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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron 

Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang, hos elitidrottare med funktionsnedsättning 

respektive utan funktionsnedsättning. Frågeställningarna var följande: ”Finns det en skillnad i 

skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”, ”Påverkas 

KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)?”, 

”Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet mellan elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning”? 

Metod: Denna studie är en kvantitativ studie som genomfördes i form av en 

enkätundersökning. En grupp med 18 elitidrottande ungdomar med funktionsnedsättning 

(grupp 1) och en grupp med 18 elitidrottande ungdomar utan funktionsnedsättning (grupp 2) 

svarade på en enkät. Enkäten bestod av två delar; en bakgrundsdel utformades specifikt för 

projektet och en del som bestod av KASAM-enkäten. KASAM-enkäten bestod av 29 frågor 

där varje fråga skattas från 1 till 7. Frågorna berör olika delar av livet och besvaras med den 

siffra som passar bäst in på personens situation och känsla. Resultatet från enkäterna 

sammanställdes och analyserades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Resultat: Resultaten visade ingen signifikant skillnad av det totala KASAM-värdet mellan 

grupperna personer med respektive utan funktionsnedsättning (p=0,826). Medianen av det 

totala KASAM-värdet var 150,5 poäng för gruppen med personer med funktionsnedsättning 

och 143,5 poäng för gruppen med personer utan en funktionsnedsättning. Det fanns heller 

ingen skillnad i skattning mellan personer med rörelsenedsättning och personer med 

synnedsättning (p=0,844). Medianen av det totala KASAM-värdet var 154 poäng för gruppen 

med synnedsättningar och 149 poäng för gruppen med rörelsenedsättningar. I det tre 

delkomponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet kunde en liten skillnad ses 

där gruppen med personer med funktionsnedsättning skattade högre jämfört med gruppen utan 

funktionsnedsättning, dock fanns inga signifikanta skillnader mellan skattning av 

meningsfullhet p=0,579, hanterbarhet p=0,912 och begriplighet p=0,692. 

Slutsats: Detta resultat kan anses positivt då hypotesen vara att skattningen skulle vara 

lägre i gruppen med funktionsnedsättning och speciellt inom delkomponenten hanterbarhet. 

Resultatet är inte statistiskt signifikant men kan ha en klinisk betydelse. 

Resultatsammanställningen identifierade personer i båda grupperna som hade låga KASAM 
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poäng vilket gör att detta resultat bör belysas till båda gruppernas tränare och sportchefer så 

att dessa personer kan få det stöd de behöver.  

Eftersom urvalet i denna studie inte var så stort kan resultatet inte ses som allmängiltigt och 

bör därför tolkas med försiktighet. Studien berör ungdomar och unga vuxna elitidrottare och 

bör inte generaliserats till ungdomar och unga vuxna som inte bedriver någon typ av 

elitsatsning.  
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1. Inledning  

Kunskapen om elitidrottares psykiska mående bör ökas då vi idag vet att många idrottare mår 

dåligt och att måendet hamnar i skymundan bakom prestationen. Kunskapen hos elitidrottare 

med funktionsnedsättning (paraidrottare) är ännu mer bristfällig vilket gör att vi i dagsläget 

har mycket bristfällig information om denna grupp unga vuxna. I denna uppsats vill 

författaren därför undersöka eventuella skillnader i Känsla Av Sammanhang (KASAM) hos 

elitidrottare med funktionsnedsättning och elitidrottare utan funktionsnedsättning. Studien 

utgår ifrån Aaron Antonovskys KASAM och inom detta område finns det väldigt lite 

forskning på personer med funktionsnedsättning. Studien görs för att klargöra eventuella 

skillnader och mönster som kan finnas mellan grupperna. Intressant är att se om eventuella 

skillnader mellan grupperna kan leda till information om eventuella klyftor mellan grupperna. 

Informationen från studien kan även leda till interventioner för att öka den psykiska hälsan 

hos elitidrottare. 

 

1.1 Psykisk hälsa hos personer med funktionsnedsättning 

När resultat från nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, som genomfördes av 

Folkhälsomyndigheten, publicerades 2015 visades det att personer med en 

funktionsnedsättning har en sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Folkhälsomyndigheten menar att det finns fler faktorer som 

spelar roll. Till exempel brist på praktiskt stöd, utsatthet för kränkande behandling och en 

lägre grad av sysselsättning. De skriver också att personer med en funktionsnedsättning 

generellt deltar i färre sociala aktiviteter. Däremot nämns ingenting om personer med 

funktionsnedsättning som idrottar eller utför någon typ av elitidrott. 

 

1.2.    Psykisk hälsa hos elitidrottare 

Cecilia Åkesdotter från Gymnastik & Idrottshögskolan (Centrum för idrottsforskning, 2016) 

skriver att ca 30 % av Sveriges elitidrottare lider av någon typ av psykisk ohälsa. Åkesdotter 

diskuterar att den fysiska hälsan inom elitidrotten ofta testas men att den psykiska hälsan 

ligger efter då elitidrottare oftast förväntas vara starka och kämpa tills det inte går längre. I 

denna studie har deltagarna i den ena gruppen en permanent funktionsnedsättning vilket kan 
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innebära att man till exempel förlorat en kroppsdel eller har en permanent neurologisk skada 

som innebär att man helt eller delvis nedsatt muskelstyrka och eller nedsatt känsel.  

 

1.3.    Aaron Antonovskys KASAM 

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the 

Negev, Beersheba i Israel och grundade och utvecklade KASAM, även kallat SOC (Sence Of 

Coherens) (Hanson, 2011). Antonovsky myntade även begreppet salutogenes vilket betyder 

hälsans ursprung. Idén till KASAM kom från när han studerade judiska kvinnor som överlevt 

förintelsen. Antonovsky intresserade sig för hur flera av kvinnorna lyckades behålla sin 

psykiska hälsa trots de upplevelser de hade varit med om. Han ställde sig då frågan ”Vad gör 

att människor förblir psykiskt friska?” (Aroseus, 2013). Antonovsky undrade om det kunde 

vara så att individer har olika resurser inom sig som gör det möjligt att hantera stressorer olika 

(Aroseus, 2013). 

Antonovsky såg ett möjligt samband i hur personer bearbetade tidigare upplevelser och deras 

nuvarande psykiska hälsa. Antonovsky kallade det för hälsans mysterium; att personer 

hanterar stress olika och mår bättre trots att de har varit med om värre saker än någon som 

kanske mår sämre. Han försökte förklara det så att motståndsresurser tränas upp precis som en 

muskel när svårigheter eller motstånd drabbar individen. För att sätta fingret på hans 

funderingar och upptäckter myntade han begreppet KASAM. (Aroseus, 2013). Antonovsky 

kom fram till att KASAM och individens hälsa är något som hänger ihop. Antonovsky menar 

att känslan av sammanhang kan avgöra hur en person hanterar och klarar olika 

stressituationer, vilket i sin tur hänger ihop med hälsotillstånd. (Ka-sam.se).  

