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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad starkt respektive svagt KASAM betyder för 

livskvalitet, välbefinnande och hälsa bland äldre (60 år och äldre). Studien designades med en 

deskriptiv ansats. Metoden var att systematiskt söka litteratur i databaserna; Medline, CINAHL samt 

Vård i Norden, detta kompletterades även med manuella sökningar. Femton artiklar som motsvarade 

syftet och inklusionskriterierna granskades och analyserades. Resultatet visade att KASAM hade 

signifikanta samband med de äldres upplevda livskvalitet, välbefinnande och hälsa. Antalet 

sjukdomar och fysiska begränsningar hade en liten inverkan på de äldre om de hade ett starkt 

KASAM, då KASAM hade ett svagt samband med den objektiva hälsan och ett starkt samband med 

den subjektiva hälsan. KASAM var den faktor som bäst förutsåg hur de äldre upplevde sin 

livssituation. De äldre som hade ett starkt KASAM upplevde även tillfredställande socialt stöd, som 

hade en stor inverkan på deras välbefinnande. De äldre med svagt KASAM hade även låg livskvalitet 

och försämrat allmäntillstånd. Slutsatsen var att om vårdpersonal kan stärka de äldres KASAM 

kommer även de äldres livskvalitet, välbefinnande och hälsa förbättras. 

 

Nyckelord: Känsla av sammanhang, livskvalité, välbefinnande, hälsa, äldre. 

 



      

Abstract 

The objective of this literature study was to describe what strong or weak SOC (sense of coherence) 

means for quality of life, well-being and health among the elderly (60 years and older). The study 

was designed with a descriptive approach. The method was to systematically search literature in the 

databases; Medline, CINAHL, Vård I Norden, and was also supplemented by manual searches. 

Fifteen scientific articles corresponding to the objective and inclusion criteria were reviewed and 

analyzed. The results showed significant correlation between SOC and perceived quality of life, 

well-being and health, among the elderly. The number of illnesses and physical limitations had a 

small impact on the elderly if they had a strong SOC, thus SOC had a weak connection with the 

objective health and a strong correlation with the subjective health. SOC was the factor that best 

predicted how the elderly perceived their life situation. The elderly who had a strong SOC also 

experienced satisfactory social support, which had a major impact on their well-being. The elderly 

with weak SOC also had low quality of life and deteriorating general health. The conclusion was 

that if personnel can help to strengthen the SOC of the elderly their quality of life, well-being and 

health would be improved. 

 

Keywords: Sense of coherence, QoL, well-being, health, elderly.  
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1. Introduktion 

Idag är cirka 17 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre och andelen äldre ökar i 

befolkningen till följd av att medellivslängden ökar och att stora årskullar nu når pensionsåldern. 

Det finns ett stort behov av en välfungerande hälso- och sjukvård samt social omvårdnad på grund 

av den åldrande befolkningen (Socialstyrelsen 2009a).  

1.1 Hälsoinriktningen i svensk sjukvård 

Sverige har i jämförelse med andra länder förhållandevis goda förutsättningar att följa upp vårdens 

kvalitet och tillgänglighet. I dagsläget finns allt fler kvalitetsregister som inkluderar hälsorelaterad 

livskvalitet som resultatmått till skillnad från ett litet antal för bara några år sedan. Möjligheterna 

till nationell uppföljning och analys är dock fortfarande begränsade till verksamheterna i den 

somatiska specialistvården, medan många andra viktiga områden fortfarande saknar gemensamma 

uppföljningssystem. Detta gäller bland annat för verksamheterna inom primärvård och närsjukvård 

samt i psykiatrin (Socialstyrelsen 2009b). 

Idag behöver svensk sjukvård stärka sin hälsoinriktning. En hälsoinriktad hälso- och sjukvård har 

fokus på hur verksamhetens samlade insatser bidrar till bättre hälsa. Exempelvis genom att ha 

fokus på minskad sjuklighet, dödlighet och nyinsjuknande, förbättrad funktionsförmåga, 

välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet. I Sverige, som i många andra länder, har ambitionen 

under lång tid varit att stärka hälsoinriktningen i vården. Detta genom att omfördela resurser till 

öppna vårdformer. Genom en väl fungerande primärvård och närsjukvård kan folkhälsan förbättras 

och där med på sikt minska sjukvårdskostnaderna. Lika betydelsefullt är det att slutenvården har 

ett hälsoorienterat perspektiv. För att detta ska kunna möjliggöras behöver vården utveckla sin 

beteendevetenskapliga kompetens och sina tvärprofessionella arbetsformer (Socialstyrelsen 

2009b). 

1.2 Att åldras framgångsrikt 

Phelen, Andersson, LaCroix och Larsson (2004) har sett att flera tidigare studier fokuserat på 

enskilda dimensioner av hälsa i avseende på framgångsrikt åldrande. I deras studie fann de att 

majoriteten (90 %) av de äldre tänkte på åldrandet och även framgångsrikt åldrande. De hade ett 

multidimensionellt och en mer komplex syn på sitt åldrande än vad många andra studier visar. 

Forskarnas slutsats blev, i och med denna upptäckt, att framgångsrikt åldrande bör ses utifrån de 

fyra dimensionerna; fysisk, funktionell, social och psykisk hälsa. Ytterligare styrker Bowling och 
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Iliffe (2006) detta, då forskarna testat olika modeller för framgångsrikt åldrande. De kom fram till 

att en multidimensionell modell förutsåg den högsta livskvaliteten hos de äldre vilket även Flood 

(2003) framhåller. I en annan studie definierar de äldre vad framgångsrikt åldrande innebär. 

Viktiga ingredienser för detta var att; vara vänlig, ha sinne för humor, vara intresserad av och vilja 

hjälpa andra, anpassa sig till förändringar, aldrig ge upp eller låta saker belasta dig och roa dig så 

ofta du kan (Guse & Masesar 1999). 

1.3 Livskvalitet, välbefinnande och hälsa 

Rustöen (1993) skriver om livskvalitet och välbefinnande och menar att dessa två begrepp är 

närbesläktade och ofta nämns i liknande sammanhang, därför är det även svårt att skilja dessa 

begrepp åt. Båda begreppen är subjektiva och den verkliga sanningen om vad som är vad och 

vilken betydelse livskvalitet och välbefinnande har kan bara den enskilda individen besvara.  

I Guse och Masesar (1999) studie beskrivs välbefinnande och de faktorer som påverkar 

välbefinnandet. Dessa är individens upplevelse av rörlighet, självständighet och hälsa. Denna 

slutsats styrks av WHO´s beskrivning av livskvalitet. De skriver att då människor åldras, är deras 

livskvalitet i hög grad beroende av individens förmåga att upprätthålla självständighet och 

oberoende. Vidare beskriver WHO livskvalitet som ett brett och omfattande begrepp som är 

komplext inbyggt i individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, sociala relationer, grad av 

självständighet, personliga åsikter och relation till de inslag som finns i miljön (The WHOQOL 

group 1998). 

Livskvalitet och välbefinnande definieras av Rustöen (1993) som en känsla som upplevs av 

individen själv och inte som något som kan bedömas av andra. Ytterligare menar 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1990) att ”välbefinnande betecknar en känsla av 

välmående och välbehag” (s. 44). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) beskriver att det finns tre 

perspektiv på livskvalitet och dessa är känsla av välbefinnande, mening och värde eller 

självkänsla. Forskarna menar vidare att en person som upplever en acceptabel nivå av 

välbefinnande kan finna mening i livet.  

WHO´s definition av hälsa är kanske den mest kända och väl använda definition just inom området 

hälsa. Den lyder: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1946). Antonovsky ställer sig dock kritisk till 
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denna definition, som enligt honom, utgör ett utopiskt mål. Med detta menar han att det kan hindra 

individen från att genomföra små men realistiska förbättringar av hälsan (Antonovsky 2005). 

Enligt Eriksson (1990) kan hälsa definieras som ett assimilerat tillstånd av sundhet, friskhet och en 

känsla av välbefinnande, det behöver dock inte innebära frånvaro av sjukdom. Sundhet och 

friskhet utgör hälsobegreppets objektiva dimension medan välbefinnandet utgör den subjektiva 

dimensionen. Sundhet symboliseras av den psykiska hälsan och friskhet av den fysiska hälsan. 

