktivt religiösa människor har mindre fysiska begränsningar, 
återhämtar sig snabbare vid depressioner och upplever en större tillfredsställelse med livet. Forskningen har 
olika förklaringar på detta. En av förklaringarna utgår från att  religion skapar en känsla av sammanhang 
(KASAM). Det innebär att religion bidrar till att ens livssituation upplevs begriplig, hanterbar och 
meningsfull, något som delaktighet i kyrkliga verksamheter skulle kunna bidra till. Jag har dock inte funnit 
någon som specifikt  undersökt vilken roll som den religiösa tron spelar i detta sammanhang och jag tror 
därför det skulle vara intressant  att undersöka detta. Ett  sätt  som det kan göras på är genom en 
enkätundersökning där varje deltagare svarar på frågor om känsla av sammanhang och religiös tro. Därför 
blir er medverkan viktig för att studien ska kunna genomföras. För att  undersökningen inte ska bli allt  för 
omfattande har jag valt att begränsa den till personer som är minst 18 år och som deltar i kyrklig verksamhet 
minst en gång i veckan.

Om enkäten, er medverkan och era rättigheter
Enkäten består av tre delar. Varje del föregås av instruktioner om hur de olika frågorna ska besvaras. 
Resultatet  från samtliga enkätsvar kommer att redovisas i form av statistik. Det  innebär att ingen som läser 
den färdiga uppsatsen kan identifiera vem som deltagit  och hur denne svarat. Resultatet kommer att 
diskuteras utifrån KASAM-teorin och den forskning som finns tillgänglig. Efter att  undersökningen 
publicerats så kommer samtliga enkätsvar att förstöras. Era svar kommer endast att användas i denna studie.
 Er medverkan är helt  frivillig. Genom att fullfölja enkäten ger Ni ert samtycke till att  Ni är införstådda 
i den information som finns på denna sida. Ni fullföljer enkäten genom att besvara frågorna och lämna in 
dem till mig. Vill Ni av någon anledning inte svara på någon av frågorna så lämnar Ni givetvis frågan 
obesvarad. Ni behöver inte berätta varför Ni valt  att  inte svara. Ni har rätt att avsluta Er medverkan i studien 
när som helst fram tills den är färdig för publicering, vilket  är tidigast  i september. Jag skulle dock uppskatta 
om Ni hade möjlighet att  göra detta innan 20 augusti, vilket  är den dag då uppsatsen ska administreras till 
handläggare samt övriga kursdeltagare inför framläggning och publicering. Väljer Ni att avsluta er 
medverkan så tar Ni kontakt  med mig (kontaktuppgifter finns nedan) och uppger det  referensnummer som 
återfinns längst upp till höger på denna sida. Eftersom detta är den enda information som kan knyta Er till Ert 
svar bör Ni förvara denna sida på ett  säkert ställe alternativt förstöra den. Jag har ingen information om vem 
som lämnat vilket svar, så jag kan därför inte ta bort  svar i efterhand om jag inte har tillgång till rätt 
referensnummer.
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Bilaga 1: Försättsblad till enkät (forts.)

Stort tack för Er medverkan! 

David Larsson
Student, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings Universitet
Telefon: [xxx-xxxxxxxx]
E-post:[xxxxxxxxxx]

Kort sammanfattning

• Denna studie behandlar relationen mellan religiös tro och känsla av sammanhang (KASAM).

• Ni deltar anonymt i undersökningen.

• Ni har rätt att inte besvara frågor som Ni inte vill besvara.

• Ert svar inte får användas i någon annan undersökning än denna.

• Ert svar kommer att bearbetas med statistiska metoder och presenteras i form av statistik.

• Ert svar kommer att förstöras när studien är avslutad.

• Ni kan avsluta Er medverkan i studien fram tills den blivit godkänd för publicering.

• Ni kontaktar David Larsson (se föregående sida) om Ni vill avsluta Er medverkan. Ni uppger då det 

referensnummer som återfinns på försättsbladet varefter Ert svar plockas bort från undersökningen.
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Bilaga 2: Enkät

Tro och Känsla av sammanhang

Denna enkät vänder sig till Dig som är över 18 år och vanligtvis deltar i kyrklig verksamhet 

en gång i veckan eller mer. Om Ni uppfyller dessa kriterier så är Ni välkommen att deltaga.

Förutsättningar för att delta i studien

Är du över 18 år?

☐ Ja            ☐ Nej

Deltar du vanligtvis i kyrklig verksamhet en gång i veckan eller mer?
Med kyrklig verksamhet avses gudstjänst, meditation, dagledigverksamhet, 
bibelstudiegrupp eller annan verksamhet som anordnas av din församling.