 

1.3.1. De tre delkomponenterna  

Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är tre delkomponenter i Aaron Antonovskys 

KASAM. Antonovsky menar att dessa tre komponenter ligger som en grund för KASAM och 

hur en person hanterar olika stressfaktorer (Ka-sam.se). 
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1.3.2 Meningsfullhet  

Delkomponenten meningsfullhet innebär hur meningsfullt personen upplever sitt liv. Ett 

exempel på en fråga i KASAM enkäten som riktar sig till denna delkomponent är fråga 

nummer 8 som lyder ”Hittills har ditt liv varit”, där personen får skatta från 1 ”helt saknat mål 

och mening” till 7 ”genomgående haft mål och mening” (se bilaga 2). Meningsfullhet i livet 

upplevs om de olika utmaningarna i livet som möts känns för personen värda att engagera sig 

i men också en värdering i hur viktig frågan är för personen i ett personligt plan samt i ett 

större sammanhang (Ka-sam.se). 

 

1.3.3. Begriplighet 

Delkomponenten begriplighet betyder att man på ett reflekterande sätt förstår olika händelser i 

livet. Till exempel en känsla av att det som händer både inom individen och utanför i världen 

är begripligt, strukturerat och går att förutse på något sätt (Ka-sam.se). En fråga som syftar till 

detta i KASAM-enkäten är tillexempel fråga 10 ”De senaste tio åren har ditt liv varit”. Där 1 

är ”Fullt av förändringar utan att du vetat vad som skulle hända härnäst” och 7 är ”helt 

förutsägbart utan överraskande förändringar” (se bilaga 2). 

 

1.3.3. Hanterbarhet 

Delkomponenten hanterbarhet innebär att personen upplever att de resurser som olika 

händelser i livet behöver finns tillgängliga för personen (Ka-sam.se). Det betyder även att 

personen upplever att den har de strategier som behövs i den specifika situationen. Ett 

exempel på en fråga i KASAM-formuläret (se bilaga 2) som riktar sig till delkomponenten 

hanterbarhet är fråga nummer 13 som lyder ”Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på 

livet?”. Skattar personen sig på 1 upplever denna att ”Det går alltid att finna en lösning på 

livets svårigheter” och 7 ”Det finns ingen lösning på livets svårigheter”.  

 

1.4. Bakgrund 

1.4.1 Parasport 
Parasport är idrott för personer med en funktionsnedsättning så som rörelsenedsättning, 

synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Parasport går både att bedriva som 
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motionssport och som tävlingsidrott för olika åldersgrupper. Parasport kan för många även 

fungera som rehabilitering. Parasport innefattar en rad olika sporter som till exempel goalball, 

basket, boccia, bordtennis, skytte, varpa, friidrott, ridsport, hockey och skidor med mera. 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Synnedsättning finns i olika grader och kan vara medfödd eller vara förvärvad. En del 

synnedsättningar går att behandla med hjälp av glasögon, linser eller operation medan vissa 

synnedsättningar inte går att påverka. En del personer har ett litet synfel och andra är helt 

blinda och kan behöva någon typ av hjälpmedel (1177 Vårdguiden, 2018). 

Rörelsenedsättning finns i flera olika grader och kan vara medfödda eller uppkomma genom 

till exempel hjärnskador eller muskelsjukdomar. Med rörelsehinder menas det att personen 

har en nedsatt förmåga att utföra en del fysiska uppgifter. Till exempel kan personen ha svårt 

att gå, svårighet att röra händer, svårt att prata eller att äta. 567 000 personer, både barn och 

vuxna i Sverige, har någon typ att rörelsenedsättning. En del rörelsenedsättningar kan med 

tiden förändras eller förvärras och för en del kan fysisk aktivitet och rehabilitering hjälpa 

(Habilitering & Hälsa, 2016). 

Intellektuell funktionsnedsättning finns i olika grader och varianter. Oftast kan personer med 

intellektuell funktionsnedsättning också ha någon annan typ av funktionsnedsättning som till 

exempel rörelsenedsättning, talsvårigheter, autism eller synnedsättning. Ett barn med 

intellektuell funktionsnedsättning kännetecknas oftast genom att hen inom flera olika 

områden utvecklas långsammare än andra barn. Barnet kan ha svårare att uttrycka sina behov 

och kan i de svårare funktionsnedsättningarna behöva hjälp med tal i form av tecken eller 

bilder. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har oftast en mer faktisk tolkning av 

världen runt om kring dem än andra vuxna. Personerna kan ha svårt att planera, strukturera 

och genomföra en del saker i ens vardag och kan för detta få hjälp. (Habilitering & Hälsa, 

2019).  

 

1.4.2 Elitidrottsskolan 

Elitidrottsskolan är en skola som tar in cirka 20 elever vartannat år. Utbildningen drivs genom 

Svenska Paralympiska kommittén inom Parasport Sverige och har funnits sedan 2012. 

Eleverna på Elitidrottsskolan håller på med olika former av idrott och har olika typer av 

funktionsnedsättning. För att komma med i elitidrottsskolan behöver idrottaren ansöka och 
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tävla inom en paralympisk idrott, ställa upp på de krav som ställs samt vara redo att 

långsiktigt satsa mot Paralympics. Kraven som ställs är krav såsom att man ska ha en 

kvalificerad tränare, genomföra uppdrag, prioritera de tre samlingar som är per år, ställa upp 

på de sponsorträffar som anordnas, planera och träna. (Parasport, 2014) Syftet med 

utbildningen är att hjälpa idrottarna att få livspusslet att gå ihop och få deltagarna att bli 

fulländade 24 timmars elitidrottare och nå den absoluta världseliten inom parasport. Idrottarna 

får under denna treårsperiod hjälp med allt ifrån träningsplanering, kost och näringslära till 

idrottspsykologi. De får också jobba med antidopning, presentationsteknik och olika 

värdegrunder inom idrotten. (paralympics, u.å) 

 

1.4.3 Nationell idrottsutbildning 

Nationell idrottsutbildning även förkortat NIU är utbildning på gymnasial nivå som är till för 

ungdomar som vill kombinera sin studiegång med en elitidrottssatsning. Utbildningen är 

tillåten att söka från hela Sverige. De som går på ett NIU-godkänt gymnasium (Skolverket, 

2019) läser 700 poäng specialidrott där både idrottens fysiska träning ingår men även 

träningslära och näringslära. Både elever som studerar på NIU och elever som valt att inte 

studera på NIU läser tillsammans och kan gå i samma klasser. Till de flesta NIU 

utbildningarna krävs en uttagning då utbildningen är inriktad mot elitidrott (Utbildningsinfo, 

2019). 

 

1.5. Existerande forskning 

Det finns generellt lite forskning kring personer med funktionsnedsättning och ännu mindre 

kring idrottare med funktionsnedsättning. Väldigt lite resurser har avsatts för att bedriva 

forskningen för denna målgrupp (Lindberg, 2016). Lindberg menar i sin rapport ”Svensk 

forskning om funktionshinder FORSKNINGEN SOM HALTAR” att forskningen ligger efter 

och beskriver att den ”haltar” jämfört med andra områden.  