1.4 Antonovskys salutogena teori 

Aaron Antonovsky introducerade det salutogena konceptet i forskningssammanhang för omkring 

30 år sedan (Antonovsky 2005). Teorin fokuserar på två grundläggande delar, den första delen har 

ett problemlösande fokus med inriktning på att hitta lösningar och den andra delen är kapaciteten 

att använda tillgängliga resurser (Antonovsky 1988, Lindström & Eriksson 2005). Enligt 

Antonovskys grundtanke är det viktigare att fokusera på människors kapaciteter och resurser som 

skapar hälsa, istället för det traditionella fokuset på risker, sjukdomar och ohälsa (Antonovsky 

1979). Antonovskys teori söker förklaring på faktorer som främjar hälsa istället för att söka 

orsaken till sjukdomen (Antonovsky 1996, Lindström & Eriksson 2005, Lindström & Eriksson 

2006). Istället för att fråga vad som orsakade eller kommer att orsaka en viss sjukdom, ett synsätt 

som är inriktat på stressorer, frågar användaren av den salutogena teorin vilka faktorer som gynnar 

till att skapa en rörelse mot den friska polen eller upprätthålla ens position på kontinuumet 

(Antonovsky 2005). Denna teori avvisar klassificeringen av människor som friska eller sjuka för 

att i stället se var människor befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum från hälsa till ohälsa 

(Antonovsky 2005). Teorin syftar inte till att ”hålla människor friska”, det är en teori om hälsan 

som komplex, så som människan. Den härstammar från att ha studerat var styrkan och svagheten i 

hälsofrämjande, förebyggande, botande och rehabiliterande idéer och metoder finns (Antonovsky 

1996).  

      

I en studie identifieras krafter som påverkar hälsan i befolkningen, vilket enligt forskarna är 

nödvändigt i ett salutogent synsätt eftersom att fokus ligger på de faktorer som skapar hälsa istället 

för att bara koncentrera sig på de negativa krafter som kan uppstå av sjukdom (Cowley & Billing 

1999). Antonovsky kallar dessa krafter för ”generella motståndsresurser” (GMR) (Antonovsky 

1996). GMR är materiella, biologiska och psykosociala faktorer som underlättar individens 

förmåga att uppfatta sitt liv som konsekvent, strukturerad och förståelig. Exempel på GMR är 

kunskap, pengar, erfarenheter, hälsosamma beteenden, kulturella tillgångar, självkänsla, socialt 
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stöd, engagemang, intelligens, traditioner och synen på livet (Antonovsky 2005, Lindström & 

Eriksson 2006). Det gemensamma för alla GMR är att de bidrar till att göra de stressorer som 

människan ständigt utsätts för begripliga (Antonovsky 2005).   

1.5 Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett generellt uttryck för individens syn på världen. KASAM 

består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är när 

världen verkar förstålig, ordnad, konsistent och klar. Låg känsla av begriplighet kan exempelvis 

innebära att människor upplever att oförutsägbara händelser inte går att ordna eller förklara. 

Hanterbarhet är när människor känner att de har resurser att möta de krav som dyker upp i det 

dagliga livet. En person med låg känsla av hanterbarhet kan känna sig som ett offer och känna att 

livet behandlar en orättvist (Antonovsky 2005) Meningsfullhet innebär att människor behöver 

känna en mening med händelser, detta är viktigt för att kunna vara fullt engagerad i sina egna 

hälsoskapande processer (Antonovsky 2005, Cowley & Billing 1999). Meningsfullhet kan 

förklaras som en motivationskomponent i KASAM, då människor med stark KASAM pratar om 

saker i livet som är viktiga för dem (Antonovsky 2005). I jämförelse med människor med svagt 

KASAM uppfattar de med starkt KASAM situationer som mer gynnsamma och de lider mindre av 

de stressorer som de utsätts för. Konceptet KASAM bygger bland annat på tilltron till sig själv, 

inte enbart på individens självbild, detta då även tilltron till andra människor och miljön är 

nödvändig. Därför är det avgörande med förekomsten av pålitliga personer och en bekväm miljö. 

KASAM är inte en ärftlig förmåga som personlighet och karaktär, individen lär sig istället genom 

de upplevelser som lagras under livets gång (Antonovsky 1988). 

 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2)de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky 

2005, s.41). 

 

Antonovsky utvecklade begreppet KASAM för att förklara varför vissa människor blir sjuk när de 

utsätts för stress medan andra klarar sig från sjukdom och vidhåller sin hälsa (Antonovsky 1988, 

Antonovsky 2005). I det patogena synsättet betraktas stressorer undantagslös som riskfaktorer och 

dessa skall försöka begränsas, motverkas eller mötas med en buffert (Antonovsky 2005). 
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Sjukdomar och stressorer är en del av de mänskliga villkoren och desto starkare KASAM 

individen och gruppen har ju mer adekvat hanterar de dessa situationer och vidhåller hälsa. Vidare 

beskriver Antonovsky att människor med starkt KASAM är mer benägna att identifiera ett bredare 

utbud av tillgängliga resurser (Antonovsky 1993). En del stressorer är trots det destruktiva för 

hälsan oberoende av individens copingresurser. Antonovsky (2005) skriver att genom att ha ett 

salutogent synsätt i forskning ges möjlighet att studera följderna av de krav som ställs på individen 

i sammanhang där det finns goda skäl att presentera positiva hälsoeffekter. De stressorer som vi 

utsätts för kan hjälpa oss att införskaffa nya kunskaper och på så vis öka vår möjlighet att hantera 

andra stressorer. Moons och Norekvål (2006) fann att individer födda med hjärtproblem tidigt 

utvecklar mekanismer för att hantera sin situation och fortsätter att utveckla och förfina dessa 

mekanismer under vuxenlivet. Forskarna menar att detta kan förklara deras tidigare fynd, att vuxna 

med medfödda hjärtproblem generellt anser sig ha god livskvalitet. Vidare menar forskarna att 

växa upp med hjärtproblem kan positivt påverka utveckling av KASAM då en sådan situation kan 

vara associerad med flera erfarenheter som ökar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

     

KASAM är en beroende variabel för människors hälsa och kan formas och manipuleras så att den i 

sin tur kan hjälpa folk att komma närmare hälsa på kontinuumet. Styrkan av varje individs 

KASAM är formad av dennes livserfarenheter, sociala position och kultur. Antonovsky vill även 

betona att människor är utan begränsningar, förutseende och kan göra vissa val i livet. Enligt 

Antonovsky behöver människor känna tillhörighet, vara deltagande och aktiva. Detta kan till 

exempel innebära att vara aktiv i en fackförening/ organisation som kämpar för arbetssäkerhet eller 

i en politisk kamp samt deltagande i en terapigrupp etc. Detta förändrar inte radikalt människors 

KASAM, det kommer istället att kunna förhindra skada och tillföra styrka i individens KASAM. I 

vissa fall kan det skapa en öppning för en början på en stor förändring av tillvaron (Antonovsky 

1996). 

 

1.6 Problemområde 

Författarna har läst flera artiklar som beskriver, testar och visar på samband mellan stark 

respektive svag KASAM samt fördelarna med ett salutogent perspektiv bland annat utifrån hälsa 

och livskvalitet ur ett samhällsperspektiv, olika sjukdomstillstånd och skolhälsovård. I Neiva da 

Silva et al. (2008) studie diskuteras den salutogena teorin och applicerbarheten inom 

munhälsovårdens förebyggande arbete. I en studie från 2006 undersökte forskarna effekten av 
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samtalsterapi som baserades på salutogena behandlingsprinciper (Langeland et al. 2006). I en 

annan studie fann forskarna att hemsjukvården behöver influeras av ett mer salutogent perspektiv i 

sjukvården (Rahm-Hallberg & Kristensson 2004). Då det gäller det salutogena perspektivet, 

KASAM, hos de äldre har författarna inte funnit någon litteratur som sammanställt detta fenomen. 

Medellivslängden ökar men forskarna ser inte att detta är en garanti för att utvecklingen går mot en 

förbättrad hälsa hos de äldre, utan att det även kan innebära ett förlängt liv med ohälsa. Författarna 

anser att det salutogena perspektivet är en viktig del i ett välfungerande hälso – och sjukvård samt 

social omvårdnad för äldre. Författarna anser att en sammanställning av litteratur inom detta 

område är nödvändigt för att därefter sprida den samlade kunskapen. Det kan leda till en ökad 

förståelse och medvetenhet av den salutogena teorins betydelse hos den kliniskt verksamma 

vårdpersonalen. 

1.7 Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad starkt respektive svagt KASAM betyder för 

livskvalitet, välbefinnande och hälsa bland äldre (60 år och äldre). 

 

Specifik frågeställning var: 

– Hur speglar en stark respektive svag känsla av sammanhang äldres livskvalitet, välbefinnande 

och hälsa? 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design. 

2.2 Litteratursökning 

Sökning av litteratur genomfördes i databaserna CINAHL, Medline- Pubmed samt Vård i Norden. 

Sökorden som användes var salutogenesis, sense of coherence, use of sense of coherence, SOC, 

Antonovsky, nurses, nursing homes, geriatric nursing, health services for the aged, Homes for the 

aged, ageing, aging, aged, frail elderly, subjective well-being, well-being, Quality of life. 

Sökningarna utfördes mellan november 2009 till och med februari 2010. Översikt över 

litteratursökningen finns i tabell 1. 

 

Flertalet av sökorden är MESH-termer eller motsvarande i CINAHL. Då hämtningen av MESH-

termerna skedde i Medlines MESH-databas skrev författarna in lämpliga ord på engelska, som var 
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relevanta för studiens syfte. Författarna tog hjälp av de Booleska termerna OR och AND. Detta är 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) ett bra sätt att kombinera olika söktermer på. Vid 

sökningarna fann författarna samma artiklar under olika sökord, så kallad överlappning skedde 

både i Medline och i CINAHL. De valda artiklarna redovisas endast en gång i tabell 1. Författarna 

har även utfört manuell sökning via valda artiklars referenslistor. I tabell 1 beskrivs utfall av 

sökningar gjorda i databaserna Medline, CINAHL och Vård i Norden. 

