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Abstract

The aim of this study was to describe a group of (n=28) elderly older (<80) people sense of 

coherence (SOC) when they moved in to a senior care institution and after having lived on the 

senior care institution for nine months. Afterwards study the change of their SOC. The quantitative 

and prospective study with a comparative approach. Data was collected at two occasions. Once, 

shortly after the subject moved in to a senior care institution and once after nine months. The result 

of the study shows that the mean of SOC the first time was 133,5 and the second time 163. 

Everyone in this study (n=28) shows increased SOC after nine months at a senior care institution. 

Keywords:

SOC (Sence of coherance), elderly, senior care institution



Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva en grupp (n=28) äldre äldres (<80) känsla av sammanhang 

(KASAM) dels vid inflytt till äldreboendet och dels efter att de bott på äldreboendet i nio månader. 

Därefter jämföra om det skett någon förändring av deras KASAM. Studien genomfördes som en 

kvantitativ och prospektiv studie med jämförande ansats. En enkät delades ut vid två tillfällen, dels 

när de nyligen hade flyttat in på det nyöppnade äldreboendet och dels efter att ha bott på 

äldreboendet i nio månader. Resultatet visade att medianen av de äldre äldres KASAM vid inflytt 

till äldreboendet var 133,5 och efter nio månader var 163. Samtliga deltagare (n=28) i studien ökade 

i KASAM efter att ha bott på äldreboendet i nio månader jämfört med vid inflytten till 

äldreboendet. 

Nyckelord: 

KASAM (Känsla av sammanhang), äldre äldre, äldreboende 



1. Introduktion 
1.1 Äldre äldre människor

Åldrandet är en pågående process utan bestämda gränser.  Variationen mellan olika människor är 

stor och åldrandet kan ses utifrån ett biologiskt, funktionellt, socialt och kronologiskt åldrande. Att 

vara äldre definieras oftast utifrån den kronologiska åldern, dvs. 65 år och däröver. Den biologiska, 

funktionella och sociala åldern kan inträffa vid mycket varierad kronologisk ålder då dessa faktorer 

är beroende av hälsotillstånd och fysiologisk förmåga och påverkas såväl av den biologiska, 

psykologiska och sociala miljön. Gruppen "äldre äldre" infattar personer som är 80 år och däröver 

(SOU 2003:91). 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och antalet äldre personer är även väntat att öka snabbt under 

de kommande decennierna. År 2002 var 1,5 miljoner svenskar 65 år och däröver, alltså 17% av 

befolkningen. Om 30 år beräknas 25% av befolkningen vara 65 år och däröver. Samtidigt kommer 

gruppen "äldre äldre" att öka från ca 500 000 till 750 000 personer (Gallagher & Truglio-Londrigan, 

2004).

Att bli äldre innebär ofta försämringar av immunförsvaret, fysisk svaghet och förändringar i det 

endokrina systemet vilket gör äldre sårbara inför belastningar och påfrestningar (Lutgendorf, 1999). 

En åldrande människa kan också vara fullt frisk vilket innebär att kapaciteten mellan olika individer 

kan variera mycket. Något som tillhör det friska åldrandet är ändå minskad ork och styrka och 

försämrad syn och hörsel. Äldre människor är också skörare i sitt skelett, vilket ger svårare 

konsekvenser vid ett fall eller en olycka. Majoriteten av personer med funktionsnedsättningar är 

äldre personer och upp till 50% av alla i åldrarna 75-84 år bedöms vara funktionshindrade i något 

avseende (SOU 2003:91). 

1. 2 Äldreomsorgen i Sverige

Med den stigande åldern kommer efterfrågan av hälsotjänster att öka mellan 10-30 % under de 

kommande 30 åren (Lagergren, 2002). Det finns forskning som tyder både på att det blir bättre och 

sämre inom äldreomsorgen i Sverige (Thorslund, 2005). 

I Sverige genomgick äldreomsorgen stora förändringar under 90-talet. Äldrereformen kom till 1992 

och denna reform medförde att det ekonomiska ansvaret och den fortsatta planeringen av 

äldrevården övertogs av kommunerna.

Socialtjänstlagen (2001:453) reglerar kommunernas skyldigheter att ge hjälp och omvårdnad
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 tjänster till äldre som fortfarande bor hemma (Henriksen & Rosenqvist, 2003). 

Detta gör man möjligt genom hemtjänstens tjänster. Hemtjänsten hjälper till med bland annat inköp, 

ärenden på bank, intim hygien, förflyttningar och hjälp med att äta och dricka. Kommunerna har ett 

ansvar för att det finns särskilda boendeformer med omvårdnad till de äldre som har behov av 

särskilt stöd. Äldreboenden, sjukhem, gruppboende för dementa och servicehus räknas till särskilda 

boendeformer (Hellström & Hallberg, 2001).

1.3 Hälsa och ohälsa hos äldre äldre människor

Hälsa kännetecknas av förmågan att motstå och anpassa sig till belastningar av olika karaktär. Den 

omfattar människans olika dimensioner. Kroppslig hälsa knyts till normal fysisk funktion och 

mental hälsa knyts till att kunna leva harmoniskt tillsammans med sig själv och tillsammans med 

andra. Hälsa knyts också till att fylla sociala roller och funktioner som man trivs med 

(Kristoffersen, 1998). 

Den största orsaken till att människor med hög ålder känner sig gamla är förändringar av hälsan och 

den fysiska förmågans allt mer sviktande kondition, inte den kronologiska åldern. Svårigheter att gå 

och röra på sig, balanssvårigheter och yrsel är typiska tecken på förändringar av den fysiska 

förmågan som kommer med åldern (Nilsson et al., 2000). 

Bland äldre människor är det vanligt förekommande med smärta. Smärtan leder i sin tur till låg 

livskvalitet, sömnproblem, trötthet och depressioner i högre grad än hos äldre utan smärta 

(Thorslund, 2005; Kending & Browning, 2000; Jakobsson et. al., 2004). Risken att drabbas av 

handikapp eller sjukdomar ökar med stigande ålder. Åldrandet är en biologisk, psykologisk och 

social process. Äldre personer är oftare multisjuka än den yngre folkgruppen, varför de äldre kräver 

en mer speciell omvårdnad än den yngre folkgruppen (Larsson & Rundgren, 2003). 

1.4 Vårdtagarens uppfattning om att byta boende, från egen lägenhet till äldreboende 

Förändringar av den fysiska förmågan har visat sig ge känslor av ängslan, oro och vanmakt över att 

livet begränsas (Borders et al. 2004). 

Hos äldre personer finns oro och rädsla för att bli sjuk och därmed tvingas vårdas på en institution. 

Anledningar till varför äldre personer flyttar till boenden är på grund av förändringar i 

levnadsförhållanden, förändrade omständigheter i livet, ovilja att vara en börda för sina anhöriga
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 eller så är det just anhöriga som driver på flytten. Typiska exempel på förändringar i livssituationen 

kan vara förlust av make/maka, omfattande vårdbehov, sjukdom eller svårigheter att klara sig 

hemma (Carlsson & Dahlberg, 2001).