 

I en studie av Buddeberg-Fischer, Klaghofeer & Schnyder (2001) skriver man om hur 

individer utvecklar sin känsla av sammanhang med åren. De skriver om att individer utvecklar 

ett generaliserat sätt att se på världen upp till 30 års ålder. I en studie om KASAM hos 

ungdomar (Buddeberg-Fischer, Klaghofeer & Schnyder, 2001) skattades KASAM av 341 
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studenter med en medelålder på 17 år på en skola i Schweiz. Detta är en av få studier där man 

utvärderat KASAM på ungdomar. Syftet med studien var både att undersöka eventuella 

skillnader i skattning mellan killar och tjejer samt att undersöka KASAM-testets reliabilitet 

vid tre olika tillfällen; ett för-test, ett andra test i mitten av perioden och ett efter-test 18 

månader efter första testtillfället. Resultaten visade en signifikant skillnad i skattningen 

mellan killar och tjejer. Killarna hade en högre skattning än tjejerna vid samtliga tre tester 

under 18-månadersperioden. Testet visade också på en hög reliabilitet. I artikeln diskuterar 

Buddeberg-Fischer, Klaghofee & Schnyder, (2001) att det finns väldigt få studier gjorda på 

ungdomar vilket stärker anledningen för författaren att genomföra denna studie på ungdomar.  

Mayer & Thiel (2014) gjorde en studie där syftet var att undersöka KASAM hos elitidrottande 

män och kvinnor (tyska handbollsspelare i högsta och näst högsta ligan). I studien jämfördes 

den elitidrottande gruppen med en generell befolkningsgrupp i åldrarna 17 - 40 år. 

Jämförelsen visade att elitidrottarnas medelvärde av det totala värdet av KASAM var något 

lägre än den generella befolkningen. En anledning till detta diskuterar Mayer & Thiel (2014) 

kan vara instabiliteten i idrottarnas karriärer, att de hela tiden behöver prestera samt den ökade 

risken för skador som idrottare utsätts för under träning och tävling.  Detta tros kunna leda till 

en känsla av brist av kontroll i livet samt en stress i att hela tiden ligga på gränsen till 

överbelastning. 

I en studie av Johan Fallby (2003) testades KASAM hos 198 idrottare av den absoluta eliten. 

Fallby skriver att tidigare forskning som har genomförts har visat att hög KASAM hos 

elitidrottare visar på en bättre copingförmåga i olika idrottssituationer. Fallby diskuterar det 

faktum att idrottarna inte skiljer sig i mängd mental träning men ändå skiljer sig i mental 

förmåga. Resultatet tyder enligt Fallby på att sambandet mellan mental förmåga och 

personlighet har en betydelse. Fallby har även en hypotes om att bättre förberedelser och 

utvecklade kunskaper i dessa metoder kan vara en anledning till att idrottarna når sin fulla 

potential i fysiska, taktiska och tekniska kvaliteter. 

I en polsk studie från 2016 (Ziółkowski, Zubrzycki, Błachnio, Drobnik, Zarańska & Moska 

2016) jämför man KASAM hos personer med funktionsnedsättning som är huvudsakligen 

stilla-sittande med personer med funktionsnedsättning som idrottar på fritiden. Resultaten från 

studien visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna men författarna förespråkar 

vidare forskning på personer med funktionsnedsättning vilket stärker anledningen för 

författaren att göra denna studie.  
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1.6. Syfte, frågeställningar och hypotes 
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys 

KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning.  Frågeställningarna som 

uppsatsen kommer att besvara är:  

• Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan 

funktionsnedsättning?  

• Påverkas KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning eller 

rörelsehinder)?  

• Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med respektive utan 

funktionsnedsättning? 

 

Hypotesen är att en skillnad i den totala skattningen ses mellan grupperna, att KASAM skattas 

högre hos elitidrottare utan funktionsnedsättning. Den största skillnaden tror synas i 

delkomponenten ”hanterbarhet” då komponenten ”innebär att de resurser som de händelser 

som sker i omgivningen kräver finns tillgängliga” (Ka.sam.se, 2019).  

 

2. Metod 

En grupp med elitidrottande ungdomar med funktionsnedsättning och en grupp elitidrottande 

ungdomar utan funktionsnedsättning har fått svara på en enkät med två olika delar, en 

KASAM-del och en bakgrundsdel. Denna studie är en kvantitativ studie som genomförs i 

form av enkäter. Gruppen fick svara på enkäterna under december 2019 och januari 2020. 

Eftersom enkätundersökning användes kunde resultaten snabbt samlas in. Fem deltagare hade 

glömt att fylla i sista sidan av bakrundsenkäten med totalt sju frågor. Deltagarna kontaktades 

därför i efterhand för att komplettera de svar som fattades. Samtliga svar inkom.  
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2.1 Enkäten 

2.1.1 KASAM-delen 

KASAM-enkäten är en validerad enkät utformad av Aaron Antonovsky. KASAM-enkäten 

består av 29 frågor där varje fråga kan besvaras från 1 - 7. Frågorna besvaras med den siffra 

som passar bäst in med vad som stämmer in på personens situation och känsla. För att minska 

risken för misstolkning och öka reliabiliteten användes den befintliga KASAM-enkäten (se 

bilaga 2). Frågorna ändrades eller egentolkades inte utan de ursprungsfrågor som Antonovsky 

själv utformat användes i denna studie. Antonovsky skriver i sin artikel ”The structure an 

properties of the sense of coherence scale” (1993) att han rekommenderar att skalan används i 

befintlig form för att öka reliabiliteten.  

 

2.1.2 KASAM-sammanställning av poäng   

När KASAM-frågeformuläret fyllts i av deltagarna, sammanställs poängen och bildar ett 

resultat. När poängen från enkäterna ska beräknas behövs några av resultaten vändas på. Det 

vill säga att har man svarat en 1a ska den räknas som 7 poäng eller har man svarat en 2a ska 

den räknas som 6 poäng osv. (se bilaga 8).  Frågorna delas även in i kategorier utifrån 

delkomponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Poängen från 

delkomponenterna bildar tillsammans det totala KASAM-värdet. Ett genomsnittligt värde 

brukar ligga på 140 poäng för en frisk person. Skattar personen över 160 poäng räknas denne 

som KASAM-stark och ligger skattningen under 120 poäng räknas denne som en KASAM-

svag person. För en KASAM-svag person kan det vara bra att förenkla sin vardag och tillvaro 

samt minska på ambitionerna att försöka vara som alla andra och försöka dra ner på 

svårighetsgraden på de utmaningar man ger sig in på. Har man en poäng på under 100 kan det 

vara bra att söka professionell hjälp. (Antonovsky, 2005) 

Poängen i delkomponenterna skiljer sig mellan varandra; en KASAM-poäng i 

delkomponenten meningsfullhet är låg om den är skattas under 30 poäng medan en KASAM- 

poäng i delkomponenten hanterbarhet och begriplighet är låg om den ligger under 35. 

(Antonovsky, 2005) 

Ligger skattningen under 30 i meningsfullhet kan det betyda att personen har lågt 

engagemang i vardagen och de situationer personen ofta befinner sig i. Det kan även tyda på 

en emotionell utmattning eller depressivitet hos personen. (Antonovsky, 2005) 
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En person som har ett svagt resultat i delkomponenten hanterbarhet, det vill säga under 35, 

kan ha en låg tillitsbrist till personer i sin omgivning. Det kan också vara så att personen har 

en låg tro på sig själv både när det gäller att klara av saker och att kunna påverka saker. En 

person med lågt värde i denna delkomponent kan även känna sig överrumplad av livet, till 

exempel när det gäller jobb, familj och ekonomi då bristande resurser i dessa kan finnas. 