☐ Ja             ☐ Nej

Om Ni svarat “Ja” på de båda frågorna ovan så är Ni välkommen att fortsätta.
Om Ni svarat “Nej” på någon av frågorna ovan så kan ni tyvärr inte medverka i studien.

Del 1: Bakgrundsfakta
I denna del besvarar Ni några frågor (6 st) om Er bakgrund. Denna information behövs för att  jag ska vara 
säker på att  det verkligen är förhållandet mellan religiös tro (se del 2) och känsla av sammanhang (se del 3) 
som jag undersöker. Var vänlig och sätt ett kryss vid det alternativ som stämmer in bäst på Er.

1. Jag är: ☐ kvinna ☐ man

2. Jag är: ☐ 18-30 år ☐ 31-40 år ☐ 41-50 år ☐ 51-64 år ☐ 65+ år

3. Vilken är Er högsta avslutade utbildningsnivå?
 ☐ Grundskola ☐ Gymnasium ☐ Folkhögskola
 ☐ Universitet  ☐ Annat:______________________

4. Vilken är Er nuvarande sysselsättning?
 ☐ Fast anställd ☐ Timanställd ☐ Student
 ☐ Arbetslös ☐ Pensionär ☐ Annat:______________________

5. Jag anser att jag är _______________ för mina arbetsuppgifter.
 ☐ underkvalificerad ☐ kvalificerad ☐ överkvalificerad

6. Jag anser att jag är en:
 ☐ låginkomsttagare ☐ medelinkomsttagare ☐ höginkomsttagare
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Bilaga 2: Enkät (forts.)

Del 2: Frågor om din religiösa tro
I denna del besvarar Ni några frågor (10 st) om religiös tro. Ange hur mycket  du håller med (eller inte håller 
med) om följande påståenden genom att sätta ett kryss vid motsvarande alternativ.

 Starkt Lite Lite Starkt
 oenig oenig enig enig
1. Min tro är väldigt viktig för mig. ☐ ☐ ☐ ☐
2. Jag ber varje dag. ☐ ☐ ☐ ☐
3. Jag ser min tro som en inspirationskälla. ☐ ☐ ☐ ☐
4. Min tro ger mitt liv mening och syfte.  ☐ ☐ ☐ ☐
5. Jag ser mig som aktiv i min tro och/eller i min församling. ☐ ☐ ☐ ☐
6. Min tro är en viktig del av vem jag är som person. ☐ ☐ ☐ ☐
7. Min relation med Gud är väldigt viktig för mig. ☐ ☐ ☐ ☐
8. Jag tycker om att vara bland andra som delar min tro. ☐ ☐ ☐ ☐
9. Jag ser min tro som en källa där jag kan hämta tröst. ☐ ☐ ☐ ☐
10. Min tro inverkar på många av mina beslut. ☐ ☐ ☐ ☐

Del 3: Livsfrågeformulär
[Av upphovsrättsliga skäl har Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM29) uteslutits från denna del 

av bilagan. Den som vill ta del av formuläret hänvisas till Antonovsky (1987/2005, 246-253).]
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Bilaga 3: Informationsblad om studien som lämnats till församlingsledningen

Tro och Känsla av sammanhang: Information om studien
Om deltagarens rättigheter och Er medverkan i studien
För mig är det viktigt att alla deltagare medverkar av egen fri vilja och att de inte kan identifieras 
genom det  som skrivs i uppsatsen. Det är även viktigt att de vet vad som är syftet med studien och 
vilken roll de har i den. Varje deltagare ska även ha rätt  att avstå från att svara på frågor som denne 
inte vill svara på samt möjlighet att avsluta sin medverkan i studien fram tills att studien publicerats. 
Därför kommer varje enkät vara försedd med ett försättsblad där nödvändig information om 
undersökningen, deltagarens rättigheter och mina kontaktuppgifter tydligt framgår. Jag kommer 
även att informera om detta vid undersökningstillfället samt svara på eventuella frågor för att all 
information ska framgå så klart och tydligt som möjligt. Eftersom det är mig som student som 
deltagarna ska ha förtroende för så tycker jag att det är viktigt att jag får möjlighet att träffa 
deltagarna och informera dem innan de medverkar i studien. Jag bifogar enkäten och försättsbladet 
så att Ni ska veta hur denna information framgår på försättsbladet samt att Ni vet  vad deltagarna 
kommer att få besvara. Resultatet från undersökningen kommer att redovisas i den färdiga 
uppsatsen i form av statistik, vilket innebär att  det inte föreligger någon egentlig risk för någon att 
bli identifierad genom den information som framgår i uppsatsen. När uppsatsen är publicerad 
kommer alla enkätsvar att  förstöras. Vad jag kan bedöma så finns heller ingen möjlighet att 
identifiera att  det är i just Er församling som undersökningen ägt rum. Eftersom jag inte kan 
garantera att  deltagarurvalet är representativt för Er församling så är det inte säkert att 
undersökningsresultatet speglar hur det förhåller sig i Er församling. Därför tror jag det kan vara 
olämpligt att Ert församlingsnamn framgår i uppsatsen, men jag är givetvis öppen för ett samtal om 
detta, både innan undersökningen ägt rum och efter att resultatet är färdigställt. 