Flera studier (Curtis, et al., 2005; Reed & Morgan, 1999; Svidén et al., 2002; Gallagher & Truglio-

Londrigan 2004; Carlsson & Dahlberg, 2002) visar på att vårdtagarna har blandade och individuella 

känslor och upplevelser vid flytt till äldreboende. Vårdtagarna kan känna sorg, meningslöshet, 

ovisshet och otrygghet inför den nya situationen samtidigt som det kan känns som en trygghet för 

dem att veta att de har tillgång till hjälp från personalen. De kan känna att de genom flytten avlastar 

anhöriga och i och med det ger upp en del av självständigheten. Somliga anser att det inte finns 

något annat alternativ än att finna sig i att de behöver flytta till ett äldreboende. De känner ofta att 

processen att anpassa sig till boendet är svår och tidskrävande.

1.4.1 Meningslöshet

Olika studier visar att de äldre känner meningslöshet i den nya situationen och sorg över att tvingas 

överge sina hem och sitt naturliga sammanhang där deras anhöriga och vänner finns. I den nya 

tillvaron kan känslor av osäkerhet och ensamhet uppstå. (Curtis et al., 2005; Svidén, et al., 2002; 

Borders et al. 2004). De kan uppleva att de inte är delaktiga i och tillhör sin nya gemenskap. 

Oavsett om de bor tillsammans med andra och får vård av åtskilliga personer kan de boende på 

äldreboendet känna sig ensamma och uppleva meningslöshet. Det finns likväl studier som visar att 

äldre som bor kvar i sitt hem upplever känslor av ensamhet och meningslöshet (Carlsson & 

Dahlberg, 2002).

Enligt Svidéns studie visade det sig att en del äldre faktiskt prefererar att vara i avskildhet. 

Anledningen till varför de hellre höll sig för sig själva beror på att de tyckte att det var plågsamt och 

deprimerande att träffa andra äldre som var mer sjuka och plågades av olika besvär som till exempel 

demens. Mötet med andra äldre med dessa besvär gjorde att deltagarna i studierna började tänka på 

och känna skräck inför sin egen mentala hälsa. De påmindes om att de själva kunde bli mentalt 

oklara och förvirrade i framtiden (Carlsson & Dahlberg, 2002; Svidén et al., 2002 ). Enligt en studie 

av Nay (1995) framkom det att deltagarna inte hade någon framtidstro utan levde dag för dag. Att 

leva för framtiden innebar en väntan på döden. Ett stort antal av de äldre upplevde sin tillvaro som 

meningslös och ansåg sig befinna sig i en mycket ogynnsam situation som man inte kunde göra så 

mycket åt. Att känna att man inte kunde påverka sin situation bidrog till känslor av oförmåga, 

hjälplöshet och meningslöshet (Carlsson & Dahlberg, 2002; Iwasiw et al.; Nay, 1995). 
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1.4.2. Ovisshet

Att flytta till ett boende och att sedan bo där kan för en del äldre upplevas som ovisst och otäckt. 

Detta beror framför allt på att inte veta hur man ska handskas med och klara av kraven i den nya 

tillvaron. I studien (Rossen & Knafl, 2003) framkom det att de boende var ängsliga för att inte 

komma ihåg namnen på personalen och det ledde till att de boende inte ville fråga personalen om 

olika regler och rutiner som gällde på boendet utan föredrog att lära sig det genom att observera och 

ta efter andra boendens beteende. De kände sig ängsliga inför att besvära och avbryta personalen. I 

personalens sällskap kände de att de inte ville vara till besvär och struntade därför i att uttrycka sina 

önskemål och åsikter av rädsla för att göra sig opopulär hos personalen (Rossen  & Knafl, 2003). 

Att umgås med personalen har visat sig vara en uppskattad företeelse som betyder mycket för 

vårdtagarna. Personalens bemötande och attityd till de äldre spelar här en viktig roll i hur vida 

vårdtagarna finner gemenskapen tillfredsställande eller inte. Många av deltagarna i studien kände 

nöje och trygghet i att samspråka med personalen och önskade att det fanns mer tid till detta. Några 

deltagare i studien upplevde även det tryggt att prata med personalen därför att de då de inte 

behövde konfronteras med okända eller mentalt oklara (Svidén et al. 2002).

1.4.3 Trygghet

Att behöva hjälp – och få hjälp innebär en trygghet (Carlsson, & Dahlberg, 2002). För de flesta 

äldre som är i behov av att flytta till ett äldreboende betyder flytten trygghet. På boendet finns det 

personal dygnet runt som är väl insatt i vårdtagarens sjukdomsbild och kan ge den basala 

omvårdnaden som de själva inte orkar med (Curtis, et al., 2005; Sviden et al., 2002). 

För en del innebär det en lättnad att få flytta och upplevs inte alls som något problem. Att komma 

ifrån hushållsarbete och omvårdnaden av sig själv ses som positivt. Det blir en trygghet att veta att 

man inte längre behöver oroa sig över hur man ska klara sitt dagliga liv utan kommer att få hjälp på 

boendet. 

Att flytta till ett boende där det bor flera andra äldre i samma situation medverkar till att de äldre 

kan få nya vänner (Carlsson & Dahlberg, 2002). Kvinnor i Rossen och Knalf (2003) studie uttryckte 

att de kände en upprymdhet och glädje över den nya gemenskapen i boendet. Att få nya vänner och 

känna gemenskap resulterade i känslor av tillfredsställelse över att de inte behövde vara ensamma. 

Enligt Carlsson & Dahlbergs studie (2002) kan de vara svårt att knyta kontakter med de övriga 

boende på äldreboendet då många har syn/hörselnedsättning, nedsatt ork eller är mentalt oklara. 
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1.4.4 Oberoende – beroende

Många äldre vill inte vara till belastning för sina anhöriga och därför väljer många att flytta till ett 

äldreboende (Nay, 1995; Reed & Morgan, 1999; Svidén et al., 2002; Tracy & DeYoung, 2004). 

Ibland handlar flytten till äldreboende om en påtvingad frivillighet då det är någon i familjen som är 

den pådrivande för att få igenom flytten (Carlsson & Dahlberg, 2001). Några deltagare i Svidén et 

al.s (2002) studie insåg att de inte kunde klara sig själva utan var beroende av andra för att klara av 

de basala behoven. Många av de äldre som flyttar till äldreboenden försöker att kämpa för sitt 

självbestämmande och sitt oberoende trots att det är omöjligt att undvara att de är beroende av 

andra. Många inser ändå att flytten betyder att de måste ge upp en del av sitt oberoende och att de 

börjat bli bunden till andra (Tracy & DeYoung, 2004). De äldre som flyttar till äldreboenden 

upplever det besvärligt att deras tidigare rutiner och sociala relationer splittras och att deras dagliga 

mönster förändras. De kan uppleva att deras tidigare liv som de levde och verkade i är över. För att 

passa in måste de ge upp en del av sin autonomi och lära sig att leva med nya rutiner och vanor 

(Nay, 1995). 

