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Abstract  

The aim of this study was to examine whether there are differences in Sense of Coherence 

between people in monotonous and non – monotonous jobs with regard to birth order. In this 

present study, 89 individuals from three different working organizations participated, of 

which 51 (57, 3 %) of them were men and 38 (42, 7 %) women. The results showed that in 

varying occupations, firstborn children showed a higher level of Sense of Coherence. In 

monotonus jobs, middle children prove to have the lowest level of Sence of Coherence. The 

results from this study also show that Sense of Coherence is associated with the individuals’ 

age and their experienced relationship with their parents during childhood. 
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Sammanfattning  

Syftet med den här studien var att undersöka om det finns skillnader i känsla av sammanhang 

mellan personer på monotona och icke – monotona arbeten med hänsyn tagen till 

syskonplacering. I den här studien deltog 89 personer från tre olika arbetsorganisationer i 

södra Sverige, varav 51 (57,3 %) av dem var män och 38 (42,7 %) kvinnor. Resultatet visade 

att i varierade arbeten har förstfödda barn högre nivåer av KASAM. I monotona arbeten 

uppvisar mellanbarn inneha den lägsta nivån av KASAM. Resultatet från denna studie visar 

även att KASAM är kopplad till individers ålder och upplevda relation till föräldrarna under 

barndomen.  
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Arbete utgör en viktig komponent i en människas liv. Hur man upplever sitt arbete kan 

påverka en individs hälsa, positivt eller negativt. Om individen upplever monotoni, höga krav 

på arbetet, antingen psykologiska och/eller fysiska kan detta resultera i sämre hälsa. Hälsa är 

ett nära besläktat begrepp till känslan av sammanhang. KASAM innebär bl.a. ett 

tillvägagångssätt sätt för en person att uppfatta omvärlden som begriplig (Antonovsky, 1991). 

En annan möjlig motivering som kan inverka på en persons uppfattning av omvärlden är 

syskonplacering. Syskonskaran i vilken man föds i kan påverka en individs personlighet och 

beteende (Sulloway, 1997). Den här undersökningen ämnar att undersöka eventuella 

skillnader i känsla av sammanhang mellan personer på monotona och icke monotona arbeten 

med hänsyn taget till syskonplacering.   

 

KASAM  

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp grundat av Aaron Antonvosky vilket 

innebär ett salutogent synsätt på människans hälsa. Man lägger fokus på hälsans ursprung 

istället för att förklara sjukdomens skäl. Det senare innebär ett patogent synsätt. Uttryckt på 

ett annat sätt innebär det patogena synsättet att människan är drabbad och utsatt för olika 

riskfaktorer. I det salutogena synsättet anses människan istället vara en resurs med 

motståndskrafter (Sjöberg, Westlund, 2005).   

Tillvaron enligt Antonvsky består bl.a. av olika stressorer och människor klarar sig bra och 

överlever trots olika stressbelastningar i livet, både direkt och indirekt.  

Faktorer som pengar, jagstyrka, socialt stöd m.fl. fungerar som resurser för att bekämpa olika 

stressorer och dessa faktorer kom att kallas för generella motståndsresurser (GMR). KASAM 

är ett begrepp genom vilket motståndsresurserna blir begripliga för individen och med tiden 

skapar en hög eller låg känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991).   

KASAM består av tre centrala komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Individer med högt KASAM visar höga värden på dessa tre komponenter 

(Antonovsky, 1991). Begriplighet innebär i vilken grad man upplever inre och yttre stimuli 

som gripbara, d.v.s. att man möter framtida stimuli med ett positivt synsätt. Med hanterbarhet 

menas i vilken omfattning man upplever att resurser finns tillgängliga att använda. Resurserna 

kan vara sådana som anses vara egen - kontrollerande eller sådana som kontrolleras av andra. 

Slutligen innebär den tredje komponenten meningsfullhet i vilken utsträckning man känner att 

livet har en känslomässig innebörd, att kraven man ställs inför är värda att engagera sig i 

(Antonvosky, 1991).  En formell definiering av KASAM: 
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” Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

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

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerande, 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, 1991, s. 41).  

 

KASAM och Arbete 

KASAM utvecklas under människans livslopp och olika faktorer kan påverka en individs nivå 

av KASAM. Det kan vara sociala grupperingar, personlighet, identitet och livserfarenheter 

(Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky är det i och med vuxenlivet när den unge börjat 

arbeta som en individs placering på KASAM – kontinuet blir mer eller mindre definitiv. 

Samtidigt påpekar Antonvosky att en viss typ av arbete kan i olika sociala strukturer, ex i 

olika länder, antingen leda till en hög eller låg känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991).  

Individen anses känna högre känsla av sammanhang på arbetet om denne har möjlighet för 

beslutsfattande, bestämmanderätt, inflytande och känsla av meningsfullhet. Antonovsky 

menar att känslan av meningsfullhet i arbetet har sitt ursprung i en oavbruten upplevelse av att 

man medverkar i beslutsfattande. Enligt Frankenhauser (1981) definierar Antonovsky bra 

arbetsförhållanden med att det finns glädje och stolthet i arbetet och frihet att själv bestämma 

över sin situation. Att en individ har inflytande över sitt arbete får en att vilja investera energi 

i det (Antonovsky, 1991).  