Religion och hälsa i tidigare forskning
Forskning om religion och hälsa har fått ett enormt uppsving under de senaste två decennierna. 
Inom forskningen har det bland annat upptäckts att aktivt religiösa människor lever i genomsnitt 2-3 
år längre än de som inte är religiöst aktiva. Det finns även studier som visar på att aktivt religiösa 
människor har mindre fysiska begränsningar, de återhämtar sig snabbare vid depressioner och 
upplever en större tillfredsställelse med livet. Främst har dessa resultat kunnat knytas till personer 
som deltar i religiös verksamhet minst en gång i veckan. Det finns många förklaringar om vad som 
är de bakomliggande orsakerna. En av förklaringarna är att  religion skapar en känsla av 
sammanhang (KASAM), vilket innebär att religionen hjälper människor att  uppleva sin livssituation 
som begriplig, hanterbar och meningsfull. En person med hög känsla av sammanhang upplever 
därför framtiden som mindre osäker och om oförutsedda händelser inträffar förmår denna person i 
högre utsträckning att  se det inträffade som begripligt, hanterbart  och meningsfullt, vilket tros 
främja hälsan. Att ta nattvard, att döpas, att läsa bibeltexter och att be kan på så sätt bidra till att  en 
människas livssituation blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull. När oförutsedda händelser 
inträffar finns det således en större möjlighet för en människa med en stark känsla av sammanhang 
att göra det oförutsedda begripligt och hanterbart genom kyrkans tro och praktik. Att i en sådan 
situation delta i kyrkliga verksamheter kan göra det meningsfullt att  kämpa och försöka ta sig 
igenom det inträffade.
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Bilaga 3: Informationsblad om studien som lämnats till församlingsledningen (forts.)

Om undersökningens syfte och deltagarnas medverkan
I min genomgång av tidigare forskning har jag inte funnit någon undersökning om ifall en 
människas känsla av sammanhang påverkas av styrkan den religiösa tron. Därför har jag valt att 
undersöka detta med hjälp av två frågeformulär som tagits fram av andra forskare. Genom att låta 
flera deltagare besvara de båda formulären så kan jag därefter, med hjälp av statistiska metoder, 
räkna ut om det är sannolikt att känslan av sammanhang påverkas av styrkan i den religiösa tron. 
För att säkerställa att det är just detta som undersöks så har jag även valt att inkludera några 
bakgrundsfrågor att kontrollera resultatet emot. Vilka dessa är framgår av den enkät jag bifogat. För 
att  göra undersökningen hanterbar så har jag valt att begränsa den till de som är minst 18 år och som 
deltar i kyrkliga verksamhet minst en gång i veckan. Med kyrklig verksamhet avses all verksamhet 
som kyrkan har att erbjuda; att fira gudstjänst, delta i familjegrupper, körövningar, cellgrupper och 
så vidare.

Kan man mäta tro?
Någon kanske undrar över vad formuleringen “styrkan i den religiösa tron” betyder och om jag 
försöker att mäta tro. Det formulär som används i undersökningen går inte in på att mäta tro i 
substantiell mening, dvs. att mäta innehållet i tron eller i hur stor utsträckning en given 
trosföreställning framstår som mer viktig än någon annan. Formuläret försöker inte heller mäta hur 
mycket tro en människa har i förhållande till en annan. Istället handlar det om hur deltagaren själv 
ser på och upplever sin tro och sin relation till Gud och andra som delar sin tro samt hur stort 
utrymme som tron har i det  dagliga livet. Det som mäts är hur mycket som en som en person själv 
betraktar och upplever sin egen tro. I detta sammanhang är en stark tro med andra ord inte samma 
sak som exempelvis en stark tro på Jesus eller Gud. Istället innebär en stark tro i detta sammanhang 
att man ser den egna tron som viktig, som något som får stort utrymme i det dagliga livet och som i 
hög utsträckning ger vägledning för hur dagliga beslut fattas.
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