Personen kanske har en dålig ekonomi och upplever sig själv ha låg kompetens. (Antonovsky, 

2005) 

En person som har ett lågt resultat i delkomponenten begriplighet (under 35) kan ha vissa 

sociala eller språkliga svårigheter i miljön hen befinner sig i just nu i livet. Situationerna 

kanske är för intellektuellt jobbiga att klara av och vardagssituationen kan upplevas alldeles 

för komplex för personen. Lågt värde i begriplighetskomponenten kan tyda på att personen 

har många oroliga och negativa tankar inom sig själv. (Antonovsky, 2005)  

 

2.1.3 Bakgrundsenkäten 

En bakgrundsenkät utformades specifikt för projektet (se bilaga 3). I enkäten besvarades 

frågor om till exempel kön, ålder, idrott, typ av idrott och hur långt de måste färdas till 

träningen. Enkäten skiljer sig åt mellan grupperna då frågor om funktionsnedsättning ingår 

endast i enkäten till gruppen med funktionsnedsättning (se bilaga 4).  

 

2.2 Information om datainsamling 

Kvantitativ forskning innebär att en datainsamling görs och i denna studie samlades data in 

via enkäter i pappersform. En fördel med en enkätstudie är att det går relativt snabbt och 

enkelt att få in ett stort antal svar en grupp personer (Suvio, 2016). Det är även billigt i 

förhållande till andra forskningsformer som till exempel intervjuer där en del resor kan 

behöva räknas in. Med enkätundersökning minskar även risken för en intervjuareffekt, där 

personen som blir intervjuad blir påverkad av intervjuaren på ett eller annat sätt. Till exempel 

kan personen vilja verka bättre än vad den är eller underrapportera saker som kan vara jobbiga 

(Bryman, 2016). 

2.3. Deltagarna 
Kriteriet för att kunna delta i denna studie var att forskningspersonerna skulle idrotta på 
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elitnivå. För att definiera elitidrottare behövde deltagarna anses som elitsatsande, och tävla på 

nationell eller internationell nivå, alternativt tillhöra den högsta eller nästa högsta 

divisionen/nivån inom sin idrott detta för att smalna av gruppen och bara ta med dem som 

tillhörde den absoluta toppen inom sin idrott.  

Deltagarna i projektet var elitidrottande ungdomar/unga vuxna i åldrarna 15 – 26, både killar 

och tjejer. Gruppen med elitidrottare med någon typ av funktionsnedsättning rekryterades via 

Parasportförbundets Elitidrottsskola genom handledaren. Den andra gruppen med elitidrottare 

utan funktionsnedsättning rekryterades via författarens elithandbollslag; NIU-elever vid 

Sjölins Gymnasium samt elitfriidrottare författaren fått kontakt med genom en 

familjemedlem. Urvalet valdes genom en blandning av kriterieurval och bekvämlighetsurval. 

Gruppen bestod av totalt 36 deltagare, varav 18 hade någon form av funktionsnedsättning som 

syn- eller rörelsenedsättning. 18 av 36 deltagare tillhörde något landslag. Deltagarna tävlade 

antingen på den högsta nivån inom sin idrott eller den näst högsta om olika nivåer fanns. Flera 

av deltagarna har landslagsmeriter; det vill säga 13 av 18 i gruppen med personer med 

funktionsnedsättning och 5 av 18 i gruppen med personer utan en funktionsnedsättning. En 

del av deltagarna var rullstolsburna och vissa behövde ibland ledsagning vid träning och 

tävling.  

  

2.3.1 Idrottare med funktionsnedsättning 

Fem av 18 deltagare i gruppen med funktionsnedsättning hade någon typ av synnedsättning. 

Gruppen bestod av två tjejer och tre killar. Två av fem med en synnedsättning hade angivit att 

de behövde en ledsagare för att bedriva sin idrott. Två av fem utövade en individuell idrott 

såsom cykel, simning, bordtennis, rodd, judo, alpint eller friidrott. Tre av fem utövade en 

lagidrott som tillexempel goalball. 

Tretton av 18 deltagare i gruppen med funktionsnedsättning hade någon typ av 

rörelsenedsättning; sju av 13 använde rullstol och resterande sex personen var gående. Elva av 

13 utövade en individuell idrott såsom simning, cykel, bordtennis, rodd, alpint och friidrott. 

Två av 13 utövade en lagidrott som tillexempel parahockey eller rugby. Medelåldern i denna 

grupp var 19,8 år. 
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2.3.2. Idrottare utan funktionsnedsättning 

Denna grupp bestod av 18 ungdomar i åldrarna 16 – 23 år, både tjejer och killar. Fem av dessa 

utövade en lagidrott som i detta fall var handboll och 13 var individuella idrottare och utövade 

friidrott. Fem av 18 utövade sin sport på landslagsnivå. Medelåldern i denna grupp var 17,8 

år. 

 

2.4 Information till deltagarna 

Deltagarna fick innan projektets start både skriftlig (se bilaga 6) och muntlig information om 

studien samt en samtyckes-blankett att fylla i där det informerades om att det var frivillig att 

delta i och att deltagarna när som helst fick hoppa av utan att ange skäl (se bilaga 7). De fick 

också information om att personuppgifter behandlas av GIH enligt gällande 

dataskyddslagstiftning vilket betyder att utlämnade personuppgifter skyddas. Denna 

lagstiftning finns till för att skydda en persons integritet. Då personuppgifter samlas in är det 

författarens ansvar att följa förordningens bestämmelser. Till exempel måste författaren 

informera personerna om vad deras personuppgifter ska används till samt inte använda dem 

till annat än det som angetts (Oppendata, u.å.).  

Författaren fanns på plats under tillfället för att svara på eventuella frågor för att minska 

risken för missförstånd av frågorna. Deltagarna fick genomföra enkätundersökningen i små 

grupper. Författaren började med en kort introduktion om sig själv samt gav en kort 

information om studien. Informationen om studien fick de även läsa i informationsbladet. 

Enkäterna tog endast 10 minuter att fylla i och lämnades in till författaren efter det att 

enkäterna var ifyllda.  

 

2.5 Analys av data 
Under januari och februari 2020 sammanställdes enkäterna. Statistiken har sammanställts i 

programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Det icke parametriska testet- 

Mann-Whitney U test användes för att jämföra resultatet mellan grupperna. Mann-Whitney U 

test är test som testar två oberoende grupper med varandra och fungerar bra att använda när 

det är små grupper som ska jämföras med varandra (Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, 2013). Excel användes för att sammanställa bakgrundenkäterna. 
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3. Resultat 

Av de 36 personer som fått enkäten tilldelat till sig besvarade samtliga 36 personer alla frågor 

i enkäten.  

Resultaten nedan presenteras enligt den ordning frågeställningarna var ställda. Gruppen med 

personer med funktionsnedsättning benämns som ”grupp 1” och gruppen med personer utan 

en funktionsnedsättning benämns som ”grupp 2”. 