Theorell (1991, red.) understryker likaså betydelsen av arbetsförhållanden i relation till hälsa. 

Theorells studier visar att arbeten där individen upplever höga krav och låg känsla av 

påverkan och medbestämmande, resulterar i höga blodtrycksnivåer, ökad sömnproblem och 

magtarmbesvär. Jobb som visade ha minst grad av kontroll var musiker och servitörer 

(Theorell, 1991). Ytterligare studier om KASAM och arbetsförhållanden har gjorts av 

Strümpfer och Mlonzi (1995). Av deras studier framgår det att KASAM är kopplad till 

individens tillfredställelse på jobbet. Dock visar resultat att KASAM inte är relaterade till 

arbetsengagemang och organisatoriskt engagemang.   

 

Monotona och varierade arbeten  

Organisationer som World Health Organisation (WHO) och Europeiska unionen (EU) betonar 

vikten av en god arbetsmiljö för att minimera psykologiska risker på jobbet. Enligt Andersson 

(2002) har organisationerna summerat sex fundamentala stressindikationer på psykosociala 
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risker i arbetsmiljön. Nedan följer några av stressindikationerna som är av särskilt intresse för 

min studie: 

– negativa faktorer i arbetsinnehåll och organisation (understimulering, 

överstimulering, monotont arbete, okvalificerat arbete 

– brist på kontroll 

           – dåliga relationer mellan individer (överordnade/underordnade, kollegor 

– otrygghet i arbetet (arbetsförlust, påtvingad pension); 

                                                                                                    (Andersson, 2002, s. 131).  

 

Arbetssituationen och hälsoeffekterna hör samman men andra faktorer kan påverka och/eller 

försvåra situationen såsom individens egenskaper och livsvillkor utanför arbetet (Andersson, 

2002). Det är rimligt att anta att stressindikationer i en arbetsmiljö (ovan nämnda) bl.a. kan 

påverka en människas grad av KASAM.  

En arbetsuppgift som betraktas av individer som monoton är särskilt förknippad med 

människans hälsa på ett negativt sätt (Rissén, 2006). Ett monotont arbete anses bestå av  

repetitiva arbetsuppgifter och brist på variation. Rissén (2006) framhäver att fastän monotoni 

och repetition i arbetet är länkade till varandra så finns det även en skillnad mellan dem.  

Monotont arbete anses nästan alltid förknippas med fysisk aktivitet men det enformiga arbetet 

kan även vara av kognitiv och sensorisk karaktär. Dessa kan ge upphov till stress reaktioner 

och mental utmattning. Samtidigt kan ett jobb innehålla båda ovan nämnda karaktäristiker. Ett 

jobb kan innehålla repetitiva arbetsuppgifter och vara psykologiskt krävande på en och 

samma gång (Rissén, 2006).  

Arbeten med repetitiva arbetsuppgifter kännetecknas bl.a. av låg kontroll av arbetsuppgifter, 

låg nivå av komplexitet och dålig socialt stöd. Dessa faktorer förknippas med jobb vilka är av 

låg status och låg inkomst som ex kassörsjobb (Rissén, 2006).   

Utifrån EU undersökningar om arbetsförhållanden vilka innefattar monotoni, visar Rissén 

(2006) att monotona arbetsuppgifter skiljer sig mellan olika typer av jobb. Industriarbetare 

skiljer sig med 57 % mer monotona arbetsuppgifter jämfört med yrken av mer professionell 

karaktär med 25 % upplevd monotoni. Jämfört med arbeten av mer flexibel karaktär, länkas 

arbeten med repetitiva arbetsuppgifter och upplevd monotoni generellt till stress reaktioner 

(Rissén, 2006). Härmed definierar jag ett varierat arbete med stor variation i olika 

arbetsuppgifter, upplevd bestämmanderätt och inflytande i arbetet.   

Brand, J, L et.al (2006) undersökningar visar att individer vilka innehar arbeten med mer 

fysisk karaktär kopplas med sämre hälsa. Undersökningen visar även att utbildning och hälsa  
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länkas samman med arbetsförhållanden. Exempelvis visar människor med högre lön vara i 

bättre hälsa. Mindre utbildade individer har sämre hälsa och detta beror på att dessa individer 

tjänar mindre, har mer fysiskt arbete och mindre kontroll över arbetsuppgifter.  

 

Syskonplacering  

Frank J. Sulloway (1997) beskriver syskonplacering utifrån en Darwinistisk utgångspunkt där 

han kopplar djurens överlevnadsinstinkter till människan. Människan, precis som djuren, 

tävlar med varandra om resurser. I en familj tävlar syskon med varandra för att föräldrarna 

ska investera i dem och skydda dem fysiskt, emotionellt och intellektuellt (Sulloway, 1997).  

Skillnader hos syskon, förutom genetiska, förklaras till största delen av miljöpåverkan som 

syskonen upplever individuellt. Syskon får upplevelser från två olika källor, s.k.: chance 

experience och systematic influences. Det första innebär upplevelser utanför hemmet och den 

senare källan uppstår inom familjen. Sulloway använder sig av nischer för att förklara hur 

individer skapar varierande roller inom familjesystemet. Liksom i djurvärlden, används 

nischer inom familjen för att beskriva hur arter använder sig av tillgängliga resurser i deras 

miljö (Sulloway, 1997). Syskonplacering kan fastställas antingen i en biologisk eller också i 

en funktionell kategori. Förstabarn där det skiljer sex år eller mer till närmsta syskon liknar ett 

funktionellt ensambarn (Sulloway, 1997).  