1.4.5 Självbild

Upplevelser av att självuppfattningen förändras i samband med flytten till äldreboenden 

framkommer i Iwasiwis et al (2003), Svidéns (2002) och i Carlsson & Dahlbergs (2002) studier. 

Det kan upplevas kränkande att plötsligt hamna på en institution där man blir omhändertagen 

dygnet runt. Vårdtagaren vill inte och har mycket svårt för att identifiera sig med en vårdbehövande 

patient. 

Vårdtagarna kan ha en uppriktig förhoppning om att även efter inflytten på boendet fortsätta vara 

den individ de var innan och anstränger sig därför för att upprätthålla sin identitet på boendet. Detta 

kan ske i form av att vårdtagaren pratar om sitt tidigare liv, vad hon/han har arbetat med och dennes 

barn och barnbarn (Carlsson & Dahlberg, 2002). 
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1.4.6. Tillvänjning 

För att passa in i den nya omgivningen på äldreboendet upplever de äldre ofta att det är nödvändigt 

att tillvänja sig till nya vanor och rutiner (Nay, 1995). Denna process upplevs som problematisk och 

tidskrävande då man oväntat ska lära sig leva med många andra människor. Antingen är de äldre 

sedan tidigare vana att leva ensama eller så tycker de att det är obehagligt att vistas tillsammans 

med människor som är mentalt oklara (Nay, 1995; Tracy & DeYoung, 2004). Tillvänjningen till det 

nya boendet kan försvåras om den äldre nyligen drabbats av en nära anhörigs död (Curtis, et al., 

2005;). Tillvänjningen underlättas av att familjemedlemmar och vänner stöttar och finns där för de 

äldre (Tracy & DeYoung, 2004). För de äldre som bor på boenden betyder besök från anhöriga och 

vänner väldigt mycket (Iwasaw et al., 2003). Tillvänjningen underlättas också genom att kunna 

möblera med sina egna personliga möbler och tillhörigheter. Detta får vårdtagarna att minnas de 

människor som ägt och använt föremålen och gör det lättare för dem att trivas på boendet (Tracy & 

DeYoung, 2004). En studie av Carlsson & Dahlberg (2002) visar att många äldre på äldreboenden 

har svårt att känna sig hemma där.

1.5 Begreppet KASAM

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar. Människan möts av motgångar, konflikter, krav 

och problem som måste lösas. En del människor klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll 

och kanske till och med växer och vidareutvecklas av det. 

Aaron Antonovsky (1987) menar att det som avgör hur vi handskas med påfrestningarna är hur 

stark KASAM, känsla av sammanhang vi har. KASAM utgörs av tre centrala komponenter. Dessa 

är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som 

information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig hellre än som kaotisk, 

oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar 

sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de, när de 

kommer som överraskningar, går att ordna och förklara. 

Hanterbarhet innebär i vilken utsträckning man upplever att resurser står till ens förfogande. Med 

hjälp av dessa resurser upplever man att man kan möta stimuli som man drabbas av och möta de 

krav som ställs på en. "Står till ens förfogande" anspelar på resurser som är under ens egen kontroll 

eller som kontrolleras av behöriga andra. Detta kan t ex vara make eller maka, vänner, kollegor,
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 Gud, historien eller en läkare, någon/något som man känner att man kan räkna med och som man 

litar på. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när 

detta sker kommer man att kunna ordna tillvaron och inte sörja för alltid. 

Den tredje komponenten KASAM utgörs av är meningsfullhet. Antonovsky betraktar denna 

komponent som begreppets motivationskomponent. Meningsfullhet anspelar på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd. Detta innebär att i alla fall en del av 

de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i och är värda 

engagemang. Utmaningar är "välkomna" hellre än bördor som man mycket hellre vore utan. Detta 

betyder inte att den som har ett högt värde på meningsfullhet blir glad om han eller hon misslyckas 

med något eller om någon närstående råkar ut för en olycka. Det innebär att när dessa olyckliga 

upplevelser påtvingas en människa med hög meningsfullhet att hon eller han inte drar sig för att 

konfronteras med utmaningen. Han eller hon är inställd på att finna en mening i situationen och 

göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den.

Aaron Antonovskys definition av KASAM är följande. Känslan av sammanhang är en global  

hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men 

dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets  

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska 

kunna möta de krav som dess stimuli ställer på en finns tillgängliga, (3) dessa krav är utmaningar,  

värda investering och engagemang. (Antonovsky, 1987, sid. 41) 

Ett starkt KASAM innebär att individens känslor blir mer fokuserade och gripbara vid en hotfull 

situation. Känslor som kan uppstå är rädsla, ilska, smärta eller sorg vilka ger motivation till 

handling. Ett svagare KASAM kan innebära att känslorna blir mer diffusa, som ångest, raseri, skam, 

förtvivlan eller övergivenhet. Känslorna paralyserar handlandet och framkallar försvarsmekanismer 

istället för ett aktivt handlande. En individ med starkt KASAM är inte rädd för starka känslor och 

vågar ge utlopp för dessa när det behövs, till skillnad från en individ med svagare KASAM som 

hellre försöker förtränga sina känslor (Antonovsky, 1987). 

Det generella genomsnittet av det totala KASAM i studier som görs är runt 140 poäng (Fok et al, 

2005). 
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1.6. KASAM hos äldre äldre

Känsla av samanhang är ett sätt att se världen och som leder till lyckade coping strategier gentemot 

de stressorer människor möter i olika kulturer (Antonovsky, 1993). Den utvecklas genom livets 

gång och når ett stabilt tillstånd för den vuxna individen (Antonovsky, 1987; Larsson & Kallenberg, 

1996). KASAM tenderar att stiga med ålder (Carlsson & Dahlberg, 2002). Underförstått betyder 

detta att äldre människor, som generellt sätt är mer känsliga för negativa förändringar, har förhöjd 

förekomst av kroniska sjukdomar, har en minskad daglig levnadskapacitet och är mer känsliga för 

förändringar i livssituationen – ändå kan förmå att behålla ett starkt KASAM. Det har visat sig att; 

hålla sig aktiv, ha nära kontakt med andra människor och att känna sig nöjd är positiva faktorer som 

kan höja kapaciteten för att behålla hälsa och välbefinnande bland äldre människor (Söderhamn & 

Cliffordson, 2001). 

1.7 Problemområde

Eftersom befolkningen blir äldre kommer allt fler personer att få avsluta sin ålderdom på ett 

äldreboende (Lagergren, 2002). Äldre har ofta blandade och individuella känslor och upplevelser 

inför flytt till äldreboende (Svidén et al., 2002; Gallagher & Truglio-Londrigan 2004). Kunskap 

saknas om hur äldres KASAM förändras i och med flytten. Därför behövs studier göras för att få 

vetskap om de äldres KASAM dels vid inflytt och dels efter en viss tid på äldreboendet så att 

vårdpersonalen kan hjälpa till att främja faktorer som har betydelse för den enskilda individens 

upplevelse av sin livssituation på äldreboendet. Resultatet blir att vårdtagarna ges möjlighet till ett 

liv med meningsfullt, hanterbart och begripligt innehåll. 