 

Tabell 1: Redovisning av databaser, sökord, utfall, träffar samt valda källor 

Datum Databas Sökterm Begränsning Antal träffar Valda 

artiklar 

091105 Medline - 

Pubmed 

Salutogenesis AND Ageing Fulltext 166 0 

091113 Medline - 

Pubmed 

Sense of coherence AND 

nurses 

Fulltext 41 1 

091113 Vård i 

Norden 

Antonovsky Inga 27 1 

100121 Medline- 

Pubmed 

"Nursning homes"[Mesh] 

AND use of sense of coherence 

Inga 7 2 

100127 CINAHL SOC AND  

Well-being[MV] 

Inga 20 1 

100128 Medline- 

Pubmed  

"Aged"[Mesh] AND subjective 

well-being AND sense of 

coherence 

Inga 11 1 

100128 Medline- 

Pubmed  

"Aging"[Mesh] AND "Quality 

of Life"[Mesh] AND sense of 

coherence 

Inga 6 3 

100205 Medline- 

Pubmed 

"Geriatric Nursing"[Mesh] 

AND “Aged"[Mesh] OR "Frail 

Elderly"[Mesh] OR "Health 

Services for the Aged"[Mesh] 

OR "Homes for the 

Aged"[Mesh] AND sense of 

coherence 

Inga 7 1 

 Manuell 

sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Valda med relevans till syfte 

och frågeställningar 
 15 5 

Totalt:    287 15 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

En överskådlig genomläsning av ca 300 abstracts har utförts. Urval och avgränsning för 

sökningarna i databaserna var studier som publicerats mellan åren 1999-2009, artiklar som var 
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tillgängliga via databaser och Högskolan i Gävles tidskriftsförtecking samt var skrivna på engelska 

eller svenska. De artiklar som inkluderades valdes med relevans till syfte och frågeställning. 

 

Exklusionskriterierna var artiklar som inte var relevant för författarnas syfte, artiklar av låg kvalité, 

artiklar med fokus på specifika sjukdomar, då deltagarna var yngre än 60 år samt artiklar som 

beskrev fenomenet ur vårdpersonalens synvinkel. 

2.4 Dataanalys 

Fullständig analys och granskning av artiklarna har utförts med hjälp av granskningsmallarna 

”Checklista för kvalitativa artiklar” samt ”Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-

experimentella studier”som beskrivs av Forsberg och Wengström (2008). Samtliga artiklar 

bedömdes i avseende av kvalitet och delades in i låg, medel och hög kvalitet, hög kvalité har fått 

siffran 1 och medel siffran 2. De kvantitativa bedömdes utifrån mallen med 13 Ja och Nej frågor, 

de som fick 70-80% Ja bedömdes vara av medel kvalité (2) och de artiklar som uppnått 80-100% 

Ja bedömdes vara av hög kvalité (1). Gällande den kvalitativa artikeln bedömdes den med samma 

procent som ovan beskriven, men då utifrån mallen med 18 Ja och Nej frågor. Innehållet i varje 

artikel lästes igenom flera gånger för att kunna klassificeras och presenteras i tabell 2 samt bilaga 

1. Klassificeringarna växte fram under analysprocessen som forskarna delvis utförde var för sig för 

att sedan stämma av att dessa formades med materialets logik, inte på enskilda tolkningar. 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att det är viktigt att inga förvrängningar eller uteslutningar 

av fakta förekommer i litteraturstudier, detta har författarna eftersträvat i föreliggande litteraturstudie. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna anser att det är viktigt att göra etiska övervägande vid urval och presentation vid 

resultat när det gäller litteraturstudier. Därför har detta beaktats och studierna som valts har fått 

tillstånd från etisk kommitté eller att det har gjorts noggranna etiska överväganden. I de artiklarna 

där etiska överväganden eller etisk kommitté inte nämnts har författarna granskat tidskriften. I 

samtliga av dessa tidskrifter fanns krav på etiska överväganden och/ eller etisk kommitté. Inga 

artiklar valdes bort på grund av att de inte stämmer överrens med författarnas åsikter samt de 

artiklar som är i forskarnas förfogande kommer att arkiveras på ett säkert sätt i tio år (Forsberg & 

Wengström 2008). Författarna till föreliggande studie arbetade under vägledning av handledare 

(Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 2003). 
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3. Resultat 

I föreliggande litteraturstudie inkluderades 15 artiklar och dessa har analyserats och presenteras i 

tabell 2 samt i löpande text utifrån starkt respektive svagt KASAM. I bilaga 1 presenteras valda 

artiklar i avseende på kvalitetsbedömning. I den löpande texten presenteras de klassificeringar som 

framkommit vid genomgång och analys. 

Tabell 2: Översikt av inkluderade artiklars syfte och resultat. 

Författare, år 

& land 

Syfte Resultat 

Borglin G., 

Jakobsson U., 

Edberg A-K. & 

Hallberg I.R. 

 

 

2005, Sverige 

Syftet var att undersöka egenskaperna hos äldre 

(75+) som rapporterar olika grader av 

nuvarande livskvalitet (QoL), med hänsyn till de 

olika områdena inom begreppet QoL, liksom i 

fråga om självskattad hälsa, hälsoproblem, 

socialt stöd, vardagliga aktiviteter och KASAM. 

Den nuvarande QoL delades in i tre grupper, hög, medel 

och låg QoL. De äldre med låg QoL var de äldsta och de 

mest sårbara, majoriteten var kvinnor med svag eller dålig 

självuppskattad hälsa, hög frekvens av hälsoproblem, låg 

total QoL, låg socialt stöd och KASAM och mindre fysiskt 

aktiva. De äldre med hög QoL rapporterade oftare utmärkt 

eller bra självskattad hälsa, fysisk aktivitet, tillfredställt 

socialt stöd och högre KASAM och QoL än de andra två 

grupperna. De äldre med medel QoL hade oftare svag eller 

dålig självskattad hälsa, fler hälsoproblem, var mindre 

fysiskt aktiv, hade lägre total QoL, svagare KASAM och 

mindre socialt stöd än de med hög QoL. 

Cole S.C.  

 

 

2007, USA. 

 

 

Syftet var att beskriva allmäntillståndet i två 

grupper av äldre vuxna boende på äldre boende, 

de med starkt KASAM och de med svagt 

KASAM. 

De med svagt KASAM var från början mer beroende av 

hjälp än de med starkt KASAM. Efter 3 månader hade de 

med svagt KASAM minskade poäng på 

allmäntillståndsskalan. Efter 3 månader hade de med starkt 

KASAM fått något förbättrade poängen på 

allmäntillståndsskalan. 

Drageset J., 

Nygaard H-A., 

Eide G-E., 

Bondevik M., 

Nordvedt M-W. 

& Natvig G-K. 

 

2008, Norge. 

  

Syftet var undersöka relationen mellan KASAM 

och hälsorelaterad QoL hos psykiskt friska 

boende på äldreboenden.  

KASAM poängen hos de äldre hade signifikant samband 

med SF-36 skalan: Starkast med mentalt hälsa och svagast 

med fysisk smärta. Detta påverkades inte avsevärt efter 

justering av demografiska variabler och komorbiditet. 

SOC-13 skalan hade ingen signifikant påverkan med de 

andra kovarianterna (ålder, kön, civilstånd och 

utbildningsnivå). 

Drageset J., 

Eide G-E., 

Nygaard H-A., 

Bondevik M., 

Nordvedt M-W. 

& Natvig G-K. 

 

2009, Norge. 

 

 

 

 

Syftet var att bestämma relationen mellan 

socialt stöd och hälsorelaterad QoL och att 

undersöka om KASAM ändrar effekten av 

socialt stöd i avseende till hälsorelaterad QoL.    

   

 

 

Hög nivå av “Attachment”, “nurturance” och “reassurance 

of worth” var associerade med högre nivå av mental hälsa, 

social funktion och vitalitet, respektive. De som hade lägre 

poäng på “Attachment”, “nurturance” och “reassurance of 

worth” hade samband med lägre hälsorelaterad QoL. När 

KASAM inkluderades i analysen minskade effekten av 

“nurturance” på social funktion och “reassurance of 

worth” på vitaliteten, men dessa samband var fortfarande 

signifikanta.  
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Författare, år 

& land 

 

Syfte                    Resultat 

Elovainio M. & 

Kivimäki M. 

 

 

2000, Finland. 

                      

Syftet var att analysera hur ekonomiska sociala 

och psykologiska resurser är relaterade till 

sjuklighet, förväntad hälsa och subjektivt 

välbefinnande av de äldre i Finland. Syftet var 

även att undersöka hur sjuklighet, förväntad 

hälsa och subjektivt välbefinnande hänger 

samman i denna åldersgrupp.   