Beroende på skillnader i syskonplacering, kön, fysiska egenskaper och temperament skapar 

syskon olika roller för sig själva och egna strategier för att föräldrarnas ska investera i deras 

välbefinnande (Sulloway, 1997). Sulloway menar att personlighet och beteende kan förklaras 

utifrån syskonplacering då skillnader finns mellan syskon gällande bl.a. ålder, storlek och 

makt. Exempelvis visar förstabarn vara mer lika i personlighet till andra först födda barn än 

till deras egna yngre syskon. Generellt anses förstfödda barn identifiera sig med föräldrar och 

auktoritet och bedöms bl.a. vara ambitiösa och samvetsgranna (Sulloway, 1997).  

Adler (1956) anser att en individs karaktär inte bestäms av ordningen i vilken man föds i, utan 

det är situationen i vilken barnet föds i och tolkningen av situationen som påverkar en 

individs karaktär. Om exempelvis två senare födda barn i en stor familj växer upp separerade 

från de äldsta barnen kommer den äldsta av dessa två barnen att utvecklas som ett första barn.  

Förstabarnet får oftast mycket uppmärksamhet av föräldrarna eftersom denne inte har någon 

att konkurrera om föräldrarnas investering. När ett annat barn föds kan förstabarnet känna att 

det inte längre är unikt och måste nu dela uppmärksamheten med en rival. Föräldrarna spelar 

här en viktig roll för att förbereda barnet för ett syskon (Adler, 1956).  Generellt anses 

förstabarnet vara beskyddande, organiserade och ansvarsfulla. Vidare är det oftast 
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förstabarnet som har tillräckligt med styrka och intelligens att inneha en roll som medarbetare 

och arbetsledare (Adler, 1956). Andrabarnet får från början dela föräldrarnas uppmärksamhet 

med ett annat barn och därmed är mer samarbetsvillig än första barnet.  Under uppväxten vill 

andrabarnet besegra sitt äldsta syskon och tränar därmed mycket för att nå sitt mål. Till följd 

av detta, är andrabarnet mer talangfull och mer framgångsrik än förstabarnet. Andrabarnet är 

inte villig att acceptera strikt ledarskap eller stränga regler, denne vill tro att det inte finns 

någon makt som inte kan besegras (Adler, 1954).  

Det yngsta barnet blir oftast mest bortskämd av alla barnen. Yngsta barnet utvecklas på ett 

annat sätt då denne har många chanser för tävling och vill övervinna alla andra barnen, som 

denne oftast gör. Adler (1954) menar att det yngsta barnet aldrig kan bli självständig då denne 

inte vill sträva efter något specifikt eftersom yngsta barnet önskar utmärka sig i allting och 

vara unik. Sulloway (2001) beskriver senarefödda barn som mer äventyrliga, föränderliga och 

rebelliska i sin karaktär.  

Ensambarnet har inga syskon att tävla mot och därmed blir pappan den person som 

ensambarnet tävlar mot för mammas uppmärksamhet. Ensambarnet skapar en s.k. ”mother 

complex”, vilket innebär att denne är särskilt fäst vid mamman och vill inte ha pappan med i 

bilden. Senare i livet kan ensambarnet få mycket svårigheter eftersom denne är uppvuxen i en 

osäker miljö eftersom föräldrarna oftast inte har velat skaffa fler barn p.g.a. ekonomiska 

problem. Barn med flera års mellanrum skapar utmärkande drag som liknar ensambarn 

(Adler, 1954). Sulloway (2001) beskriver ensambarnet som bl.a. en prestationsinriktad 

person.  

Undersökningar på 1960-70 talen visade att förstfödda barn var fler på högskolor än 

senarefödda barn. Man började anta att syskonplacering var relaterad till akademisk prestation 

som i sin tur kopplades med jobb av administrativ karaktär (Dubno och Freedman, 1971).  

Phillips, Bedeian, Mossholder (1988) undersökte huruvida syskonplacering och olika 

personlighetsvariabler hade någon samverkan med olika jobb resultat. Författarna ville 

undersöka om syskonplacering kunde predicera jobbrelaterad beteende. Skillnader hittades 

gällande variablerna dominans, prestation via konformitet och bra intryck där förstfödda 

visade högre värden än senare födda barn på varje mätning. Inga skillnader hittades gällande 

jobb av bl.a. administrativ karaktär mellan förstfödda och senare födda barn (Phillips et.al, 

1988).    

Syskonplacerings skillnader anses manifestera sig igenom många olika situationer i det 

dagliga livet (Sulloway, 2001). Jag har inte hittat många studier som behandlar 

syskonplacering i relation till arbete men min uppfattning hittills är att syskonplacerings 
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skillnader påverkar en individs personlighet och i sin tur beteendet (Sulloway, 2001).  

Travis & Kohlis (2001) undersökningar på bl.a. syskonplacering och prestation visar att enda 

barn fullgjorde fler år av utbildning än första – och senare födda barn vilket medför att 

syskonplacering har effekt på individer i vuxenålder. Syskonplacering påverkar utbildning hos 

respondenter som upplevt bra familjeförhållanden under uppväxten. Även Aries, Oliver & 

Batgos (2001) visar genom sina studier en tendens till att föräldrars involvering i deras barn 

har positiva effekter, speciellt när det gäller prestation och intelligens.  