 

3.1. Jämförelse av det totala KASAM värdet 

Frågeställning som besvaras nedan var: ”Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos 

elitidrottare med funktionsnedsättning respektive utan?”.  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad (p=0,826) av det totala KASAM-värdet mellan 

grupperna. Den lägsta poängen av skattningen i grupp 1 var 91 och 97 i grupp 2. Den högsta 

skattningen i båda grupperna var 174 poäng. Medianen av det totala KASAM-värdet var 

150,5 poäng för grupp 1 och 143,5 poäng för grupp 2 (Figur 1).  

 

Figur 1 – De två boxarna visar skattningen mellan grupp 1 och 2 i det totala KASAM-värdet. 

Linjen i mitten av boxen visar medianen av skattningen. Den övre och undre kvartilen visar 



18 
 

det 25%-värdet respektive det 75%-värdet. Strecken utanför boxen, visar maximum och 

minimumskattning.  

Hypotesen till studien var att se en skillnad i den totala skattningen, där KASAM var högre 

hos elitidrottare utan funktionsnedsättning vilket resultatet i studien visar inte stämmer. 

 

3.2. Skillnader mellan KASAM-värdet mellan idrottare med 
synnedsättning och rörelsenedsättning 

Frågeställning som besvaras nedan var: ”Påverkas KASAM-skattningen av typen av 

funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)”?  

Medianen (min och max) av det totala KASAM värdet var 154 (91 - 171) poäng för gruppen 

med synnedsättningar (n=5) och 149 (106 - 174) poäng för gruppen med rörelsenedsättningar 

(n=13). Resultatet visade ingen signifikant (p=0,844) skillnad mellan grupperna.   

 

 

3.3. Delkomponenten Hanterbarhet 

Nedan besvaras en av delkomponenterna i följande frågeställning: ”Kommer en skillnad i 

skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan 

elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?” 

Medianvärdet i grupp 1 var 54,5 och i grupp 2 49,5 i skattningen av delkomponenten 

hanterbarhet. Den lägsta poängen som skattades var 32 poäng i grupp 1 och 34 poäng i grupp 

2. Den högsta poängen som skattades var 63 poäng i grupp 1 och 64 poäng i grupp 2. 

Resultatet visade inte någon signifikant (p=0,912) skillnad mellan grupperna (Figur 2). 
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Figur 2 – De två boxarna visar skattningen mellan grupp 1 och 2 i delkomponenten 

hanterbarhet. Linjen i mitten av boxen visar medianen av skattningen. Den övre och undre 

kvartilen visar det 25%-värdet och det 75%-värdet. Strecken utanför boxen visar maximum 

och minimumskattning. Symbolerna nedanför den vänstra boxen är extremvärden. 

Hypotesen i studien var att den största skillnaden tror synas i komponenten ”hanterbarhet” då 

komponenten ”innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns 

tillgängliga” (Ka.sam.se, 2019). Hypotesen stämmer inte då det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

 

3.4. Delkomponenten Meningsfullhet 

Nedan besvaras en av delkomponenterna i följande frågeställning: ”Kommer en skillnad i 

skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan 

elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”. 

Medianvärdet i grupp 1 var 45 och i grupp 2 42,5 poäng i skattningen av delkomponenten 

meningsfullhet. Den lägsta poängen som skattades var 26 i båda grupperna. Den högsta 

poängen som skattades var 53 poäng i grupp 1 och 50 poäng i grupp 2. Resultatet visade inte 

någon signifikant (p=0,579) skillnad mellan grupperna. 
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3.5. Delkomponenten Begriplighet 

Nedan besvaras en av delkomponenterna i följande frågeställning: ”Kommer en skillnad i 

skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan 

elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”. 

Medianvärdet i grupp 1 var 54,5 och i grupp 2 49,5 i skattningen av delkomponenten 

begriplighet. Den lägsta poängen som skattades var 28 poäng i grupp 1 och 25 poäng i grupp 

2. Den högsta poängen som skattades var 56 poäng i grupp 1 och 54 poäng i grupp 2. 

Resultatet visade inte någon signifikant (p=0,692) skillnad mellan grupperna (Figur 3). 

 

 

 

Figur 3 - De två boxarna visar skattningen mellan grupp 1 och 2 i delkomponenten 

begriplighet. Linjen i mitten av boxen visar medianen av skattningen. Den övre och undre 

kvartilen visar det 25%-värdet och det 75%-värdet. Strecken utanför boxen, visar maximum 

och minimumskattning. Symbolerna nedanför den vänstra boxen är extremvärden. 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys 

KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning. Frågeställningarna som 

studien bygger på var: ”Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med 



21 
 

respektive utan funktionsnedsättning?”, ”Påverkas KASAM-skattningen av typen av 

funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)?” ”Kommer en skillnad i 

skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan 

elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning”. Nedan kommer studien och resultaten 

diskuteras i två olika delar, en ”Resultatdiskussion” och en ”Metoddiskussion”. 

 

4.1. Resultatdiskussion 

Resultaten visade inga signifikant skillnad i skattning av KASAM mellan grupperna idrottare 

med respektive utan funktionsnedsättning. Gruppen med personer med funktionsnedsättning 

skattade dock något högre än gruppen med personer utan funktionsnedsättning. En skillnad 

kan ses på sju poäng men skillnaden var inte signifikant. Resultatet från skattningen mellan de 

tre delkomponenten hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet skiljer sig något mellan 

grupperna och idrottare med funktionsnedsättning skattar mellan 2,5 – 5 poäng högre än 

gruppen utan funktionsnedsättning, dock var skillnaderna inte signifikanta.  

Folkhälsomyndigheten presenterade år 2015 resultatet av sin Folkhälsoenkät, där det visades 

att personer med funktionsnedsättning har en sämre psykisk hälsa än personer utan 

funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2015). Resultaten från denna studie visar dock 

att resultaten inte skiljer sig mellan gruppen när KASAM skattas. Folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten, 2015) menar att utifrån deras resultat där sämre psykisk hälsa har 

identifierats kan en bakomliggande faktor vara att personer med funktionsnedsättning 

generellt har färre sociala aktiviteter. Kan resultatet i denna studie bero på att samtliga 

deltagare utför en idrott och därmed ingår i sociala aktivitet? Kan det vara så att resultatet i 

studien grundar sig i att en idrott utförs i ett socialt sammanhang och därmed bidrar till bättre 

psykisk hälsa? 