Ett starkt KASAM och hög upplevd kvalité av sociala 

relationer är starkt relaterad till subjektivt välbefinnande. 

Upplevt hälsotillstånd var associerad med sjuklighet och 

subjektivt välbefinnande, men det var ingen signifikant 

relation mellan subjektivt välbefinnande och sjuklighet.    

 

 

Franklin L-L., 

Ternestedt B-M. 

& Nordenfelt L.  

 

2006, Sverige. 

Syftet var att undersöka synpunkter på värdighet 

hos äldre som var boende på äldreboende. 

Efter analysen kom forskarna fram till tre teman; (1) den 

oigenkännliga kroppen, (2) såbarhet och beroende (3) inre 

styrka och KASAM. 

 

Holmgren L. & 

Söderhamn O. 

 

2005, Sverige. 

Syftet med studien var att undersöka om fysisk 

aktivitet, livssituation, KASAM och egenvård 

kan vara associerad med upplevd hälsa och 

välbefinnande i en grupp av fysiskt aktiva äldre 

i Sverige. 

Kronisk sjukdom/handikapp och KASAM var signifikant 

viktiga faktorer för upplevd hälsa i undersökningsgruppen. 

För välbefinnandet var KASAM den enda signifikanta 

faktorn. 

 

Lutgendorf 

S.K., Vitaliano 

P.P., Tripp-

Reimer T., 

Harvey J. H. & 

Lubaroff D.M. 

 

 

1999, USA. 

Syftet var att undersöka huruvida de negativa 

och positiva effekterna i sinnestämningen 

påverkar NK-cellen (immunförsvaret) hos en 

grupp friska äldre, där cirka hälften flyttar till 

självständiga gruppboenden medan resterande, 

kontrollgruppen, bor kvar hemma. De 

undersökte även om KASAM kunde minska den 

förmodade relationen mellan flytt och NK-

cellens aktivitet. 

Hypoteser finns. 

Jämfört med kontrollgruppen fann forskarna en minskning 

av den positiva sinnestämning och NK cellens aktivitet hos 

dem som flyttade. Hos denna grupp förmedlade KASAM 

sambandet mellan positiv sinnestämning och NK cellens 

aktivitet. De i experimentgruppen som hade lågt KASAM 

hade även låg NK-aktivitet. De i experimentgruppen med 

hög KASAM påverkades inte i lika utsträckning av flytten, 

i avseende på NK cellens aktivitet. 

Nesbitt B. J. & 

Heidrich S.M. 

 

2000, USA. 

Syftet var att testa KASAM-teorin och 

relationen emellan fysiska hälsobegränsningar, 

känsla av sammanhang, bedömning av sjukdom, 

och livskvalitet hos äldre kvinnor (65+). 

Forskarnas analys visade att begränsningar i den fysiska 

hälsan, särskilt symtom gällande rörelseapparaten, hade en 

negativ inverkan på livskvaliteten. Denna effekt kunde 

dämpas genom att rikta uppmärksamhet till KASAM och 

sjukdomskänslan. Oavsett vilken nivå av fysisk hälsa, hade 

kvinnorna med högre KASAM en positiv sjukdomskänsla 

och högre nivå av livskvalitet. 

Nygren B., Aléx 

L., Jonsén E., 

Gustafson Y., 

Norberg A. & 

Lundman B. 

 

 

2005, Sverige. 

1. Syftet med studien var att beskriva 

motståndskraften (resilience), KASAM, syftet 

med livet och självöverskridande (self-

transcendence) i relation till upplevd fysisk och 

psykisk hälsa bland de allra äldsta (85+). 

Forskarna fann signifikant samband mellan poäng på 

Resilience scale, KASAM skalan, the Purpose in Life Test 

och Self-transcendence scale. Signifikanta samband fanns 

även mellan dessa skalor och SF-36 (Mental Health 

Summary), men då endast hos kvinnorna. Det fanns inga 

signifikanta samband mellan upplevd fysisk och psykisk 

hälsa. Medelvärdet av de olika skalorna visade att de äldsta 

hade samma eller högre poäng jämfört med de yngre äldre. 
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Författare, år 

& land 

 

Syfte Resultat 

Rennemark M.  

& Hagberg M. 

 

1999, Sverige. 

Syftet var att undersöka hur KASAM, depressiv 

sinnesstämning och socialt nätverk är relaterat 

till benägenheten att rapportera symtom av 

sjukdom/ohälsa bland män och kvinnor i åldern 

71 år. 

Huvudresultatet i studien är det starka sambandet mellan 

KASAM och de äldres uppfattning och rapportering av 

symtomen av sjukdom. KASAM visade sig ha ett starkt 

negativt samband till antalet rapporterade symtom, de med 

lågt KASAM rapporterade generellt fler symtom. De med 

starkt socialt nätverk hade färre symtom. 

Saevareid H.I., 

Thygesen E., 

Nygaard H. A. 

& Lindstrom 

T.C. 

 

 

2007, Norge. 

Syftet var att granska associationen mellan 

självskattad hälsa och fysisk, funktionell, social 

och psykisk hälsa för äldre som har behov av 

omvårdnad. Av särskilt intresse var att se hur 

KASAM påverkat detta förhållande. 

Subjektiva hälsoproblem för båda könen och psykisk 

påfrestning endast hos männen var förknippad direkt med 

självskattad hälsa. Hos männen kunde Copingresurserna 

(KASAM) associeras direkt till självskattad hälsa och 

indirekt till subjektiva hälsoproblem och allmäntillstånd. 

Den påverkan som den registrerade sjukdomen hade på de 

äldre var förmedlad genom effekten av subjektiv uppfattad 

hälsa hos både män och kvinnor.  

Schneider G., 

Driesch G., 

Kruse A., 

Wachter M., 

Nehen H-G. & 

Heuft G. 

 

2004, Tyskland.  

Syftet var att bestämma relationen mellan 

självuppfattad hälsa, objektivt medicinskt status, 

KASAM och åtgärder av subjektivt 

välbefinnande och depression. 

Hypoteser finns. 

Den subjektiva utvärderingen av hälsa hade högt samband 

med skalan för självutvärdering som registrerade 

subjektivt välbefinnande (livs tillfredsställelse, oro, ångest 

och depression) och med KASAM. Detta var inte 

väsentligt då det gällde de objektivt hälsorelaterade 

variablerna (ex. ADL och diagnoser). 

Wiesmann U. & 

Hannich H-J. 

 

 

2008, Tyskland. 

Syftet var att belysa den positiva relationen 

mellan KASAM och subjektivt välbefinnande 

från ett salutogent perspektiv. Syftet var även att 

systematiskt analysera förhållandet på ett 

nyskapande sätt i samband med utvalda 

motståndsresurser. 

Hypoteser finns. 

Tillsammans med KASAM och subjektivt välbefinnande 

varierade resurserna. De viktigaste resurserna var tilltron 

på den egna förmågan, självkänsla och utbildning. 

KASAM förmedlade tydligt förhållandet mellan resurserna 

och välbefinnandet. 

Wiesmann U., 

Niehörster G. & 

Hannich H-J. 

 

 

 

2009, Tyskland. 

Syftet var att undersöka hälsosamt åldrande i en 

åldersheterogen grupp (60+) från ett salutogent 

perspektiv och fokus på tre aspekter av 

subjektiv hälsa: Psykisk hälsa, fysiskt hälsa och 

symtomrapportering. Syftet var även att 

undersöka relationen mellan KASAM, en 

uppsättning av bio-psykosociala motstånds 

resurser, och subjektiv hälsa. 

Hypoteser finns. 

Resurserna KASAM och subjektiv hälsa var signifikant 

relaterade med varandra.  I analysen visades signifikanta 

samband mellan KASAM och optimism, självkänsla, låg 

depressiv sinnesstämning, tilltron till sin egen förmåga och 

socialt stöd. Analysen förmedlade, i användandet av 

Preacher och Hayes paradigm, att varje vald resurs 

påverkade både den psykiska hälsan och 

symtomrapporteringen indirekt via KASAM, förutom den 

fysiska hälsan. 
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3.1 Stark respektive svag känsla av sammanhang hos de äldre 

 

Starkt respektive svag känsla av sammanhang presenteras i underrubrikerna ”Livskvalitet” 

”Välbefinnande” samt ”Hälsa”. 