1.8. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva äldre personers (över 80 år) känsla av sammanhang (KASAM) 

dels i samband med inflyttning till äldreboende och dels efter att de bott på äldreboendet i nio 

månader. 

1.9. Frågeställningar

1. Hur stark/svag känsla av sammanhang (KASAM) hade de äldre (över 80 år) vid inflytt på 

äldreboendet? 

2. Hur stark/svag känsla av sammanhang (KASAM) hade de äldre (över 80 år) efter att har bott 

nio månader på äldreboendet?
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3. Har de äldres (över 80 år) känsla av sammanhang (KASAM) förändrats efter nio månader?

2. Metod
2.1. Design 

Studien genomfördes som en kvantitativ och prospektiv design med jämförande ansats (Brink & 

Wood, 2001).

2.2. Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval och bestod av 28 äldre äldre personer (>80 år) som nyligen 

flyttat in på ett nyöppnat äldreboende i mellan Sverige. Av dessa 28 äldre var 16 kvinnor och 12 

män. Av samtliga 36 boende på äldreboendet blev 8 personer exkluderade på grund av att de av 

enhetschefen ansågs för fysiskt dåliga för att besvara enkäten. Alla som tillfrågades om att delta i 

studien accepterade att delta i studien och svarade på enkäten vid båda tillfällena. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

För att mäta KASAM används ett speciellt utformat instrument (Antonovsky, 1987). Detta är ett 

frågeformulär som består av ett antal påståenden och frågor. Frågorna gäller hur besvararen 

upplever vissa situationer, tex. ”Livet är”. För varje påstående eller fråga finns en Likert skala, där 1 

på skalan står för t ex "livet är mycket intressant" och 7 som står för "enbart rutin". Respondenten 

har haft till uppgift att ta ställning till vilken siffra som bäst motsvarar vad hon/han känner och ringa 

in den siffran.

KASAM-29, dvs. den fullständiga versionen av KASAM-formuläret har valts för studien. Tretton 

utav påståendenas svar ska vändas inför analys så att svaren poängsätts i omvänd riktning. Dessa 

frågor är fråga nr. 1, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 11, nr. 13, nr. 14, nr. 16, nr. 20, nr. 23, nr. 25 och 

fråga nr. 27. 

I 124 studier (Eriksson. & Lindström, 2005) där man använt sig av KASAM-29 hade Cronbach´s 

alpha en spännvidd mellan 0.70 – 0.95. I föreliggande studie är Chronbach´s alpha 0.932. 

Test-retest korrelation visar stabilitet och frekvens från 0.69 – 0.78 (1 år), 0.63 (3 år), 0.42 – 0.45 (4 

år), 0.59 – 0.67 (5 år), till 0.54 (10 år).

Frågeformuläret om KASAM har översatts till minst 33 språk i 32 länder och med minst 15 olika 

varianter. Efter 10 år verkar det som om KASAM är förhållandevis stabil, men inte så stabil som
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 Antonovsky inledningsvis hävdade. KASAM tenderar att stiga med ålder. KASAM formuläret ses 

som ett instrument med god realabilitet och validitet och som ett applicerbart instrument på olika 

kulturer med huvudsyfte att mäta hur människor hanterar stressfulla situationer och behåller hälsan 

(Eriksson & Lindström, 2005).

2.4 Tillvägagångssätt

Tillstånd för att genomföra studien söktes hos verksamhetschefen på avdelningen.

De nyanlända vårdtagarna som accepterade att delta i studien tilldelades en enkät vid två olika 

tillfällen. I samband med den information de äldre fick när de först fick reda på att de skulle flytta 

till äldreboendet tillfrågades de äldre om de ville medverka i studien. De blev informerade om att 

det är frivilligt att delta i studien och de fick både muntlig och skriftlig information om studien. De 

blev också informerade om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien. De som 

tackade ja blev vid inflytten tilldelade enkäten av en sjuksköterska på äldreboendet. Enkäterna 

numrerades och det fanns en lista på sjuksköterskeexpeditionen där namnet på en vårdtagare står 

bredvid ett speciellt nummer.

Efter nio månader på äldreboendet fick samma äldre personer återigen en enkät, likadan som första 

gången. De blev återigen informerade om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta när som 

helst och de fick också muntlig och skriftlig information om studien. Även denna gång 

nummrerades enkäterna och på detta sätt ha författaren kunnat göra jämförelser av KASAM från de 

båda tillfällerna. När båda enkäterna blivit insamlade klipptes namnen bort. 

Varje deltagare i studien blev tillfrågad om personalen får meddela författaren, angående eventuella 

förhinder som gjorde att deltagaren inte kunde delta i studien längre. Detta svarade alla tillfrågade ja 

på. 

2.5 Dataanalys

Insamlat data har skrivits in och bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS för Windows, 

version 15.0. Deskriptiv statistik har använts såsom median, variationsvidd och typvärde i tabeller 

och figurer för beskrivandet av KASAM. Vid analysering av förändringar av de olika 

undersökningstillfällena användes icke parametrisk metod (Polit & Beck, 2004).  

Wilcoxon Signed Rank Test har använts då en jämförelse av en grupp vid två mättillfällen gjorts. 

Förändring över tid har mätts på ordinalskala.
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Eftersom komponenterna i KASAM inte hade samma maxpoäng har författaren räknat ut vilken 

utav komponenterna som i förhållande till varandra har den högsta procentuella andelen vilket 

möjliggör en direkt numerisk jämförelse. Detta räknades ut med följande formel: "uppmätt median 

x 100 / maxpoängen". 

2.6. Forskningsetiska överväganden

Tillstånd om att göra studien gavs av verksamhetschefen. Studien genomförs som ett 

kvalitetssäkringsarbete och därför gjordes det aldrig någon ansökan till etisk kommitté. Innan de 

äldre tillfrågades om de ville delta i studien informerades de muntligt och skriftligt om att de när 

som helst kunde avbryta studien utan förklaring och att deras uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Deltagarnas identitet har inte röjts eftersom personuppgifter inte redovisats i 

uppsatsen. Detta säkrar att frågeformulären behandlats konfidentiellt. 

3. Resultat
Resultatet kommer att redovisas i kronologisk ordning utifrån studiens frågeställningar och 

presenteras i form av löpande text, tabeller och figurer. 

3.1 De äldre äldres KASAM vid inflytt på äldreboendet

Hög poäng betyder stark KASAM. Max poäng är 203 och minsta poäng är 29 i 

jämförelseunderlaget. Eftersom maxpoäng för de olika komponenterna är olika, räkande 

författaren till föreliggande studie ut vilken utav komponenterna som hade den högsta 

procentuella andelen för att få fram jämförbara siffror. Vid det första mättillfället som ägde rum 

vid inflytt till äldreboendet hade de äldre äldre högst procent i hanterbarhet (72,15%), näst högst 

procent i begriplighet (63,6%) och lägst procent i meningsfullhet (60,7%). 
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Tabell 1 visar vad de äldre äldre hade för KASAM vid inflytt på äldreboendet och i den 

inkluderas totalen och subskalor. Tabell 1 visar också vad de äldre äldre hade för poäng i 

respektive komponent som ingår i KASAM. 