Studier gjorda av Holmgren (2007) visar att intelligens inte har något samband med 

syskonplacering men att förstfödda individer presterar bättre än de individer som är födda på 

andra eller tredje plats (Holmgren, 2007).  

  

Frågeställning:  

Finns det skillnader i KASAM mellan personer på monotona och icke – monotona 

arbetsplatser med hänsyn tagen till syskonplacering? 

 

Hypoteser:  

H1: KASAM nivån är högre hos individer på varierade arbeten  

H2: Förstfödda barn har högre nivå av KASAM i varierade arbeten  

H3: Ju senare man är född i syskonskaran desto lägre nivå av KASAM 

H4: Individer vilka upplevt bra familjeförhållanden under uppväxten har högre nivå av 

KASAM oberoende av syskonplacering och arbetsplats  

                                     
Metod 
Deltagare  

I den här undersökningen var urvalsgruppen anställda vid tre olika arbetsorganisationer. 

Organisationerna var länstrafiken i två olika städer i södra Sverige. Inledningsvis delades det 

ut 200 enkäter till två olika företag. 100 enkäter var delades ut till vardera företag men 

bortfallet var stort och därmed bestämde jag mig för att skicka ut ytterligare enkäter till ett 

annat företag. Sammanlagt delades 250 enkäter ut. Borfallet blev 161 (64 %) enkäter som inte 

fylldes i. Totalt var det ett internt bortfall på 18 personer varav 14 av dem fanns på 

syskonplaceringsformuläret. Enkäten besvarades av 89 personer av vilka 51 (57,3 %) var män 

och 38 (42,7 % ) kvinnor. 66 (74,2 %) av dem var svenskfödda och 21(23,6) personer var icke 

svenskar. Medelåldern för respondenterna var 41,5 år (SD = 13,7). Respondenterna var i 

åldrarna 19 till 68 år.   
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Material  

För att få svar på min frågeställning har jag använt en enkät som instrument till min studie. 

Enkäten bestod av ett försättsblad där information och instruktioner gavs till respondenterna 

om innehållet. Försättsbladet upplyste även respondenterna om anonymitet och frivilligt 

deltagande (se bilaga 1). Enkäten bestod av tre delar varav första delen innehöll frågor om 

arbete, den andra delen mätte KASAM och syskonplacering mättes i den tredje delen.  

Eftersom jag undersökte skillnader i KASAM mellan personer på monotona och icke – 

monotona arbetsplatser med hänsyn tagen till syskonplacering, ville jag ha med frågor i 

enkäten som innefattade arbete och respondenternas inblick om det, för att få en uppfattning 

om huruvida respondenterna uppfattar sitt arbete som monotont eller varierande. Mot tidigare 

bakgrund och definitioner angående vad som uppfattas som monotont resp. varierat arbete 

fick jag idéer och inspiration för att konstruera egna frågor som mäter begreppen (bl.a. Rissén, 

2006; Theorell, 1991). Inspiration fick jag även av Bowling (2005) där undersökningar utförts 

som mäter bl.a. upplevd jobbkontroll, variation och inflytande på jobbet. Dessa begrepp 

uppfattas vara kopplade till individens upplevda monotoni, stress och variation på jobbet. 

Härmed innehåller första delen i enkäten tre egenkonstruerade frågor om respondenternas 

upplevda relation till det egna arbetet. Antalet frågor i denna del var inte av särskild betydelse 

utan det vikigaste var att respondenternas uppfattning om deras arbete upplevs som monotont 

eller varierat, därav innehåller första delen endast tre frågor. Frågorna behandlar elementerna 

upplevd variation/monotoni, inflytande och repetition av arbetsuppgifter på jobbet (se bilaga 

1).  

Svarsalternativen består av en likertskala från 1 till 7 där respondenterna får ringa in ett 

alternativ som passar dem bäst. Höga värden indikerar upplevt variation i arbetet och låga 

värden antyder på ett upplevd monotont arbete. En likertskala kan ha olika värden, ex från 1-

10. Jag bestämde mig för värdena 1-7 då detta går i likhet med skalan som mäter känsla av 

sammanhang. Detta ansåg jag fungera bra för enkätens utformning och gynnar deltagarna då 

enkäten ser mer ”enkel” och bekväm ut. I den här delen behövdes en av de tre frågorna 

inverteras så att svaren poängsätts i omvänd riktning. Fråga 3 inverterades. En itemanalys 

utfördes på den här skalan om arbete och då fick jag fram ett Cronbachs alfa värde på .61. För 

en skala med få items (mindre än 10) kan man förvänta sig låga Cronbachs alfa värden. Vid 

låga värden, anses det bäst att utföra en inter – item korrelation för de items och rapportera 

medelvärdet. En inter – item korrelation utfördes och det gav medelvärdet .3. Enligt Pallant 

(2007) ligger de optimala värdena för den här korrelationen mellan .2 till .4.  
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Jag har använt mig av Antonvoskys konstruerade enkät för att mäta min beroende variabel 

känsla av sammanhang. Formuläret användes i dess ursprungliga form med 29 frågor. Det 

fanns även en kortare version på 13 frågor (Antonovsky, 1994). Enligt Antonvosky (1994) 

innehåller KASAM formulärets 29 frågor komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Exempelvis behandlar 10 frågor i formuläret komponenten begriplighet. De 