3.1.1 Livskvalitet 

I Nesbitt och Heidrich (2000) studie om äldre kvinnors livskvalitet fann de att funktionell hälsa 

och symtombesvär hade negativ inverkan på livskvalitet, medan antalet hälsoproblem och 

mediciner hade en relativt liten negativ inverkan. Det största sambandet i studien fann forskarna 

mellan KASAM och livskvalitet. KASAM och sjukdomskänsla hade en direkt signifikant effekt på 

livskvaliteten bland äldre kvinnor med begränsningar i den fysiska hälsan. Detta styrks med Cole 

(2007) studie där forskaren fann att de med starkt KASAM var mer oberoende och hade bättre 

allmäntillstånd och detta tillstånd förstärktes efter tre månader. Drageset, Nygaard, Eide, 

Bondevik, Nordvedt och Natvig (2008) studie påvisade ett starkt samband mellan KASAM och 

hälsorelaterad livskvalitet (själskattad fysisk och psykisk hälsa) (Drageset et al. 2008), det 

starkaste sambandet fann forskarna mellan KASAM och mental hälsa och svagast mellan KASAM 

och fysisk smärta (Drageset et al. 2008, Drageset, Eide, Nygaard, Bondevik, Nordvedt och Natvig 

2009). Borglin, Jakobsson, Edberg och Hallberg (2005) fann även de ett samband mellan 

livskvalitet och KASAM.  De äldre med hög livskvalitet rapporterade oftare utmärkt eller bra 

självskattad hälsa, fysisk aktivitet, tillfredställt socialt stöd och hade starkare KASAM än de 

övriga i studien.  

 

I Borglin et al. (2005) studie var de med låg livskvalitet de äldsta och mest sårbara där majoriteten 

var kvinnor med svag eller dålig självuppskattad hälsa. De hade även hög frekvens av 

hälsoproblem, lite socialt stöd, låg livskvalitet, svagt KASAM och var mindre fysiskt aktiva. Även 

Cole (2007) studie visade att de med svagt KASAM hade sämre allmäntillstånd. Detta tillstånd 

visade sig vara progressivt då allmäntillståndet försämrades efter tre månader. Ytterligare beskrev 

Nesbitt och Heidrich (2000) fenomenet KASAM. Forskarnas analys visade att begränsningar i den 

fysiska hälsan, särskilt symtom gällande rörelseapparaten, hade en negativ inverkan på 

livskvalitén. Denna effekt kunde dock dämpas genom att rikta uppmärksamhet till KASAM och 

sjukdomskänslan. Oavsett vilken grad av symtombesvär eller symtom gällande rörelseapparaten, 

hade kvinnorna med starkare KASAM och mer positiv sjukdomskänsla högre nivå av livskvalitet. 
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I Franklin, Ternestedt och Nordenfelt (2006) intervjustudie fann de ett samband mellan sociala 

relationer och att de äldre kunde känna tillhörighet och sammanhang (KASAM). Ytterligare styrks 

detta med Drageset et al. (2009) fynd av sambandet mellan KASAM och hälsorelaterad 

livskvalitet. Det fanns ett samband mellan låga poäng på skalan för att bedöma socialt stöd och 

lägre hälsorelaterad livskvalitet. 

3.1.2 Välbefinnande 

I en studie påvisade forskarna att sjuklighet var starkt relaterat till upplevt hälsotillstånd men 

endast måttlig relaterat till subjektivt välbefinnande, då de inte var signifikanta. Däremot var ett 

starkt KASAM och en upplevd hög kvalité av sociala relationer starkt relaterade till subjektivt 

välbefinnande bland de äldre (Elovainio & Kivimäki 2000). Detta styrks i Holmgren och 

Söderhamn (2005) studie, då analyser visade att KASAM-poängen hade ett signifikant samband 

med välbefinnande och att KASAM var den enda faktorn som bidrog till välbefinnande. I 

Wiesmann och Hannich (2008) studie var de viktigaste resurserna tilltron på den egna förmågan, 

självkänsla och utbildning. Även i denna studie förmedlade KASAM tydligt förhållandet mellan 

välbefinnandet och resurserna.  

 

Huvudresultatet i Rennemark och Hagberg (1999) studie var det starka sambandet mellan 

KASAM och de äldres uppfattning och rapportering av symtom av sjukdom. Äldre med svagt 

KASAM rapporterade generellt fler symtom. De äldre som rapporterade fler symtom hade 

generellt högre grad av depressiv sinnestämning. 

 

I Lutgendorf, Vitaliano, Tripp-Reimer, Harvey & Lubaroff (1999) studie undersökte forskarna 

huruvida de negativa och positiva effekterna i sinnestämningen påverkar immunförsvaret och 

specifikt NK-cellen hos en grupp friska äldre. Experimentgruppen var äldre som genomförde en 

flytt till ett gruppboende. Forskarna fann en minskning av den positiva sinnestämningen och NK 

cellens aktivitet då de äldre flyttade till gruppboendet. Hos dem förmedlade KASAM sambandet 

mellan positiv sinnestämning och NK cellens aktivitet. De som hade svagt KASAM hade även låg 

NK-aktivitet och de med starkt KASAM påverkades inte i lika utsträckning av flytten, i avseende 

på NK cellens aktivitet. 

 

I flera studier rapporterades sambandet mellan socialt stöd och KASAM (Borglin et al. 2005, 

Rennemark & Hagberg 1999). Detta styrks även av Elovinos och Kivimäki (2000) studie, som 

fann att ett starkt KASAM och en upplevd hög kvalité av sociala relationer var starkt relaterad till 
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subjektivt välbefinnande bland de äldre. Franklin et al. (2006) har i deras intervjustudie bland 

annat skrivit om betydelsen av socialt stöd till de äldre i avseende till inre styrka och KASAM. De 

äldre i studien kunde visa upp en kraftfull styrka som blev synlig i olika strategier för att hantera 

vardagen på äldreboendet. Positiva attityder från både personal och anhöriga visade sig stärka de 

äldres möjligheter av att behålla värdigheten av deras identitet trots alla hot de utsattes för. I 

intervjuerna framkom det att de äldre kunde uppleva inre styrka och KASAM med hjälp av deras 

närstående.  

3.1.3 Hälsa 

I Saevareid, Thygesen, Nygaard & Lindstrom (2007) studie undersöktes sambandet mellan 

självskattad hälsa, fysisk funktion samt social och psykisk hälsa för äldre som hade behov av 

omvårdnad. Av särskilt intresse var att se hur KASAM påverkade detta förhållande. Subjektiva 

hälsoproblem för båda könen och psykisk påfrestning endast hos männen var förknippad direkt 

med självskattad hälsa. Hos männen kunde copingresurserna (KASAM) associeras direkt till 

självskattad hälsa och indirekt till subjektiva hälsoproblem och allmäntillstånd. Den påverkan som 

den registrerade sjukdomen hade på de äldre var förmedlad genom effekten av subjektiv uppfattad 

hälsa hos både män och kvinnor. 

 

I ytterligare en studie fann forskarna ett signifikant samband mellan KASAM och hälsa där 

KASAM var den viktigaste positiva faktorn för den upplevda hälsan (Holmgren & Söderhamn 

2005). Forskarna Nygren, Aléx, Jonsén, Gustafson, Norberg och Lundman (2005) påvisade 

signifikanta samband mellan poäng på Resilience scale, the Purpose in Life Test, Self-

transcendence scale och KASAM skalan. Signifikanta samband fanns även mellan dessa skalor 

och SF-36, men då endast hos kvinnorna. Det fanns inga samband mellan poängen på skalorna och 

fysisk hälsa och det fanns inga signifikanta samband mellan upplevd fysisk och psykisk hälsa. I 

avseende självuppskattad hälsa och KASAM fann forskarna att de äldsta hade samma eller högre 

poäng jämfört med de yngre äldre i de olika självskattningsskalorna. 

 

Forskarna Schneider, Driesch, Kruse, Wachther, Nehen & Heuft (2004) granskade relationen 

mellan den objektiva och subjektiva hälsan och KASAM, hos de äldre. Forskarna konstaterade ett 

signifikant positivt samband mellan subjektiv utvärderad hälsa (livs tillfredsställelse, oro, ångest, 

depression) och KASAM. Detta var inte väsentligt då det gällde de objektiva hälsorelaterade 

variablerna (exempelvis ADL och diagnoser) och KASAM. I Wiesmann et al. (2009) studie fann 

även dessa forskare att den fysiska hälsan inte hade något signifikant samband med KASAM. I 
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Schneider et al. (2004) visade analysen att depression och subjektiva fysiska besvär hade en 

negativ inverkan på subjektiv bedömning av den egna hälsan, medan KASAM hade en positiv 

inverkan. Även Wiesmann et al. (2009) fann ett positivt samband mellan KASAM, 

motståndsresurser (optimism, självkänsla, låg depressiv sinnesstämning, tilltron till sin egen 

förmåga och socialt stöd) och subjektiv hälsa. Analysen visade ett signifikant samband mellan 

KASAM och ovan nämnda motståndsresurser. Forskarnas analys förmedlade, i användandet av 

Preacher och Hayes paradigm, att varje enskild resurs påverkade både den psykiska hälsan och 

symtomrapporteringen indirekt via KASAM, förutom den fysiska hälsan. 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Forskarna fann att KASAM hade signifikanta samband med de äldres upplevda livskvalitet, 

välbefinnande och hälsa. Ingen forskning visade på ett negativt samband mellan KASAM och de 

äldres livskvalitet, välbefinnande och hälsa. Antalet sjukdomar och fysiska begränsningar hade en 

liten inverkan på de äldre om de hade ett starkt KASAM, då KASAM hade ett svagt samband med 

den objektiva hälsan och ett starkt samband med den subjektiva hälsan. KASAM var den faktor 

som bäst förutsåg hur de äldre upplevde sin livssituation. De äldre som hade ett starkt KASAM 

upplevde även tillfredställande socialt stöd, som hade en stor inverkan på deras välbefinnande. De 

äldre med svagt KASAM hade även låg livskvalitet och försämrat allmäntillstånd.  