Tabell 1. Högsta och lägsta möjliga poäng, median, typvärde och variationsvidd av deltagarnas 
skattning av sitt KASAM vid inflytt på äldreboendet. n=28

KASAM skattning 
vid inflytt

Högsta 
möjliga 
poäng

Lägsta möjliga 
poäng Median Typvärde Variationsvidd

Totalt 203 29 133.5 151 60-168
Hanterbarhet 70  (72,1%) 10 50.5  (1) 47 19-65
Meningsfullhet 56  (63,6%) 8 34     (3) 29 15-53
Begriplighet 70  (60,7%) 10 44.5  (2) 45 23-55

3.2 De äldre äldres KASAM efter att ha bott på äldreboendet i nio månader 

Vid det andra mättillfället som ägde rum efter nio månader på äldreboendet hade de äldre äldre 

högst procent i meningsfullhet (82,15%) och hanterbarhet (82,15%) och lägst procent i begriplighet 

(75,7%). 

Tabell 2 visar vad de äldre äldre hade för KASAM efter att ha bott på äldreboendet i nio månader 

men också poängen i respektive komponent som KASAM utgör. I tabellen inkluderas totalen och 

subskalor. 

Tabell 2. Högsta och lägsta möjliga poäng, median, typvärde och variationsvidd av deltagarnas 
skattning av sitt KASAM efter nio månader på äldreboendet. n=28
KASAM skattning 
efter nio månader

Högsta 
möjliga poäng

Lägsta möjliga 
poäng Median Typvärde Variationsvidd

Totalt 203   29 163 167 76-189
Hanterbarhet 70    (82,15%) 10 57.5(1-2) 55 23-67
Meningsfullhet 56    (82,15%) 8 46 (1-2) 46 19-55
Begriplighet 70    (75,7%) 10 53.5 (3) 54 29-64

3. Jämförelse av de äldre äldres KASAM samt testvärdet av skillnad mellan de olika 

mättillfällena
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Tabell 3. Median och variationsvidd av deltagarnas skattning av sitt KASAM från båda tillfällena samt Z och P värde. n=28
Jämförelse Median 1 Median 2 Z P
Totalt 133.5 163 -4.624 <0.001
Hanterbarhet 50.5 57.5 -4.474 <0.001
Meningsfullhet 34 46.5 -4.377 <0.001
Begriplighet 44.5 53.5 -4.632 <0.001

Resultatet i tabellen ovan visar att det finns en statistisk signifikant ökning av de äldre

äldres KASAM mellan det första och andra mättillfället. Z värdet är ett mått på testvärdet av 

skillnad mellan mättillfälle 1 och 2. P värdet anger signifikansnivån. 

3.4 Förändring av de äldre äldres KASAM mellan de olika tillfällena

Resultatet i föreliggande studie visar att det skett en förändring av de äldre äldres KASAM mellan 

de olika tillfällena. Förändringen består i att samtliga deltagare (n=28) i studien har ökat i KASAM 

efter att ha bott på äldreboendet i nio månader jämfört med vid inflytten till äldreboendet. 
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I figuren ovan är nummer 1-16 kvinnor och 17-28 …
28272625242322212019181716151413121110987654321

K
A

SA
M

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

KASAM efter
KASAM före

Figur 1: Figuren ovan visar samtliga deltagares (n=28) KASAM från de två mättillfällena. Figuren 

visar differensen mellan mättillfälle 1 och 2.
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4. Diskussion

4.1. Huvudresultat

Syftet med studien var att se om det skett någon förändring i de äldre äldres KASAM från och med 

inflytten till äldreboendet till det att de bott på äldreboendet i nio månader. Föreliggande studies 

viktigaste resultat är att det finns en statistisk signifikant ökning av de äldre äldres KASAM mellan 

de olika mättillfällena. KASAM har ökat från det att deltagarna fyllde i enkäten vid första tillfället 

vid flytten till äldreboendet till det att deltagarna fyllde i enkäten vid det andra tillfället efter att ha 

bott på boendet i nio månader. De äldre äldres KASAM har således ökat sedan de bott på 

äldreboendet i nio månader jämfört med deras KASAM vid inflytten på äldreboendet. 

4.2 Resultatdiskussion

Vid första tillfället deltagarna i föreliggande studie svarade på enkäten resulterade det totala 

KASAM i en median på 133,5 poäng av totalt 203 möjliga poäng. Desto högre poäng desto högre 

KASAM. Det finns ingen manual för tolkning av gradering av KASAM enligt upphovsreferensen 

(Antonovsky, 1987). Spridningsmåttet varierar mellan 60 och 168 vilket visar på att det är stora 

individuella skillnader. Detta styrks av studier som visar att upplevelse av hälsa och välbefinnande 

är individuellt (Carlsson & Dahlberg, 2001). Det generella genomsnittet av det totala KASAM i 

studier som görs är runt 140 poäng (Fok, et. al., 2005). 

Resultatet vid det första mättillfället visade att de äldre äldre hade högst poäng i hanterbarhet, näst 

högst i begriplighet och lägst poäng i meningsfullhet. Utav de tre komponenterna KASAM består 

av skulle alltså de äldre äldre enligt föreliggande studie klara av att hantera situationen bäst, begripa 

situationen inte fullt lika bra och tycka att situationen var minst meningsfull. Trots att en del äldre 

upplever flytten till äldreboende som oviss och otäck och att detta beror på att man inte vet hur man 

ska handskas med den nya situationen (Rossen & Knafl 2003) hade de äldre äldre fått flest poäng i 

KASAM komponenten "hanterbarhet" av de tre KASAM-komponenterna. 

Komponenten begriplighet handlar om hur man upplever stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Det 

handlar också om information som man ser som ordnad, sammanhängande, strukturerad istället för 

som kaotisk, slumpmässig eller oförklarlig. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig 

att de stimuli han eller hon möts av i framtiden är förutsägbara eller att de går att ordna och förklara 

(Antonovsky, 1987). 
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Det kan upplevas kränkande att plötsligt hamna på en institution där man blir omhändertagen 

dygnet runt. Vårdtagaren vill inte och har mycket svårt för att identifiera sig med en vårdbehövande 

patient (Carlsson & Dahlberg, 2002). Det finns en önskan hos många äldre som ska flytta in på 

äldreboende om att även efter flytten upprätthålla sin identitet på boendet. Upplevelsen av att bli 

stämplad som en vårdbehövande patient och att detta blir deras nya identitet blir inte riktigt gripbart 

för den boende. 