I den polska studien från 2016 (Ziółkowski, Zubrzycki, Błachnio, Drobnik, Zarańska & 

Moska 2016) där personer med en funktionsnedsättning som idrottar jämförs med personer 

med funktionsnedsättning som inte idrottar, visas en skillnad i skattning, dock inte signifikant, 

av KASAM där den idrottande gruppen skattar högre jämfört med den icke idrottande 

gruppen. Med utgångspunkt från resultatet som inte var signifikant men kan vara av klinisk 

betydelse så förespråkar forskarna i studien vidare forskning inom området.  
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I studien på elitidrottande handbollsspelare i Tyskland (Mayer & Thiel, 2012) visades 

resultatet att elitidrottare hade ett lägre KASAM än den generella befolkningen. Detta resultat 

kan ha en koppling till resultatet i denna studie då grupp 1 hade fler landslagsmeriterade 

medlemmar än grupp 2. Mayer & Thiel (2012) diskuterade att anledningen till resultatet i den 

tyska studien kan ha att göra med att elitidrottarna hela tiden upplever en instabilitet i 

karriären kopplat till prestationen. Det kan vara så att idrottarna i grupp 1 i denna studie 

upplevde ett större lugnt då de fått bekräftelse i form av landslagsuppdrag och därmed 

skattade ett högre KASAM. Det kan också vara så att grupp 2 skattade lägre KASAM på 

grund av instabiliteten i deras idrottskarriärer då de inte vet om de håller måttet och därmed 

riskerar att förlora sin plats eller position inom idrotten. 

Mellan personerna med rörelsenedsättning och personerna med synnedsättning sågs en liten 

men inte signifikant skillnad på 5 poäng i det totala KASAM skattningen. En begränsning i 

denna studie var att gruppen med rörelsenedsättning var större jämfört med gruppen med 

synnedsättning vilket kan ha påverkat resultatet. Gruppen med personer med 

rörelsenedsättning var 13 personer och gruppen med personer med en synnedsättning var 

endast fem personer. För att få ett mer trovärdigt resultat kunde fler idrottare med 

synnedsättning ha rekryterats. 

Gruppen med personer med en funktionsnedsättning hade en högre medelålder jämfört med 

gruppen utan funktionsnedsättning. Buddeber-Fischer, Klaghofeer och Schnyder (2001), 

skriver i sin studie att personer utvecklar sin KASAM med åren. De beskriver att personer 

utvecklar sitt sett att se på världen mer eller mindre sammanhängande upp till 30 års ålder. 

Det kan vara så att resultatet i denna studie därför bli högre hos grupp 1 då en högre 

medelålder sågs jämfört med den i grupp 2. Dock var skillnaden i medelålder ej signifikant 

(p=0,957). Det vore även intressant att undersöka om åldern har en bidragande faktor till 

skillnaden i de olika delkomponenterna. Resultatet skulle kunna bero på att personer utan en 

funktionsnedsättning med lägre medelålder tar för mycket i livet för givet. Till exempel 

familj, vänner och framtid i förhållande till gruppen med personer med en 

funktionsnedsättning med högre medelålder som kanske förstår vad det innebär att ha 

personer runtomkring sig tillgängligt. I delkomponenten hanterbarhet kan ett lågt resultat 

innebära tillitsbrist till sin omgivning. Kan det vara så att hypotesen ”Den största skillnaden 

tror synas i delkomponenten ”hanterbarhet” då komponenten innebär att de resurser som de 

händelser som sker i omgivningen kräver finns tillgängliga” (Ka.sam.se, 2019)” inte stämmer 

utan är tvärtom? Personer med en funktionsnedsättning kanske har högre tillit till sin 
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omgivning då den har prövats till skillnad mot personer utan en funktionsnedsättning både 

vad gäller ålder och tack vare funktionsnedsättningen. 

 

Båda grupperna ligger utifrån medianen ovanför 140 poäng, dock fanns det individer i båda 

grupper som skattade under 120 poäng och dessa personer bör eventuellt identifieras och 

stöttas. Har en person ett lågt KASAM värde kan personen behöva professionell hjälp för att 

lägga upp en personlig handlingsplan. Generellt sett för personer med låg KASAM poäng kan 

det vara bra att göra sådant som får personen att må bra och umgås med personer som ger 

personen energi. (Antonovsky, 2005)  

 

4.2. Metoddiskussion 

I studien användes den redan befintliga KASAM-enkäten utformad av Aaron Antonovsky. 

Antonovsky skriver i sin artikel ”The structure an properties of the sense of coherence scale” 

(1993) att han rekommenderar att skalan används i befintlig form för att öka reliabiliteten. 

Eftersom enkäten användes i sitt befintliga skick kan resultaten från denna studie jämföras 

med andra liknande studier som använt sig av samma enkät. Bakrundsdelen utformades dock 

specifikt för denna studie och här inte reliabilitetstestats vilket kan vara en begränsning. I 

bakgrundsdelen ställdes dock frågor som ålder, typ av idrott och kön vilket inte har påverkat 

studiens resultat.  

Eftersom enkätundersökning användes kunde resultaten snabbt samlas in. Många av 

deltagarna i gruppen med funktionsnedsättning kom från olika delar av landet och 

enkätsvaren kunde kompletteras snabbt om något svar missades. Till exempel hade fem 

deltagare glömt att fylla i sista sidan av bakrundsenkäten med totalt sju frågor. Eftersom 

studien gjordes i form av enkäter kunde författaren skicka ut just de frågorna snabbt till 

gruppen och be dem fylla i och snabbt få in dessa svar. Svarsfrekvensen i denna studie blev 

därför väldigt hög, 100 %, då samtliga enkäter som lämnades ut kom tillbaka. Detta kan bero 

på att studien omfattade en liten grupp på endast 36 personer. En annan bidragande faktor till 

den höga svarsfrekvensen kan vara att deltagarna fick enkäten i handen och inte i digitalt 

format. (Bryman, 2016) 

Ett eventuellt problem med studien kan vara att grupperna inte var tillräckligt stora. 

Grupperna bestod av 18 personer vardera, vilket kan ha resulterat i Typ-2 fel i studien. Typ-2 

fel innebär att en skillnad finns men att den inte visas på grund av för låg power. Däremot var 
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grupperna lika stora vilket gör att deras resultat blir jämförbara med varandra. På grund av det 

låga antalet personer som deltog i studien gör att resultaten inte är representativa för en hel 

population. Hade studien gjorts på en större grupp hade resultaten kunnat generaliseras mer 

(Bryman, 2016). Å andra sidan är antalet elitidrottande ungdomar inom para-sport i Sverige 

litet vilket gör att antal idrottare inkluderade i denna studie är förhållandevis hög med 

avseende på den totala populationen. I studien fick författaren med samtliga elever vid 

Elitidrottsskolan; elever som idrottar på hög nivå och bedriver en aktiv elitsatsning. För att få 

en mer reliabel studie hade fler idrottare behövts rekryterats, detta hade dock resulterat i att 

studien hade tagit längre tid att genomföra. Grupperna matchade varandra väldigt bra när det 

gällde idrottssatsning. Däremot skulle det vara till studiens fördel om alla deltagare studerade 

på samma skola eller om samtliga deltagare var utspridda runt om i landet. Urvalet i studien 

skiljde sig mellan grupperna då idrottarna i grupp 1 kom från olika delar av landet medan 

idrottarna i grupp 2 bodde till vardags i Stockholm. 

En etisk aspekt till studien som författaren tänkte på innan, under och efter projektet var 

huruvida gruppen med personer med funktionsnedsättning skulle uppfatta studien som negativ 

på grund av frågeställningarna och hypotesen. Att studien eventuellt skulle visa på resultatet 

att funktionsnedsatta hade det sämre och/eller mådde sämre jämfört med de utan 

funktionsnedsättning. Eftersom syftet med studien var att se om eventuella skillnader finns 

var författaren rädd att de skulle vilja svara högre eller bättre än vad de egentligen kände, för 

att på så vis minska eventuella fördomar och skillnader. Huruvida grupp 1 överskattade eller 

underskattade sina svar går inte att besvara här.  