29 frågorna uträknas utifrån värdena 29 till 203. Höga poäng på KASAM skalan indikerar hög 

KASAM (Bowling, 2005). Det fanns 13 frågor i enkäten som behövde inverteras så att svaren 

poängsätts i omvänd riktning. Jag har följt riktlinjerna för bearbetning av KASAM formuläret 

genom Antonovskys bok Hälsans mysterium (1994) De frågor som behövde inverteras var 

frågorna: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25 och 27 . Vid ifyllandet av KASAM formuläret 

hade respondenterna möjlighet att svara på frågorna genom att ringa in ett alternativ mellan 

siffrorna 1 – 7. Frågorna såg ut på följande sätt (se även bilaga 1): 

 
De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

      1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

    helt                                                                                                                       fullkomligt 

fascinerande                                                                                                              urtråkiga 

 

När det gäller KASAM formulärets reliabilitet och validitet visar Antonovsky (1994) 

Cronbachs alfa värden från .84 till .93 vilket verifierar instrumentens reliabilitet och inre 

konsistens (s. 107). Jag utförde en item – analys för att undersöka reliabiliteten på frågorna 

och då fick jag ett Cronbachs alfa värde på .91 vilket överensstämmer med tidigare värden 

utifrån Antonovsky (ovan).  

För att mäta syskonplacering användes även här ett färdigkonstruerat formulär (Ozolins, 

2008). Syskonplaceringsformuläret innehåller uppgifter om respondenternas syskonskara, 

frågor om individens ålder, land, kön, upplevd ekonomi under barndomen, antal syskon (både 

ickebiologiska, döda och halvsyskon) och deras födelseår samt upplevd relation med 

respektive förälder under barndomen (se bilaga 1). Dessa faktorer påverkar personligheten 

hos individer och förändrar effekterna på syskonplacering. Det kan exempelvis vara 

ålderskillnaderna hos barnen som påverkar interaktionen mellan dem och därmed påverkar 

rivaliteten om föräldrarnas investering (Sulloway, 2001).   

 

Procedur 

Enkäten delades ut till tre olika arbetsorganisationer i två städer i södra Sverige vid tre 
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tillfällen. Företagen som valdes var stora organisationer med många anställda. Arbetarna 

skildes åt gällande arbetsuppgifter och mitt syfte var att inblanda respondenter från olika 

avdelningar på respektive organisation (ex. produktionsarbetare och administrationsarbetare). 

Urvalet av respondenterna skedde sedan slumpmässigt med 50 % enkäter som delades ut till 

vardera avdelning. Jag fick hjälp av respektive chef på varje företag att dela ut samt inhämta 

enkäterna. Min intention i början var att jag skulle vara närvarande när respondenterna fyller i 

enkäterna (se bilaga 1). Detta visade sig vara omöjligt då processen för ifyllandet ansågs av 

cheferna hindrande för arbetsproduktionen. Härigenom fick även respondenterna mer tid på 

sig att svara på frågorna. Detta kan möjligen ha bidragit till att andra personer, än 

respondenterna själva, kan ha svarat på frågorna. En annan nackdel är att respondenterna inte 

hade möjlighet att ställa eventuella frågor till mig gällande enkäten. Detta kan bl.a. vara en 

orsak till det interna bortfallet. Det externa bortfallet är svårt att klarlägga men jag begriper i 

efterhand att ifyllandet av enkäten tog mindre tid än väntat (än det som stod på försättsbladet). 

Detta kan vara en anledning för respondenterna att inte vilja delta i enkätundersökningen.  

Det egenliga syftet med uppsatsen beskrevs inte för respondenterna i försättsbladet. Istället 

informerades respondenterna att studien ämnar att undersöka välbefinnande på arbetsplatser 

(se bilaga 1). Information om det egentliga syftet med studien kan påverka deltagarna i en viss 

riktning och därmed påverka svarsfrekvensen (Ozolins, 2008).  

De insamlade enkäterna matades sedan in i statistiskprogrammet SPSS. Varje enkät 

numrerades med ett identitetsnummer. Efter inventering av vissa frågor och utförd itemanalys 

av delskalorna (se s. 9-10), skedde en sammanslagning av medelvärden och totalsummor av 

den beroende variabeln (KASAM) och för de två oberoende variablerna arbete och 

syskonplacering. Syskonplaceringsfrågorna som sammanslogs var frågan om ekonomi, 

relation till respektive förälder, den biologiska och funktionella syskonplaceringen och antalet 

systrar och bröder. Några av variablerna var skeva och behövdes rangordnas. Dessa var 

antalet systrar, bröder och relationen till resp. förälder på syskonplaceringsformuläret. De 

variabler som dikotomiserades var ålder (yngre/äldre), biologisk syskonplacering 

(förstfödda/senarefödda), ekonomifrågan (hög/låg) och relationen till resp. förälder 

(bra/dålig). Den beroende variabeln KASAM används i analysen som kontinuerlig variabel 

med summering av medelvärdesskillnader eller som dikotomi. Värdena är från 1 till 7 där 

höga och låga medelvärden belyser hög resp. låg känsla av sammanhang.  I SPSS ”Explore” 

kunde jag urskilja några outliers i min undersökning. Dessa uppskattades vara 5 stycken. Vid 

beräkning av alla analyser har dessa outliers uteslutits. Variablerna i studien användes som 

kontinuerliga och/eller som dikotomi beroende på vilken typ av statistik analys som användes 
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vid tillfället.  