Känslor av meningslöshet är vanligt förekommande hos äldre på äldreboenden (Carlsson & 

Dahlberg, 2002). Antonovsky (1987) betraktar komponenten meningsfullhet som KASAMS 

motivationskomponent och det var denna komponent som fick lägst poäng i föreliggande studies 

första undersökningstillfälle. Detta kan bero på att många äldre känner sorg inför flytt till 

äldreboende. Sorgen kommer av att man upplever att man ger upp en del av sin självständighet i 

och med flytten. Väl på boendet upplever många att de inte kan påverka sin situation (Carlsson & 

Dahlberg, 2002; Iwasiw et al., 2003; Nay, 1995) och detta bidrar i allra högsta grad till känslor av 

meningslöshet. 

Vid niomånaders uppföljningen resulterade svaren i en median på 163 poäng, en ökning med 29,5 

poäng jämfört med medianen vid första undersökningstillfället. Spridningsmåttet varierar mellan 

76-189 och visar att både minimum och maximum har stigit sedan första undersökningstillfället 

men att man fortfarande kan urskilja tydliga individuella skillnader. 

KASAM:s komponent hanterbarhet resulterade i en median på 57.5, en ökning från första tillfället 

med 7 poäng. Komponenten meningsfullhet resulterade i en median på 46 poäng, en ökning med 12 

poäng från det förra mättillfället. Komponenten begriplighet resulterade i en median på 53.5 poäng, 

en ökning med 9 poäng. Utav de tre komponenterna KASAM utgör skulle alltså de äldre äldre i 

föreliggande studies niomånadersuppföljning tänkas klara av att hantera den nuvarande situationen 

och finna mening i den lika bra men inte begripa situationen fullt lika bra.

Att deltagarna fått en högre poäng vid det andra undersökningstillfället då de bott på boendet i nio 

månader, skulle kunna ha att göra med att de känner sig trygga. Studier har visat att vårdtagarna på 

äldreboenden upplever en trygghet i att veta att de inte kommer lida brist på något, de bor bekvämt, 

får mat serverad och de får den grundläggande omvårdnad som de behöver (Carlsson & Dahlberg, 

2002). Äldre som fortfarande bor hemma vid påbörjad fysisk resignation upplever rädsla för att till 

exempel ramla vilket leder till att de känner sig otrygga. 

Det har framgått i studier (Casey & Holmes, 1995) att de äldre kan känna sig ensamma på
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 äldreboenden. Framförallt om förväntningarna inför flytt till boende har varit att knyta kontakter 

med andra kan ensamheten upplevas ännu mer intensiv då de andra boende kan lida av syn och 

hörselfel eller vara mentalt oklar medan personalen är alltför jäktad för att se till de psykiska 

behoven. Insikten om att de psykiska behoven inte ges samma prioritet som de fysiska behoven kan 

vara nedslående (Carlsson & Dahlberg, 2002). Samtidigt kan resultatet i föreliggande studie antyda 

att vetskapen om att vara trygg i vardagen vad gäller de grundläggande behoven överväger de mer 

sekundära behoven såsom gemenskap eller hemtrevnad. 

I föreliggande studie framgår det att de äldre äldres KASAM har höjts sedan de flyttade in på 

äldreboendet. Det framgår dock inte varför deras KASAM skulle ha höjts. För att urskilja 

eventuella orsaker till varför deras KASAM höjts skulle man få göra parallella djupintervjuer och 

därmed hitta eventuella händelser eller anledningar till vad det är som gjort att deras KASAM höjts.

Samtliga deltagare (n=28) har fått högre poäng vid niomånadersuppföljningen. Detta kan bero på att 

deltagarna vid första tillfället precis skulle flytta in på äldreboendet. Anledningen till varför äldre 

flyttar till äldreboenden är att levnadsförhållandet förändras, förändrade omständigheter i livet, 

oviljan att vara en börda för sina anhöriga eller anhöriga som driver på flytten (Johnson, 2001; 

Carlsson & Dahlberg, 2002). Eftersom föreliggande studie inte tar upp varför just dessa individer 

flyttat in till boendet är det svårt att veta vilken situation de olika individerna befinner sig i vid 

inflytt. Anta att någon nyligen förlorat sin make/maka som de levt med hela livet och känner vid 

första undersökningstillfället en stor saknad och sorg. Kanske känner någon av deltagarna att livet 

känns svårt att leva eftersom han/hon förlorar mer och mer av den fysiska förmågan. Kanske är det 

någon i familjen som driver på flytten vilket gör att man känna sig sviken och utlämnad. 

Förmodligen är det väldigt mycket i livssituationen som har förändrats väldigt nyligen då deltagarna 

fick den första enkäten i handen (Johnson, 2001; Carlsson & Dahlberg, 2002) och troligen är det så 

att situationen som deltagarna befann sig i vid första undersökningstillfället var betydligt svårare än 

vad situationen på äldreboendet blev. 

Föreställningar om hur det kommer att bli på äldreboendet spelar här stor roll. Vid det andra 

undersökningstillfället har deltagarna bott på boendet i nio månader, en förhållandevis lång period. 

Trots att de kan känna att anpassningen till äldreboendet är en svår och tidskrävande period (Curtis 

et al. 2005; Nay, 1995) har de äldre äldres KASAM ändå ökat efter dessa nio månader. 

Antonovsky menar att möjligheterna till ett förändrat KASAM är liten. Han menar istället att 

förändringar av KASAM är tillfälliga och bara små förändringar kring ens medelvärde. Om en
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 person med hög KASAM förlorar sitt barn i en bilolycka kommer personen förlora sin jämvikt. 

Världen kommer inte att vara gripbar och förlora sitt sammanhang. Personen med svag KASAM 

som vinner på ett lotteri kan oväntat komma att se världen annorlunda och tillfälligt få ett högre 

KASAM. Antonovsky menar att detta tillstånd är övergående och att man snart kommer att 

återvända till sitt medelvärde.

Kanske är det så att äldre äldre i föreliggande studie återvänt till sitt medelvärde av KASAM efter 

att ha bott på boendet i nio månader. Kanske man har passerat den första chocken efter insikten om 

att man faktiskt har blivit tvungen att flytta in på äldreboendet. Eftersom den första enkäten gavs till 

de äldre äldre vid ett tillfälle man kan anta att de befinner sig i någon form av  upprivande fas 

(Johnson, 2001; Carlsson & Dahlberg, 2002) är det troligt att de äldre äldres KASAM tillfälligt 

sjunkit. Det man däremot inte kan veta är om de äldre äldres KASAM återvänt till medelvärdet då 

författaren till föreliggande studie inte har något jämförelsevärde på respondenterna sedan tidigare. 

Det som förändrades mellan de olika mättillfällena var komponenten meningsfullhet, som gick från 

att vara den komponent med lägst poäng under första undersökningstillfället till att vara den 

komponent med högst poäng tillsammans med komponenten hanterbarhet vid 

niomånadersuppföljningen. Komponenten meningsfullhet har ökat mest jämfört med första 

mättillfället med hela 12 poäng, som kan jämföras med "hanterbarhets" ökning med 7 poäng och 

"begriplighets" ökning med 9 poäng. 