Något som författaren är stolt över med studien är att så pass duktiga elitidrottare rekryterades 

till studien. Samtliga av deltagarna tävlade på den högsta eller näst högsta nivån i respektive 

idrott.  

 

5. Vidare forskning 
Med hjälp av denna studie undersöks KASAM hos elitidrottare med respektive utan 

funktionsnedsättning, vilket bidrar till ny unik information till ett forskningsfält där det finns 

väldigt lite forskning publicerat. Vidare forskning skulle kunna göras på större grupper, eller 

på enbart idrottande kvinnor eller idrottande män, eller en viss typ av idrottare eller 

funktionsnedsättning. Till exempel skulle det kunna finnas en skillnad i skattning av KASAM 

hos idrottare som utför en individuell idrott jämfört med idrottare som utför en lagidrott. Även 
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här går det att ta hänsyn till olika funktionsnedsättningar. Intressant skulle även vara att 

undersöka skattningen av KASAM hos icke elitidrottande personer med funktionsnedsättning.  

Denna forskning belyser en stor samhällsfråga som är relevant för samhällets fortsatta 

utveckling, både när det gäller välmående i samhällets olika grupper men även välmående hos 

elitidrottande ungdomar och unga vuxna. Ingen studie har tidigare gjorts där en grupp med 

personer med funktionsnedsättning och en grupp med personer utan funktionsnedsättning 

jämförts i skattning av KASAM.  

 

6. Slutsats 

Inga signifikanta skillnader i skattning kan ses varken i delkomponenterna eller det totala 

KASAM värdet mellan gruppen personer med respektive funktionsnedsättning. Detta resultat 

kan anses positivt då hypotesen vara att skattningen skulle vara lägre i gruppen med 

funktionsnedsättning och speciellt inom delkomponenten hanterbarhet. Sammanställningen 

visade att personerna med funktionsnedsättning skattade något högre än personerna utan 

funktionsnedsättning i det totala KASAM-värdet och i samtliga delkomponenter. Dock var 

resultatet inte statistiskt signifikant men kan ha en klinisk betydelse. 

Resultatsammanställningen identifierade dock personer i båda grupperna som hade låga 

KASAM poäng vilket gör att detta resultat bör belysas till båda gruppernas tränare och 

sportchefer så att dessa personer kan få det stöd de behöver.  

Eftersom urvalet i denna studie inte var så stort kan resultatet inte ses som allmängiltigt och 

bör därför tolkas med försiktighet. Studien berör ungdomar och unga vuxna elitidrottare och 

bör inte generaliserats till ungdomar och unga vuxna som inte bedriver någon typ av 

elitsatsning.  

Har en person ett lågt KASAM värde kan personen genom professionell hjälp få hjälp att 

lägga upp en personlig handlingsplan. Generellt sett för personer med låg KASAM poäng kan 

det vara bra att göra sådant som får personen att må bra och umgås med personer som ger 

personen energi. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron 

Antonovskys KASAM hos elitidrottare med funktionsnedsättning respektive utan 

funktionsnedsättning.  Frågeställningarna som i uppsatsen kommer besvaras är:  

• Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med 

funktionsnedsättning respektive utan?  

• Påverkas KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning 

eller rörelsehinder)?  

• Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med funktionsnedsättning 

respektive elitidrottare utan funktionsnedsättning. 
 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord svenska Ämnesord engelska 
KASAM 

Aaron Antonovsky 

Ungdomar 

Unga vuxna 

Elitidrottare 

KASAM funktionsnedsatta 

Funktionsnedsättning 

Sense of Coherence 
 
Disabilities  
 
Athletes 
 
Adolescents 
 
Prosperous 
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Var och hur har du sökt? 
Databaser och andra källor: 
  
GIH:s bibliotekskatalog 

PubMed 

Google Scholar 

Google 

Sökkombinationer: 
 
Bibliotekskatalogen: Aaron Antonovsky 
KASAM 
PubMed: Sence of Coherence Adolecents, 
Sence of Coherence Athletes, Sence of 
Coherence disabilaties 
Google Scholar:  KASAM på elitidrottare, 
Aaron Antonovsky KASAM, KASAM på unga 
elitidrottare, KASAM på personer med 
funktionsnedsättning 
Google: KASAM frågeformulär 29 frågor, 
Aaron Antonovsky 
 

 

Kommentarer 
En del av forskningen har hittats genom referenser från annan forskning och rapporter. 
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8.2 Bilaga 2  
KASAM enkäten 

KASAM frågeformulär 29 frågor 
Här är några frågor (29) som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 
möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just dig.  

Siffrorna 1 och 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer precis i det som står 
under 1, ringa in 1:an, om det som står under 7 passar in på din situation, så 
ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst 
överensstämmer med din känsla.  

Ge endast ett svar på varje fråga 

 

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

     1           2           3            4            5           6           7 

har aldrig den                                                                känslan har alltid den känslan 

 

 2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med 
andra, hade du då en känsla av att det?  

      1           2           3            4            5           6           7  

kommer säkert inte att bli gjort                                      kommer säkert att bli gjort  

 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från 
dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?   

      1           2           3            4            5           6            7             
tycker dom är främlingar                                                       känner dem mycket väl 

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

      1           2           3            4            5            6            7  
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mycket sällan eller aldrig                                                                mycket ofta  

5. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personer som du 
trodde att du kände väl?  

      1            2            3           4            5           6           7  

har aldrig hänt har                                                                          har hänt ofta  

 

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

        1            2            3            4            5           6           7  
har aldrig hänt                                                                                 har hänt ofta  

 

7. Livet är  

      1            2            3            4            5            6           7  
Allt igenom intressant                                                                fullständigt enahanda 

 
 8. Hittills har ditt liv  

      1            2            3             4            5            6           7  
helt saknat mål och                                                           genomgående haft mål och     

           mening                                                                                       mening  

                                                                            

9. Känner du dig orättvist behandlad?  

      1            2            3             4            5            6             7  
mycket ofta                                                                                     mycket sällan/aldrig  
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10. De senaste tio åren har ditt liv varit  

      1            2            3             4             5            6            7 
Fullt av förändringar utan att                                    helt förutsägbart utan 
du vetat vad som skulle                                          överraskande förändringar   

hända härnäst         

                                     

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

      1            2            3             4             5            6             7  
helt fascinerande                                                                          fullkomligt urtråkiga  

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet 
vad du ska göra?   

        1            2            3             4             5            6             7       
mycket ofta                                                                                    mycket sällan/aldrig  

 

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

      1             2            3             4             5            6             7 
Det går alltid att finna en                                                      Det finns ingen lösning 
lösning på livets svårigheter                                                   på livets svårigheter  

 

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

       1             2            3             4             5            6             7  
Känner hur härligt                                                                  Frågar dig själv varför du                       

   det är att leva                                                                                    du finns till 
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15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen  

        1             2             3             4             5             6            7 
Alltid förvirrande och                                                                       fullständigt solklar 

     svår att finna                                               

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till?  