 

Design  

Den här studien innehåller en beroende variabel (KASAM) och två oberoende variabler: 

arbete med två nivåer, monotont och icke - monotont och syskonplacering med fyra nivåer; 

endabarn, förstabarn, mellanbarn och yngstabarn. Den design som passade min studie var en 

faktoriell mellan grupps design. Den här designen studerar två eller fler oberoende variabler 

samtidigt för att fastställa interaktionseffekter hos den beroende variabeln. På varje oberoende 

variabel identifieras separata effekter. Genom den här designen får man reda på en 

huvudeffekt och en interaktionseffekt mellan oberoende och beroende variabler (Christensen, 

2004). Den statistiska analys som möjliggör beräkning av huvudeffekter och 

interaktionseffekter är en tvåvägs – ANOVA (Christensen, 2004). I den här studien kunde inte 

en tvåvägs – ANOVA utföras på grund av för få deltagare.   

I förevarande studie har flera statistikanalyser används för att svara på mina hypoteser. Jag har 

använt mig av Pearson och Spearmans korrelation, envägs – ANOVA, en och tvåvägs -

ANCOVA, t -test och post hoc tester.  

 

Resultat  
H1. Är KASAM nivån högre hos individer med varierade arbetsuppgifter?  

En Pearson korrelation utfördes för att svara på frågan om KASAM nivån är högre hos 

individer på arbetsplatser med varierade arbetsuppgifter. Variablerna KASAM och variation i 

arbetet användes som kontinuerliga.  Korrelationen visade ett icke signifikant samband mellan 

nivån av känsla av sammanhang och individer på varierade arbetsplatser (p = 0,065, r = .202, 

n = 84).  

 

H2: Har förstfödda barn med varierade arbetsuppgifter högre nivå av KASAM? 

För att undersöka om förstfödda individer har högre nivå av KASAM på varierade arbeten 

utfördes en tvåvägs – ANCOVA där den beroende variabeln KASAM användes som 

kontinuerlig; variation i arbetet som dikotom och funktionell syskonplacering som 

kontinuerlig. Kovariaterna som tilläges var ålder, kön, bröder, systrar, relation mamma och 

pappa. Analysen visade en signifikant interaktionseffekt mellan syskonplacering och 

arbetsvariation (F= 3,51; p = 0,021; ŋ² = 0,156).  
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Tabell 2. Beroende variabel: KASAM. Medelvärde (m) och standardavvikelse (s) för 

syskonplacering och variation i arbetet, dikotom 

 

Funktionell placering               Låg Variation (m)                        S                        

 

Endabarn                                     4,64                                          ,63 

Första                                          4,71                                          ,45 

Mellan                                         4,32                                          ,86 

Yngsta                                         5,27                                          ,48  

 

Funktionell placering           Hög Variation                                  S 

 Endabarn                                     4,98                                        ,38  

 Första                                          5,31                                         ,47 

 Mellan                                         4,85                                        ,48 

 Yngsta                                         4,86                                        ,56  

 

Av tabell 2 framgår att på arbetsplatser av låg varierade arbetsuppgifter har yngstabarn ett 

högre medelvärde (m = 5,27) och mellanbarn det lägsta medelvärdet (m = 4,32), än resterande 

grupper. När det gäller arbetsplatser med hög variation av arbetsuppgifter uppvisar förstabarn 

det högsta medelvärdet bland grupperna (m = 5,31) och mellanbarn det lägsta (m = 4,85). 

Figur 1 visar tydligare skillnaderna mellan syskonplaceringsgrupperna i låg resp. hög upplevd 

variation på arbetet och känsla av sammanhang. Det lägsta värdet på KASAM visar 

mellanbarn med monotona arbeten. Yngstabarn har hög nivå av KASAM i arbeten med låg 

variation. Förstabarn visar på hög nivå av KASAM i varierade arbetsplatser än de andra 

grupperna. Detta stödjer min hypotes om att förstabarn har högre nivå av KASAM på 

varierade arbeten.   
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Figur 1  
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Ett t – test independent utfördes för att jämföra medelvärdesskillnader mellan yngstabarn och 

mellanbarn i monotona arbeten. Testet visade att det fanns en stark tendens till skillnad mellan 

mellanbarn och yngstabarn i gruppen med monotona arbeten (p = 0,067).  

 

H3: Ju senare man är född i syskonskaran desto lägre nivå av KASAM 

En envägs – ANOVA utfördes för att undersöka om det fanns eventuella skillnader i KASAM 

mellan syskonplaceringsgrupperna (endabarn, förstabarn, mellanbarn och yngstabarn).  