4.3 Metoddiskussion

Författaren valde att göra en deskriptiv och prospectiv studie med en comparativ kvantitativ ansats 

vilket bedömdes som en adekvat metod (Polit & Beck, 2004) utifrån studiens syfte, frågeställningar 

och insamlat material. För att mäta KASAM har författaren använt sig av en speciell enkät som är 

utformad för att mäta KASAM. Man skulle kunna göra en intervjustudie, men då blir det svårare att 

mäta KASAM eftersom KASAM mäts genom insamlade siffror. Resultatet skulle inte bli trovärdigt 

och förmodligen missvisande. En observationsstudie är inte möjlig i detta fall då man behöver 

tydliga svar från deltagarna i studien, eftersom författarens syfte med studien var att mäta KASAM. 

Bekvämlighetsurval valdes av författaren av praktiska skäl. Effekten av detta blev ett högt 

deltagande av informanter vid äldreboendet. De äldre på boendet som deltog i studien var >80 år. 

Efter 10 år verkar det som om KASAM är förhållandevis stabil, men inte så stabil som Antonovsky 

inledningsvis hävdade. KASAM tenderar att stiga med ålder (Eriksson & Lindström, 2005). 
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För att få en mer tydlig bild av hur äldre äldres KASAM förändras från att bo hemma till att flytta 

in på ett äldreboende skulle man hellre dela ut enkäten till ett mycket stort antal äldre >80 som bor 

hemma och som har haft samma livssituation under en viss tid. Uppföljning skulle ske av de 

personer som till sist flyttar in på något äldreboende. I en sådan studie skulle det bli tydligare att 

fokus ligger på att äldreboendet i sig betraktas som en påfrestning eller stressor. I den typen av 

studie skulle det däremot inte vara möjligt att få enkäterna ifyllda samtidigt vid 

uppföljningstillfället. Varefter personer flyttar till boenden skulle enkäterna fyllas i och det skulle 

mycket gärna kunna gå år innan man fått det antal besvarade enkäter man vill ha. Frågan är också 

om huruvida studiens trovärdighet skulle vara då man fått enkäterna från skilda tillfällen och från 

skilda boenden vilket betyder vitt skilda upplevelser. Även om olika personer uppfattar flytten till 

ett och samma boende olika skulle det åtminstone bli någon slags helhet om gruppen respondenter 

valdes utifrån flytt ett och samma boende. Detta eftersom de som flyttar in träffar samma personer i 

personalstyrkan, sitter i samma matsal och lever under samma tak. 

I föreliggande studie rör det sig snarare om att se vilken verkan äldreboendet har på äldre äldre som 

förolyckas av någon förändring i livssituationen och som gör att personen på ett eller annat sätt 

måste flytta. Författarens ursprungliga intention var att studien skulle visa förändringen av KASAM 

från att ha bott tryggt hemma till att bo tryggt på äldreboendet. Varefter studien fortskridit och 

information kommit till författarens kännedom insåg författaren att den första intentionen inte 

överensstämmer med studiens egentliga syfte och resultat. Detta påverkar dock inte studiens 

frågeställningar utan bara det faktum att det diskuteras här. 

De svarande tycker vanligtvis inte att frågeformuläret är svårt att genomföra. Som exempel kan ges 

att det inte har framkommit belägg för att åttioåringar eller till och med äldre personer skulle ha mer 

problem med att genomföra frågeformuläret fullständigt än resten av befolkningen. (Söderhamn & 

Holmgren, 2004) Emellertid har dock motstridiga erfarenheter påträffats. I en studie gjord av Nay 

(1995) fann man att Japanska svaranden i större utsträckning rapporterade  svårigheter med att fylla 

i frågeformuläret än Kineser. Japanerna hoppade mer ofta över frågor. 

I en Svensk kvalitativ studie rapporterade alla de intervjuade att de hade svårigheter med att svara 

på frågorna. Frågor som mer framtydande visat sig vara svåra att besvara är fråga 5, 6, 10 och 17 

(Eriksson & Lindström, 2005). I föreliggande studie har en utav respondenterna hoppat över en 

fråga. Detta var fråga nummer 17 vid det andra mättillfället. Vid det första mättillfället har samma 

respondent dock besvarat fråga 17. 
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I 124 studier (Eriksson & Lindström. 2005) där man använt sig av KASAM-29 hade Cronbach´s 

alpha en spännvidd mellan 0.70 – 0.95. I föreliggande studie är Chronbach´s alpha 0.932. Detta 

betyder att värdet på korrelationsmåttet mellan samtliga items för denna studie ligger inom 

intervallen för 124 andra studiers chronbachs alpha (Eriksson & Lindström. 2005). Detta tyder på 

att reliabiliteten, intern konsistens, av hur väl olika delar av måttet mäter samma sak, är god. 

"Känsla av samanhang" som konceptet har blivit kritiserat på grund av begreppsmässiga grunder 

(Larsson & Kallenberg, 1999). Resultatet från en studie gjord av Söderhamn och Holmgren (2004) 

visar dock på att den svenska versionen av Antonovskys "känsla av samanhang" enkät hade god 

reliabilitet och validitet för att mäta känsla av samanhang hos den studerade gruppen av äldre aktiva 

människor. 

Möjligheten att generalisera resultatet till andra äldreboenden och för denna åldersgrupp ser 

författaren till föreliggande studie som liten. Föreliggande studies undersökningsgrupp besod av 28 

äldre äldre som flyttat in till ett nyöppnat äldreboende. Lokalerna var nya och fräscha. Det var en ny 

personalgrupp och allt detta kanske byggde upp till någon slags optimism och kämparglöd som 

kanske saknas på ett äldreboende som funnits i många år och där personalstyrkan fortfarande är den 

samma. 

4.4. Allmän diskussion

Varje unik människas livserfarenheter är avgörande för dennes upplevda välbefinnande. Att nå hög 

ålder är väldigt individuellt upplevt (Carlsson & Dahlberg, 2001) och det kan därför vara svårt att 

göra generaliserande studier angående hur människor mår på till exempel ett äldreboende. För en 

del kan åldrandet vara den bästa perioden i livet med kravlöshet och tid för sådant man tycker är 

viktigt och roligt. För andra innebär det lidande i form av beroende, förödmjukelse pga. sviktande 

funktioner, resignation och tillbakadragande från omgivningen. Det är patienterna själva som är de 

sanna experterna på deras egna upplevelse av hälsa och välbefinnande (Carlsson & Dahlberg, 

2001). 

För sjuksköterskan är det av högsta betydelse att hon är medveten om att äldre kan befinna sig i ett 

väldigt sårbart läge precis vid inflytt till äldreboende. Bemötandet och behandlingen av de äldre är 

oerhört viktigt för att de äldre ska känna att de trivs på boendet (Svidén et al. 2002).

Vårdtagarna tycker ofta att det är trevligt att samtala och umgås med personalen. Personalens 

bemötande och attityd är här helt avgörande för hur den äldre upplever gemenskapen (Svidén et al. 