4.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie visar att KASAM påverkar de äldres livskvalitet, välbefinnande och hälsa 

positivt och det råder samstämmighet i alla artiklar angående detta. Ingen forskning visade på ett 

negativt samband mellan KASAM och de äldres livskvalitet, välbefinnande och hälsa (Borglin et 

al. 2005, Cole 2007, Drageset et al. 2008, Drageset et al. 2009, Elovainio & Kivimäki 2000, 

Franklin et al. 2006, Holmgren & Söderhamn 2005, Lutgendorf et al. 1999, Nesbitt & Heidrich 

2000, Nygren et al. 2005, Rennemark & Hagberg 1999, Saevareid et al. 2007, Schneider et al. 

2004, Wiesmann & Hannich 2008, Wiesmann et al. 2009).  

4.2.1 Livskvalitet 

Flertalet studier visade att KASAM hade en signifikant effekt på livskvalitén (Drageset et al. 2008, 

Drageset et al. 2009, Borglin et al. 2005, Cole 2007). Ytterligare styrks detta av en studie där 

forskarna har sett samband mellan KASAM och hälsorelaterad livskvalitet, men då i avseende ur 

vårdarnas perspektiv (Kuroda, Tanaka, Kobayashi, Ito, Ushiki & Nakamura 2007). Moons och 
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Norekvål (2006) definierar en hypotes om hur livskvalitén hos personer med kroniska sjukdomar 

kan öka genom att stärka KASAM under deras uppväxt. Nesbitt och Heidrich (2000) fann i deras 

studie att begränsningar i den fysiska hälsan hade en negativ inverkan på livskvalitén, men genom 

att rikta uppmärksamheten till KASAM kunde denna inverkan dämpas. Detta fynd styrks av 

Antonovskys salutogena teori, han menar att individer med högt KASAM uppfattar situationer 

som mer gynnsamma och lider därför mindre av de stressorer som de utsätts för (Antonovsky 

1988). 

Bowling och Iliffe (2006) samt Flood (2003) framhåller att en multidimensionell modell förutsåg 

den högsta livskvalitén hos de äldre. Den salutogena teorin främjar till att se människan ur ett 

helhetsperspektiv (Antonovsky 2005), författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

KASAM kan liknas med en multidimensionell modell vilket styrker det faktum att KASAM har en 

signifikant effekt på livskvalitén.  

4.2.2 Välbefinnande 

I flera studier fann forskarna samband mellan KASAM, socialt stöd och välbefinnande (Borglin et 

al. 2005, Elovainio & Kivimäki 2000, Franklin et al. 2006, Rennemark & Hagberg 1999). I 

Franklin et al. (2006) intervjustudie visade det sig att positiva attityder från personal samt stöd av 

närstående kunde stärka de äldres inre styrka och KASAM.  I Nilsson, Holmgren och Westman 

(2000) studie fann forskarna samband mellan ett svagt KASAM och lågt socialt och emotionellt 

stöd. Detta fenomen kan förklaras med hjälp av det Antonovsky (2005) beskriver i sin salutogena 

teori, där socialt stöd definieras som en motståndsresurs (GMR). Han menar att det gemensamma 

för alla GMR är att de bidrar till att göra stressorer mer begripliga. Cowley och Billing (1999) 

menar att det är viktigt att identifiera de krafter som påverkar hälsan och att detta är nödvändigt i 

ett salutogent synsätt då fokuset bör ligga på krafter som skapar hälsa. Författarna i föreliggande 

litteraturstudie anser att sjuksköterskor bör besitta förmågan att identifiera resurser som stärker 

hälsan (friskfaktorer) istället för att bara fokusera på riskfaktorer. 

I Lutgendorf et al. (1999) studie fann forskarna samband mellan KASAM, sinnestämningen och 

NK-cellens aktivitet (immunförsvaret) vilket tyder på att KASAM dämpar relationen mellan stress 

och NK-cellens aktivitet. Detta bekräftas av två andra studier som visar på ett samband mellan 

KASAM och NK-cellen vilket visar att KASAM är involverad i NK-cellens aktivitet (Nakamura, 

Matsuzaki, Sasahara, Hatta, Nagase, Oshita, Ogawa, Nobukuni, Kambayashi & Ogino 2003, 

Nakamura, Ogawa, Nagase, Nakajima, Kodama, Ogino & Oshita 2001). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakamura%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Matsuzaki%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sasahara%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hatta%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nagase%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oshita%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogawa%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nobukuni%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kambayashi%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogino%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakamura%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogawa%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nagase%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogino%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oshita%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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4.2.3 Hälsa 

I flertalet studier har forskarna granskat relationen mellan den subjektiva hälsan och KASAM.  

Forskarna kom fram till att ett starkt KASAM hade en signifikant sammankoppling med den 

subjektiva hälsan (Holmgren & Söderhamn 2005, Nygren et al. 2005, Schneider et al. 2004, 

Wiesmann et al. 2009). Detta fenomen, sambandet mellan KASAM och den upplevda hälsa, 

beskrivs även av Eriksson och Lindstöm (2006) och Nilsson et al. (2000) men då i avseende på 

specifika sjukdomar och utifrån ett samhällsperspektiv.     

Det fanns dock inget signifikant samband mellan KASAM och den objektiva hälsan (Holmgren & 

Söderhamn 2005, Nygren et al. 2005, Schneider et al. 2004, Wiesmann et al. 2009). Detta anser 

författarna tyder på att subjektiv och objektiv hälsa bland äldre har en svag sammankoppling. Om 

denna kunskap inte finns hos vårdpersonal är risken att de äldre blir sedd ur ett patogent synsätt. I 

ett sådant synsätt är det lätt att endast se de medicinska problemen och med den kunskapen värdera 

individens hälsotillstånd. I Malterud och Hollnagel (2004) intervjustudie fann forskarna att 

patienternas egen syn på den generella hälsan kan utmana den traditionella medicinska synen på 

hälsa och sjukdom. Studien tar upp att läkarna inte kan ta för givet att patienterna delar deras 

bedömning av hälsotillståndet. Därför är det viktigt att se hela människan och utgå från dennes 

upplevda situation. Detta beskrivs närmare av Antonovsky (2005) och Antonovsky (1996) där han 

menar att den salutogena teorin hjälper oss att alltid söka efter människans totala historia, 

inklusive dennes sjukdom, istället för att få oss att gå i fällan att uteslutande ägna oss åt en särskild 

sjukdoms etiologi. 

4.3 Metoddiskussion  

Studien utfördes som en litteraturstudie och baseras på vetenskapliga artiklar som är publicerade 

senare än 1999. Alla artiklar som inkluderades i resultatet är etiskt granskade samt 

kvalitetsgranskade efter Forsberg och Wengströms (2008) mall. En ytterligare styrka med studien 

är att författarna endast inkluderat artiklar bedömda som hög eller medel i kvalitén, hög kvalité har 

fått siffran 1 och medel siffran 2 (Forsberg & Wengström 2008). Då artiklarna kvalitetsbedömdes 

rådde samstämmighet mellan de båda författarna. Artiklarna kommer ifrån olika länder; varav fem 

från Sverige, en från Finland, tre från Norge, tre från Tyskland och tre från USA. Detta ger både 

en bredd internationellt, samt möjliggör en nationell generaliserbarhet då många av artiklarna är 

svenska. Dessutom ökar generaliserbarheten i och med att alla artiklar är entydiga om att KASAM 

påverkar äldres livskvalitet, välbefinnande och hälsa positivt samt det faktum att 14 av de 15 

artiklarna har en kvantitativ ansats. Dock var männen underrepresenterade i de flesta studierna 
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vilket påverkar generaliserbarheten över könen hos de äldre. En del av förklaringen till detta kan 

dock vara att kvinnor lever längre än männen och att detta kan bli ett problem då studier görs på 

äldre samt äldre äldre. Att majoriteten är kvinnor i den generella populationen av äldre bekräftas 

av Holmgren & Söderhamn (2005).  

 

Den systematiska litteratursökningen utfördes inte med enkelhet, då KASAM och Salutogent 

perspektiv inte finns som erkända MESH-termer. Detta gjorde att sökningarna blev ”spretiga” då 

sökorden även inkluderade hälsofrämjande perspektiv utan inriktning mot KASAM. Författarna 

valde bort artiklar som; inte var relevant för forskarnas syfte, artiklar av låg kvalité, hade fokus på 

specifika sjukdomar, då deltagarna var yngre än 60 år samt artiklar som beskrev fenomenet ur 

vårdpersonalens synvinkel. Fler träffar hade sannolikt erhållits om dessa inkluderats. Författarna 

kunde inte endast begränsa sig till fulltext artiklar då det inte fanns tillräckligt med underlag vid 

dessa sökningar. Även manuella sökningar gjordes för att få tillfredställande underlag att kunna 

utföra litteraturstudien. Det är förvisso en styrka då detta ger en mer uttömmande systematisk 

sökning. Att endast svensk- och engelskspråkiga artiklar inkluderades kan ses som en svaghet. Det 

är även av vikt att beakta det faktum att författarna inte har engelska som modersmål, vilket kan ha 

ökat risken för att missuppfattningar uppstått.    