          1             2             3             4             5              6            7  
glädje och djup tillfredsställelse                                                          smärta och leda  

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara  

         1             2             3              4             5              6              7  
fullt av förändringar utan att du                                      helt förutsägbart utan                         
vet vad som händer härnäst                                         överraskande  förändringar 

                                                                                                       

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du 

            1              2             3             4              5             6             7  
älta det om och om igen                                                     säga det var det och              

                                                                                                      sedan gå vidare 

 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  

          1              2             3             4              5             6             7 
mycket ofta                                                                                     mycket sällan/aldrig 

 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl tillmods  
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             1              2             3             4              5             6             7 
kommer du säkert att fortsätta                       kommer det säkert att hända något 
känna dig väl till mods                                                som förstör den goda känslan  

 

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

              1             2             3            4             5             6             7 
mycket ofta                                                                                     mycket sällan/aldrig  

 

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

           1             2             3             4              5            6             7 helt 
utan mål och mening                                                       fyllt av mål och mening  

 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan 
räkna med?  

           1             2             3             4              5             6            7 
det är du helt säker på                                                                         det tvivlar du på  

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på 
att hända?  

            1             2             3             4             5             6            7 
mycket ofta                                                                                     mycket sällan/aldrig  

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
olycksfågel. Hur ofta har du känt det så?  

            1             2             3             4              5             6            7 
aldrig                                                                                                               mycket ofta  

 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att 
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                1             2             3             4              5             6            7  

du över- eller undervärderade                                                       du såg saken i dess        
dess betydelse                                                                                      rätta proportion  

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom 
viktiga områden i ditt liv, har du då en känsla av att  

               1             2             3             4             5             6            7  
du alltid kommer att lyckas                                          du inte kommer att lyckas 
svårigheterna                                                                     övervinna svårigheterna  

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 
dagliga liv?  

            1             2             3             4             5             6            7 
mycket ofta                                                                                     mycket sällan/aldrig  

 

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

            1             2             3              4             5            6            7  

mycket ofta                                                                                     mycket sällan/aldrig 
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8.3 Bilaga 3 
Bakgrundsenkät 
 

 

  
Skattning av KASAM hos elitidrottare med 
respektive utan funktionsnedsättning  
Bakgrundsfrågor 
Ange ditt kön genom att kryssa i en av rutorna       

□ Kvinna 

□ Man 

□ Annan                          

Ange din ålder .……….år 

 

Vilken/a idrott/idrotter utövar du? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Kryssa i vilken typ av idrott du utövar 

 □ Individuell idrott    

 □ Lagidrott 

 

Om det finns olika nivåer/serier/divisioner inom din idrott, vilken nivå tillhör du då? 
Beskriv nedan.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Hur länge (år) har du tränat inom din idrott? ______________________________________ 

Hur länge (år) har du tävlat inom din idrott? _______________________________________ 

 

Tillhör du något landslag?       □ Ja      □ Nej 

 

Hur lång tid tar det för dig att komma till din träning? _________minuter 
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8.4. Bilaga 4 
 Bakgrundenkät funktionsnedsatta 

 

  
Skattning av KASAM hos elitidrottare med 
respektive utan funktionsnedsättning  
Bakgrundsfrågor 
Ange ditt kön genom att kryssa i en av rutorna       

□ Kvinna 

□ Man 

□ Annan                          

Ange din ålder .……….år 

 

Vilken/a idrott/idrotter utövar du? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Kryssa i vilken typ av idrott du utövar 

 □ Individuell idrott    

 □ Lagidrott 

 

Om det finns olika nivåer/serier/divisioner inom din idrott, vilken nivå tillhör du då? 
Beskriv nedan.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Hur länge (år) har du tränat inom din idrott? ______________________________________ 
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Hur länge (år) har du tävlat inom din idrott? _______________________________________ 

 

Tillhör du något landslag?       □ Ja      □ Nej 

 

 

 

Vilken funktionsnedsättning har du?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Har du en funktionsnedsättning som gradvis försämras?  

□ Ja 

□ Nej 

Om ja, beskriv nedan.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Hur lång tid tar det för dig att komma till din träning? _________minuter 

 

Behöver du en ledsagare/guide för att utföra din idrott? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Ibland 
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8.5 Bilaga 6 
Infobrev 

 
Informationsbrev gällande deltagande i studien ”Skattning 
av KASAM hos elitidrottare med respektive utan 
funktionsnedsättning” 
 
Hej! 

 

Jag heter Carolina Ingesson och är student på Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och 
idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Jag genomför just nu min kandidatuppsats där jag vill 
undersöka om skillnader finns i skattning av KASAM mellan normativa elitidrottare och 
elitidrottare med någon slags funktionsnedsättning. KASAM är en skattningsskala som mäter 
välmående i form av tre olika komponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.  

Enkäten tar ca. 15 minuter att svara på. 

 

Om du vill delta i studien kommer du vid ett tillfälle få svara på en enkät där första delen är 
en bakgrunds-enkät och den andra delen en KASAM-enkät.  

 

Medverkan i denna studie är frivillig och du har rätt att avbryta deltagandet när som helst 
under studiens gång.  

 

Uppsatsen beräknas vara färdig under maj 2020 och kommer då finnas tillgänglig på DiVA, 
GIH:s publikationsdatabas. 

 

Tack på förhand! 

 

Ansvarig för studien     Handledare 

Carolina Ingesson                                           Anna Bjerkefors, med. dr., lärare  

070-6074123                                                   072-5352040 

carolina.ingesson@student.gih.se                   anna.bjerkefors@gih.se 

mailto:carolina.ingesson@student.gih.se
mailto:anna.bjerkefors@gih.se
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8.6 Bilaga 7   
Samtyckes blankett 

 

Samtycke till att delta i studien ”Skattning av 
KASAM hos elitidrottare med respektive utan 
funktionsnedsättning” 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 
Gymnastik och idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet 
med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  
 

 

 

 

 

 

 …………………………………………… 

Underskrift                                                                                      

 

 

………………………………….…………                   ……………………………………………. 

Namnförtydligande                                                         Ort och datum 
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8.7 Bilaga 8  
Poängberäkning KASAM-enkät 
 

Poängberäkning 

Gör så här: Börja med att vända siffrorna på frågorna 
1,4,5,6,7,11,13,14,16,20,23,25,27  

dvs. Svarsalternativ 7 ger 1 poäng och 1 ger 7 poäng på de 13 
frågorna.  

Övriga frågor poängsättes som de står 1 är 1 och 7 är 7. 

 Vid M nedan skrivs summan av poängen på frågorna 
4,7,8,11,14,16,22,28  

Vid B nedan skrivs summan av poängen på frågorna 
1,5,10,12,15,17,19,21,24,26  

Vid H skrivs summan av poängen från frågorna 
2,6,9,13,18,20,23,25,27,29  

M:…………….poäng B:……………..poäng H:………………poäng  

Summera poängen för M+B+H och addera poängen från fråga 3 (som 
inte ingår i någon av grupperna) och skriv in totalsumman  

 

KASAM:……………..totalpoäng 
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