2002). Vetskapen om att äldre på äldreboenden tycker att gemenskapen med personalen är
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 betydelsefull för trivseln gör att vårdpersonalen har ett ansvar att vara tillmötesgående gentemot de 

äldre. 

Många äldre har en oerhörd respekt för sjuksköterskor och vårdpersonal men framförallt för läkare, 

vilket kan leda till vissa beteenden hos de äldre (Rossen & Knafl, 2003).  Många kan vara rädda för 

att säga fel namn till personalen vilket i sin tur leder till en rädsla för att fråga personalen om olika 

regler och rutiner. Ovilja att avbryta eller besvära personalen är inte heller ovanligt (Rossen & 

Knafl, 2003). 

Som sjuksköterska måste man vara medveten om att dessa beteenden förekommer. Att besitta denna 

kunskap gör att sjuksköterskan har ett ansvar att få vårdtagaren att känna sig trygg i att kunna ställa 

frågor, framföra sina önskemål eller fråga om hjälp. Ofta kan det räcka med att vårdaren tydliggör 

genom att tala om för vårdtagaren att det är berättigat att ställa frågor.

Vidare studier behövs för att se hur KASAM hos äldre äldre inverkar på de äldre äldres vistelse på 

äldreboenden. 
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KASAM-formulär

Frågorna gäller hur Du upplever vanliga situationer som är viktiga för Dig. 

För varje fråga finns det siffror. Din uppgift är att ta ställning till vilken siffra som bäst motsvarar 
vad Du känner. Rita en ring omkring den siffran.

Det finns inget svar som är rätt eller fel.

Ex. fråga 7.

Livet är

mycket intressant         1         2         3         4         5         6         7         enbart rutin

Om du har satt en ring omkring 3:an betyder det att Du tycker att Ditt liv är mer åt det intressanta 
hållet än mot enbart rutin.

Det är viktigt att Du svarar som Du vanligtvis känner och inte hur det är just nu.

Arbeta snabbt och fundera inte länge på någon fråga.
Hoppa inte över någon fråga!

Självfallet behandlas Dina uppgifter konfidentiellt.

Översatt från Antonovskys frågeformulär (The sense of coherence questionnaire) och testat av H. 
Börjevell och A. Langius. 1987.



1. När du pratar med folk har Du då en känsla av att de inte förstår vad Du säger?

Har aldrig en       1          2          3          4          5         6          7        har alltid en sådan känsla
sådan känsla        

   

2. Förr när Du måste göra något som var beroende av Ditt samarbete med andra människor 
hade Du då känslan av att

Det skulle Det skulle med all 
inte gå att 1             2             3            4           5            6           7 säkerhet gå att 
genomföra     genomföra
 

    

3. Tänk på de människor som Du kommer i kontakt med dagligen, utom Dina närmaste. Hur 
väl känner Du de flesta av dem?

Det känns som                    Det känns som 
om de är             1         2             3        4          5      6     7         om jag känner 
främlingar                                      dem mycket väl

4. Har Du känslan av att Du faktiskt inte bryr Dig om vad som pågår runt omkring Dig?

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

5. Har det hänt att Du förvånats över beteendet hos personer som Du trodde Du kände?

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

    mycket ofta



6. Har det hänt att människor som Du litade på har gjort Dig besviken?

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

7. Livet är

mycket               1         2         3           4           5           6         7           enbart rutin
intressant

8. Tycker Du att Ditt liv fram till nu

helt har               1         2         3           4           5           6          7          haft klara mål och
saknat mål                          stor mening
och mening

9. Har Du en känsla av att Du blir orättvist behandlad?

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

10. Har Ditt liv under sista tio åren varit

fullt av för-
     helt 

ändringar utan     1          2         3          4          5          6          7           konsekvent
att Du har vetat
vad som skall 
hända härnäst

11. Det mesta av vad Du kommer att göra i framtiden blir förmodligen

mycket          fruktansvärt
fascinerande     1          2          3          4          5             6               7           uttråkande och

          enahanda



12. Har Du känslan av att vara i en obekant situation utan att veta vad Du skall göra?

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

13. Vad beskriver bäst Ditt sätt att se på livet?

Man kan alltid det finns ingen lösning på
hitta en lösning    1          2          3          4          5           6          7      det som är svårt i livet  
på det som är
svårt i livet

14. När Du tänker på hur Ditt liv är, händer det då mycket ofta att Du

känner hur undrar varför Du över 
fint det är       1          2          3         4          5          6           7            huvud taget finns till 
att leva

15. När Du ställs inför ett svårt problem, är Ditt val av lösning på problemet då

alltid förvirrande alltid fullkomligt klart
och svårt att         1          2          3          4           5          6          7      
finna

16. Är Dina dagliga sysslor

en källa till djup en plåga
glädje och till-      1         2          3       4         5        6         7      och leda
fredsställelse

17. I framtiden kommer Ditt liv troligen att vara

fullt av för- totalt utan förändringar
ändringar utan och överraskningar
att Du kommer      1         2         3         4         5          6          7
att veta vad som 
ska hända här-
näst



18. När någonting otrevligt hände Dig tidigare brukade Du då

”gräma mig säga ” det var det, det 
till döds”       1         2          3          4           5            6            7  får jag leva med och gå 

vidare

19. Har Du mycket växlande och röriga känslor, tankar och idéer som hoppar från det ena till 
det andra

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

20. När Du gör någonting som Du känner att Du mår gott av

förutsätter      händer det alltid 
Du att Du alltid     1         2           3          4             5          6            7     någonting som
ska må gott                            saboterar den känslan

21. Händer det att Du har känslor som Du helst inte vill kännas vid

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

22. Om Du föreställer Dig ditt fortsatta liv hur tror Du då att det kommer att bli

totalt utan      1         2        3         4         5          6           7 till alla delar meningsfullt
mening 

23. Tror Du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor omkring Dig som Du kan 
räkna med

det kommer det det är inte 
säkert att finnas        1         2         3         4         5          6           7 troligt att 

det blir så



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

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

25. Många människor, även sådana med stark karaktär, känner sig ibland som sorgsna förlorare i 
speciella situationer.
Hur ofta har Du känt så?

Aldrig   1        2      3  4              5              6              7           mycket ofta  

26. När någonting har hänt har Du ofta funnit att Du

över- eller under- att Du sett saker 
värderar dess           1          2            3          4          5         6          7  och ting i deras      
betydelse rätta proportioner

27. När Du tänker på svårigheter som Du troligen kommer att drabbas av när det gäller viktiga 
aspekter i Ditt liv har Du då en känsla av att

Du alltid kommer                                Du kommer
att lyckas med att       1         2         3         4           5             6            7      aldrig att komma 
komma över          över svårig-
svårigheter           heterna

28. Hur ofta har Du haft känslan av att det är en liten eller ingen mening med vad Du gör i Ditt 
dagliga liv

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

29. Hur ofta känner Du att Du inte är säker på att Du klarar av att behärska Dig

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