4.4 Allmändiskussion 

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet att KASAM-instrumentet är väl använt på 

åldersgruppen 65 år och äldre samt inom äldreomsorgen för att visa betydelsen av ett starkt 

respektive svagt KASAM bland de äldre. Inledningsvis fick författarna till denna litteraturstudie 

uppfattningen av att flertalet artiklar antydde att den salutogena teorin, KASAM, var väl etablerad 

inom hälso- och sjukvård. Detta ökade författarnas förväntningar på problemområdet, dock fanns 

det dåligt underlag, vilket ledde till att syfte och frågeställningar omformulerades. Författarna 

ämnade från början att även granska i vilken utsträckning det salutogena perspektivet, KASAM, 

beskrivs inom äldreomsorgen. Funderingar som fortfarande kvarstår är varför detta område endast 

är belyst utifrån vilken betydelse KASAM har bland de äldre, och varför ingen forskning 

utvärderat hur teorin lämpar sig inom vården och vilken effekt den då skulle ha. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att det finns ett behov av ytterligare forskning inom detta 

område. Interventioner anser författarna skulle kunna vara ett sätt att utforska området för att 

förbättra vården av de äldre. 
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I Nygren et al. (2005) studie fann forskarna att de äldsta hade samma eller högre poäng på 

KASAM-skalan jämfört med de yngre äldre. I Borglin et al. (2005) studie var det däremot de 

äldsta, majoriteten kvinnor, som hade svagast KASAM. Enligt Antonovskys salutogena teori ska 

KASAM vara stabilt över tid, från och med 30-års ålder (Antonovsky 1988). Detta gör det möjligt 

att tolka att det inte ska vara någon signifikant skillnad i medelvärdet på KASAM- skalan mellan 

yngre äldre och äldre äldre. I Eriksson och Lindström (2005) studie fann de att KASAM 

jämförelsevis verkar vara stabilt över tid, åtminstone för människor med relativt starkt KASAM, 

men inte så stabilt som Antonovsky förutsåg. Vidare menar forskarna att KASAM tenderar att öka 

med åldern under hela livets gång. 

I föreliggande studie fann författarna att socialt stöd var en viktig resurs för att stärka de äldres 

KASAM (Borglin et al. 2005, Elovainos & Kivimäki 2000, Franklin et al. 2006, Rennemark & 

Hagberg 1999). I Franklin et al. (2006) studie visade intervjuerna att de äldre kunde uppleva inre 

styrka och KASAM med hjälp av deras närstående. Författarna anser att detta tyder på att socialt 

stöd är en av de viktigare GMR för äldre och att dessa är viktiga genom människans livscykel. 

Kanske är dock socialt stöd en av de resurser som får en mer framträdande roll hos äldre. 

Antonovsky (2005) och Lindström & Eriksson (2006) beskriver flera GMR, varav socialt stöd är 

en av dessa. Författarna anser att det är av betydelse att som vårdpersonal ha kunskap om vilka 

resurserna (GMR) är, då Antonovsky (2005) menar att dessa bidrar till att göra de stressorer som 

människan ständigt utsätts för begripliga. Kan vi inom vården påverka detta är vi på god väg att 

kunna stärka KASAM, eftersom begriplighet är en av de tre viktiga komponenterna i KASAM. 

Författarna anser att den salutogena teorin lämpar sig för sjuksköterskan i dennes arbete. För att 

demonstrera användbarheten har författarna tagit hjälp av ett exempel som Antonovsky (2005) tar 

upp. När en patient tas in på avdelning sker ofta identifiering av symtom, diagnosering, 

säkerställande av diagnos och effektiv och indicerad behandling, detta sker i tät följd och leder till 

en snar utskrivning. Det som inte alla gånger tas med i beräkningen är att en säker återinläggning i 

lika tät följd kan bli aktuellt om inte patientens hela livssituation blir sedd, det vill säga om 

boendeform samt social- och ekonomisk situation inte tas med i bilden. Nästa inläggning kan då 

orsakas av undernäring, depression eller lunginflammation. Med det salutogena synsättet ges inga 

garantier för att det går att lösa problemen i den komplicerade väv som människors liv utgör. Om 

något så kan detta synsätt i varje fall leda till djupare förståelse och kunskap, vilket är en 

förutsättning för att du skall kunna skapa en rörelse i riktning mot det friska (Antonovsky 2005). 

Författarna anser att sjuksköterskan är den person i vårdkedjan som har ansvaret och den största 
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möjligheten att se hela patienten och dennes situation. Detta bekräftas även i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), där det beskrivs att en helhetssyn är 

ett förhållningssätt som skall prägla alla sjuksköterskans kompetensområden. Författarna anser att 

den salutogena teorin är en bra grund för att hjälpa sjuksköterskan i sin yrkesprofession. 

Antonovsky menar att den salutogena teorin hjälper oss att alltid söka efter människans totala 

historia (Antonovsky 2005, Antonovsky 1996).  

Den kliniska betydelsen av resultatet visar att KASAM har en stor betydelse för äldres livskvalitet, 

välbefinnande och hälsa. Därmed kan författarna dra slutsatsen att om vårdpersonal kan stärka de 

äldres KASAM kommer även de äldres livskvalitet, välbefinnande och hälsa förbättras. 
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Bilaga 1. 

 

Översikt av valda källor.  

Författare, år 

& land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlingsmetod, 

Dataanalys 

Kvalitets-

bedömning 

Borglin G., 

Jakobsson U., 

Edberg A-K. & 

Hallberg I.R. 

 

2005, Sverige. 

Older people in 

Sweden with various 

degrees of present 

quality of life: their 

health, social support, 

everyday activities 

and sense of 

coherence. 

Kvantitativ/ 

Tvärsnitts-

design. 

 

462 personer 

som var 75+ och 

valdes ut genom 

randomiserat urval. 

 

 

 

 

n- 55% kvinnor 

n- 45% män 

Enkätstudie innehållande 

studiespecifika instrument 

och instrumenten; 

LGC och SOC-13.   

 

Deskriptiv och komparativ 

analys. Student´s t-test, 

Pearson chi-squared test; 

(M-W) Mann- Whitney U-

test, regressions analyser 

(ANOVA). 

1 

Cole S.C. 

 

2007, USA. 

Nursing home 

residents´ sense of 

coherence and 

functional status 

decline. 

Kvantitativ/ 

deskriptiv-

design. 

65 personer som 

var 65+ och inte 

hade några 

kognitiva 

begränsningar eller 

hade milda sådana. 

 

 

n- 52 kvinnor 

n- 13 män 

Enkätstudie innehållande 

studiespecifika instrument 

och instrumenten; 

G1A, MDS, SOC-13 och 

CPS. 

 

Power analys, regressions 

analyser (ANOVA) och 

pearson´s produkt moment 

korrelationstest. 

2 

Drageset J., 

Nygaard H-A., 

Eide G-E., 

Bondevik M., 

Nordvedt M-W. 

& Natvig G-K. 

 

2008, Norge. 

Sense of coherence as 

a resource in relation 

to health –related 

quality of life among 

mentally intact 

nursing home 

residents- a 

questionnaire study. 

Kvantitativ/ 

deskriptiv, 

korrelativ, 

tvärsnittsdesign. 

227 personer som 

var 65+ och kunde 

hålla en 

konversation, bott 

minst 6 månader på 

boendet och inte 

hade kognitiva 

begränsningar 

valdes ut från 30 

äldreboenden.  

 

 

n- 164 kvinnor  

n- 63 män 

Strukturerade intervjuer 

utifrån instrumenten; SOC-

13, SF-36 och 

studiespecifika instrument. 

Multipla regressionsanalyser 

(MANOVA), Pearson´s 

produkt moment 

korrelationstest. 

1 

 

 

Drageset J., 

Eide G-E., 

Nygaard H-A., 

Bondevik M., 

Nordvedt M-W. 

& Natvig G-K. 

 

2009, Norge. 

The impact of social 

support and sense of 

coherence on health-

related quality of life 

among nursing home 

residents - A 

questionnaire survey 

in Bergen, Norway. 

Kvantitativ/ 

deskriptiv, 

korrelativ, 

tvärsnitts 

design.  

227 personer som 

var 65+ och kunde 

hålla en 

konversation, bott 

minst 6 månader på 

boendet och inte 

hade kognitiva 

begränsningar 

valdes ut från 30 

äldreboenden. 

 

n- 164 kvinnor  

n- 63 män 

Strukturerade intervjuer 

utifrån studiespecifika frågor 

och instrumenten; Social 

Provisions Scale, SOC-13, 

SF-36. 

 

Deskriptiv statistik 

demografiska variabler, 

multipla regressionsanalyser 

(MANOVA).  