Resultatet från ANOVA testet visade ett icke signifikant samband mellan värdena på 

KASAM och syskonplacering (p = 0,196). En envägs – ANCOVA utfördes för att undersöka 

om eventuella skillnader fanns i KASAM och syskonplacering genom att kontrollera för 

störande variabler. Kovariaterna som användes vid beräkning av envägs – ANCOVA var 

ålder, kön, antal bröder, systrar, och relation till pappa.  
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Tabell 4. ANCOVA resultat mellan KASAM, syskonplacering och kovariater  

 Variabler          Df               M                 F                       P              Partial Eta Squared     

 

Ålder                 1                1,74             6,02                 ,001                     ,089 

Kön                   1                ,214            ,737                  ,394                     ,012  

Bröder               1               ,198             ,682                 ,412                      ,011 

Systrar               1               ,155             ,534                 ,468                      ,009 

Relpap               1               3,33              11,4                 ,001                     ,156 

Funcbirth           3               ,859              2,96                 ,003                     ,125 

 

Tabell 4 visade att det fanns skillnader i KASAM mellan syskonplaceringsgrupperna då 

kovariater bifogades i beräkningarna (F = 2,96; p = 0,03; ŋ² = 0,125). Tabell 4 visade även 

signifikanta samband mellan KASAM och ålder (p = 0,01) och upplevd relation till pappa (p 

= 0,01). Medelvärden och standardavvikelser för syskonplaceringsgrupperna visas i tabell 5.  

 

Tabell 5. Medelvärden (m), standardavvikelse (s) och antal (n) för funk.syskonplacering  

Funktionell placering          M                                 S                                             N  

  

Endabarn                            4,82                            .51                                            11 

Första                                 4,93                            ,54                                             27 

Mellan                                4,51                            ,77                                            14  

Yngsta                                5,01                            ,55                                            19  

 

Av tabell 5 framgår att medelvärdena för mellanbarn och yngstabarn skiljer sig från resten av 

gruppen; mellanbarn ( m = 4,51) och yngstabarn ( m = 5,01). Mellanbarn uppvisar det lägsta 

medelvärdet i gruppen och yngstabarn har det högsta. Figur 2 tydliggör skillnaderna mellan 

grupperna. Summerat innebär detta att känsla av sammanhang nivån är lägre hos mellanbarn 

medan yngstabarn visar på högre nivåer av KASAM oberoende av arbetsplats. Detta stödjer 

inte min hypotes om att senarefödda barn skulle inneha lägre känsla av sammanhang än 

förstfödda.  
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 Figur 2.  

 

 

Tukey Post –hoc test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan mellanbarn och 

förstförsta (p = 0,010) och mellan mellanbarn och yngstabarn (p =0,009).  

 

H4: Individer vilka upplevt bra familjeförhållanden under uppväxten har högre nivå av 

KASAM oberoende av syskonplacering och arbetsplats  

 

Tabell 7. Spearmans rho för KASAM (kontinuerlig)och relation till pappa & mamma.  

 Variabler                                   rho                             p                      n 

 

Relation Pappa                         -,376                         0,00                  73 

 

Relation Mamma                     -,290                         0,01                  79  
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För att svara på denna hypotes utfördes Spearmans rho korrelation emellan variablerna 

KASAM, relation till mamma och relation pappa där höga värden indikerar dålig relation med 

resp. förälder. Tabell 7 visade att det fanns negativa relationer mellan variablerna. Ju sämre 

relation till föräldrarna, desto mindre känsla av sammanhang.  Det finns en medium styrka av 

relationen mellan variablerna KASAM och relation till pappa. Känsla av sammanhang 
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påverkas även av den upplevda relationen till mamma under barndomen. Individer vilka haft 

dåliga familjeförhållanden under barndomen har låg nivå KASAM, där resultat visar något 

starkare samband mellan känsla av sammanhang och relationen till pappa än till mamma.  

 

Diskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns skillnader i KASAM mellan 

personer på monotona och icke – monotona arbetsplatser med hänsyn tagen till 

syskonplacering. Med hänsyn till den givna frågeställningen konstruerades fyra hypoteser. De 

fyra hypoteserna och erhållna resultat kommer att diskuteras nedan.  

 

H1. KASAM nivån är högre hos individer på varierade arbeten  

Arbeten där individer har möjlighet att påverka sin arbetssituation, känner medbestämmande 

över arbetsuppgifterna anses uppleva allmänt mindre stress och mindre monotoni. Känsla av 

sammanhang är kopplad till individens upplevda hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet i livet.  Eftersom arbete utgör en stor del i en människas liv, är det rimligt att 

anta att individer som befinner sig på arbeten med stor arbetsvariation skulle inneha högre 

nivå av KASAM, därav den första hypotesen. Resultatet visade att inget signifikant samband 

förelåg mellan känsla av sammanhang och individer på varierade arbetsplatser (p= 0,065). 

Anledningen till detta kan bero på det låga antalet deltagare i studien. Alternativt är det 

möjligt att det finns fler deltagare i studien som jobbar på monotona arbeten till skillnad mot 

dem på varierade arbeten. Rissén (2006) gör även skillnaden att uppfattningen av ens eget 

arbete är subjektivt, d.v.s. individen kan uppleva att arbetet är monotont på grund av olika 

orsaker. Monotont arbete anses oftast vara av fysisk karaktär men uppfattningen kan även 

vara psykologisk, då exempelvis individen känner hög kravkontroll på jobbet.  

 

H2: Har förstfödda barn med varierade arbetsuppgifter högre nivå av KASAM? 