1 
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Författare, år 

& land 

Titel Design Undesöknings-

grupp 

Datainsamlingsmetod, 

Dataanalys 

Kvalitets-

bedömning 

Elovainio M. & 

Kivimäki M. 

 

2000, Finland. 

Sense of coherence 

and social support- 

Resources 

for subjective  

well-being and health 

of the aged in 

Finland. 

Kvantitativ/ 

deskriptiv, 

tvärsnittsdesign. 

349 personer som 

var 75+ och inte 

hade några 

kognitiva 

begränsningar. 

 

n- 67% kvinnor 

n- 33% män 

Enkätstudie 

innehållande instrumenten; 

SOC-13, GHQ,  

Self-rated health och egna 

studiespecifika instrument. 

 

Chi-2-test, men även RMSR, 

AGFI,BBI, TLI användes till 

analyserna pga. stora 

grupper. 

2 

Franklin L-L., 

Ternestedt B-M. 

& Nordenfelt L.  

 

 

2006, Sverige. 

Views on dignity of 

elderly nursing home 

residents. 

Kvalitativ/ 

explorativ, 

Hermeneutisk 

design. 

12 personer, 85+ 

som befann sig i 

tidig palliativ vård, 

kunde 

kommunicera, hade 

ingen minnes 

problematik, 

förstod syftet med 

studien och deras 

eget deltagande. 

 

n- 10 kvinnor 

n- 2 män 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

 

 

 

 

 

Innehållsanalys. 

 

1 

Holmgren L. & 

Söderhamn O. 

 

 

2005, Sverige. 

Perceived health and 

well-being in a group 

of physically active 

older Swedish 

people. 

Kvantitativ/ 

deskriptiv, 

tvärsnittsdesign. 

146 personer som 

var 65+ och kunde 

kommunicera på 

svenska, var fysiskt 

aktiv och hade 

informerat 

samtycke. 

 

n- 93 kvinnor 

n- 53 män 

Enkätstudie 

innehållande instrumentet; 

SOC-29 och egna 

studiespecifika 

instrument 

 

Student´s t-test, Chi-square 

test, fischer´s exact test och 

pearson´s produkt moment 

korrelationstest, multipla 

regressionsanalyser 

MANOVA. 

1 

Lutgendorf 

S.K., Vitaliano 

P.P.,Tripp-

Reimer T., 

Harvey J.H. & 

Lubaroff D.M. 

 

1999, USA. 

 

Sense of coherence 

moderates the 

relationship between 

life stress and natural 

killer cell activity in 

healthy older adults. 

Kvantitativ/ 

Observations-

studie 

(kohortstudie). 

58 personer som 

var 65+ varav 30st 

hade/höll på att 

flytta och 

resterande ingick i 

kontrollgruppen. 

 

n- 35 kvinnor 

n- 23 män 

Experimentell studie och 

enkätstudie innehållande 

instrumenten; SOC-13, 

POMS, IES, the Health 

review checklist och 5-piont 

Likert scales. 

 

Spearman korrelationstest, 

ANOVA, Wilcoxon- Mann 

Whitney test, Mantel-

Haenszel, och chi-square. 

1 

Nesbitt B. J. & 

Heidrich S.M. 

 

2000, USA. 

Sense of coherence 

and illness appraisal 

in older women´s 

quality of life. 

Kvantitativ/ 

Deskriptiv, 

korrelativ 

tvärsnittsdesign. 

137 kvinnor 65+ 

som valdes i 

enlighet med 

forskarnas 

inklusions- 

kriterier. 

 

n- 137 kvinnor 

Strukturerade intervjuer 

innehållande studiespecifika 

instrument och 

instrumenten; PHL, OARS, 

SB, SOC-29, IA och QOL. 

 

T- test, multipla 

regressionsanalyser 

(MANOVA). 

1 
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Titel Design Undesöknings-
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Datainsamlingsmetod, 

Dataanalys 
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Nygren B., Aléx 

L., Jonsén E., 

Gustafson Y., 

Norberg A. & 

Lundman B. 

 

2005, Sverige. 

Resilience, sense of 

coherence, purpose in 

life and self-

transcendence 

in relation to 

perceived physical 

and mental health 

among the oldest old. 

Kvantitativ/ 

Deskriptiv, 

korrelativ 

design. 

125 personer, 

som var 85+ och  

hade förmågan 

att kunna delta i 

studien. 

 

n- 86 kvinnor  

n- 39 män 

Intervjuer gjorda utifrån 

instrumenten; RS, SOC-13, PIL, 

STS, SF-36 (PCS och MCS). 

 

Correlation Coefficient för att se 

samband mellan instrumenten, 

multipla regressionsanalyser 

(MANOVA). 

1 

Rennemark M. 

& Hagberg M. 

 

1999, Sverige. 

What makes old 

people perceived 

symptoms of illness? 

The impact of 

psychological and 

social factors. 

Kvantitativ/ 

Korrelativ 

tvärsnittsdesign. 

 

58 personer 65+ 

valdes ut 

randomiserat 

från en grupp 

som tidigare fått 

hem en 

förfrågan om 

deltagande. 

 

 

n- 47% kvinnor 

n- 53% män 

Strukturerade intervjuer 

innehållande studiespecifika 

instrument och instrumenten; 

SOC-29, Social Network 

Structures and Functions, Self 

Rating Scale. 

 

Deskriptiv statistik med 

Pearson´s produkt moment 

korrelationstest (pearson r) och  

multipla regressionsanalyser 

(MANOVA). 

1 

Saevareid H.I., 

Thygesen E., 

Nygaard H. A. 

& Lindstrom 

T.C. 

 

 

2007, Norge. 

Does sense of 

coherence affect the 

relationship between 

self-rated health and 

health status in a 

sample of 

community- dwelling 

frail elderly people? 

Kvantitativ/ 

tvärsnittdesign. 

215 personer 

75+ som har 

hjälp i hemmet 

och som 

samtyckte till att 

delta. 

 

n- 150 kvinnor 

n- 65 män 

Strukturerade intervjuer 

innehållande studiespecifika 

instrument och instrumenten; 

SHC, SOC-13, Barthel ADL 

index, GHQ och SPS. 

 

Chi-square, t-test och Pearson´s 

produkt moment korrelationstest 

där alla var “two tailed”. 

2 

Schneider G., 

Driesch G., 

Kruse A., 

Wachter M., 

Nehen H-G. & 

Heuft G. 

 

2004, Tyskland. 

What influences self-

perception of health 

in the elderly? The 

role of objective 

health condition, 

subjective well-being 

and sense of 

coherence. 

Kvantitativ/ 

longitudinell 

korrelativ 

design. 

74 personer 60+ 

som samtyckte 

till att delta och 

uppfyllde 

inklusions- 

kriterierna. 

 

n- 47 kvinnor 

n- 27 män 

Strukturerade intervjuer 

innehållande studiespecifika 

instrument och instrumenten; 

OGB, IADL, GBB, NSL, SOC-

29, PGC, HADS och IS. 

 

Pearson´s produkt moment 

korrelationstest samt multipla 

regressionsanalys (MANOVA). 

1 

Wiesmann U. & 

Hannich H-J. 

 

 

 

 

 

 

2008, Tyskland. 

A salutogenic view 

on subjective well-

being in active 

elderly persons. 

Kvantitativ/ 

korrelativ 

tvärsnittsdesign. 

117 personer 

60+ som 

samtyckte och 

frivilligt 

anmälde sig till 

att delta. 

 

n- 57% kvinnor 

n- 43% män  

 

Enkätstudie innehållande 

instrumenten; Philadelphia 

Geriatric Centre Moral Scale, 

SOC-29, SF-36, NASA, 

Expected Social Support-Scale, 

Multi-dimensional Health Locus 

of Control Scale, Self-esteem-

Scale, The Generalized Self-

efficacy-Scale och egna 

studiespecifika instrument. 

 

Multipla regressionsanalyser 

(MANOVA)Pearson´s produkt 

moment korrelationstest och t-

test. 

1 
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Wiesmann U., 

Niehörster G. & 

Hannich H-J. 

 

 

 

 

 

 

2009, Tyskland. 

 

Subjective health in 

old age from a 

salutogenic 

perspective. 

Kvantitativ/ 

korrelativ 

tvärsnittsdesign. 

 

387 personer 

som var 60+ 

som samtyckte 

till att delta. 

 

n- 73% kvinnor 

 n- 27 % män 

 

Enkätstudie, men vid önskemål 

gjordes personliga intervjuer 

Innehållande instrumenten; 

NASA, Expected Social 

Support-Scale, Self-esteem-

Scale, Multidimensional Health 

Locus of Control Scale, The 

Generalized Self-efficacy-Scale, 

LOT, SOC-29, SF-36, BL-

Symptom Check List samt 

studiespecifika instrument. 

 

Deskriptiva analyser och 

hierarchical regression analysis 

Pearson´s produkt moment 

korrelationstest, för att testa 

hypoteserna användes ”Sobel 

test” (Z-test),  

1 

 