Utifrån Sulloway (2001) och Adler (1956) är förstabarnet den som är mer organisatorisk och 

mer ansvarsfull än de andra barnen i syskonskaran. Förstabarnet har till en början ingen att 

konkurrera om föräldrarnas uppmärksamhet. Det är tänkbart att anta att relationen till 

föräldrarna upplevs av förstfödda som harmonisk. Att föräldrarnas investering till barnen har 

positiv effekt gällande prestation och intelligens demonstrerades av Aries, Oliver & Batgos 

(2001). Resonemanget i anslutning till denna hypotes ligger i att förstfödda möjligen fullgör 

fler år av utbildning (än de andra barnen), intar arbeten av mer varierad karaktär och innehar 

därav högre nivå av KASAM. Enligt Antonovsky (1995) blir känslan av sammanhang mer 
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definitiv i samband med arbete. Eftersom syskonplaceringen påverkas av fler faktorer än 

själva ordningen i den man föds i utfördes en tvåvägs - ANCOVA för att svara på denna 

hypotes vilket gav signifikanta samband mellan syskonplacering och arbetsvariation  

(p =0,021) där förstabarn visade det högsta medelvärdet bland syskonplaceringsgrupperna i 

varierade arbeten. Hypotesen stämmer väl ihop med tidigare forskning om att förstfödda 

kopplas till arbeten av mer varierad karaktär. Att förstabarnet visade det högsta medelvärdet 

bland grupperna kan bero på att den kategorin var överrespresenterade i studien bland 

syskonplaceringsgrupperna. Viktigt att påpeka här är att av de 89 respondenter som fyllde i 

enkäterna så är endabarn en underrepresenterad grupp bland syskonplaceringen och förstabarn 

överrepresenterade. Det är möjligt att resultaten hade varit annorlunda om 

syskonplaceringsgrupperna varit jämnt i antalet.  

 

I samband med den här analysen fann jag även intressanta skillnader hos personer på 

monotona arbeten mellan mellanbarn – och yngstabarn. Därav utfördes ett t – test för att 

undersöka medelvärdesskillnaderna mellan de två grupperna och resultatet visade på en 

tendens till skillnad mellan grupperna (p = 0,067).  

 

H3. Ju senare man är född i syskonskaran desto lägre nivå av KASAM 

Resultat utifrån denna hypotes visade att det fanns skillnader i KASAM mellan 

syskonplaceringsgrupperna då kovariater bifogades i beräkningarna. I motsats till hypotesen 

visade mellanbarn ha den lägsta nivån av KASAM bland syskonplaceringsgrupperna 

oberoende av arbetsplats. Yngstabarn visade i kontrast inneha det högsta medelvärdet bland 

grupperna. Att mellanbarn visade ha den lägsta nivån av KASAM kanske inte är så 

förvånande om man tar hänsyn till föräldrarnas investering hos barnen. Mellanbarn brukar 

även kallas för ”klämbarn”. Enligt Sulloway (2001) blir mellanbarnet den som minst får ta del 

av föräldrarnas uppmärksamhet och investering. Förstfödda och yngstabarn får under en 

period ”leva” som ett endabarn medan mellanbarnen alltid får dela föräldraresurser med ett 

annat barn. A. Ozolins (personlig kommunikation, 30 jan, 2009) har funnit signifikanta 

skillnader i optimism och pessimism, och när det gäller pessimism finns ett mycket snarlikt 

mönster, där mellanbarn har den högsta graden av pessimism. Jag anser att pessimism har en 

nära sammankoppling till känsla av sammanhang då båda begreppen innebär ett sätt eller 

känsla att se på och tolka omvärlden. Det är möjligt att anta att syskonplacering har en effekt 

på individen i vuxenålder bl.a. gällande personlighet och beteende. Då KASAM inte ska ses 

som ett personlighetsdrag, utan ett förhållningssätt (Antonovsky, 1991), menar jag att 
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syskonplacering kan bidra till att individer, beroende på syskonskaran och 

familjeförhållanden, skapar i vuxenålder ett förlopp av inställningar och attityder till 

omvärlden som i sig kan bli kontinuerliga, om än utan stora förändringar i livet.  

 

H4. Individer vilka upplevt bra familjeförhållanden under uppväxten har högre nivå av 

KASAM oberoende av syskonplacering och arbetsplats 

Här finner jag tydliga signifikanta resultat som visar att individer vilka har upplevt bra 

familjeförhållanden under uppväxten har högre nivå av känsla av sammanhang. Individer som 

upplever en bra relation mellan mamma och pappa påverkar individen i vuxenålder. Hemmet 

anser jag är en plats där barn socialiseras och relationen till föräldrar, syskon och släkt är en 

viktig del i utformningen av en individs karaktär och förhållningsätt. Då många olika faktorer 

kan påverka känslan av sammanhang hos individer (Antonovsky, 1991), finner jag att 

relationen till föräldrarna och hemmet i allmänhet lägger grunden för bl.a. individens attityd 

till omvärlden.  

 

Metoddiskussion  

Det finns olika faktorer som kan ha påverkat validiteten och reliabiliteten i den här studien. 

Då enkäten bestod av en egenkonstruerad del, ifrågasätts reliabiliteten på den här delen. När 

det gäller de andra delarna i enkäten, KASAM och syskonplacering, så var delarna 

konstruerade av forskare, vilket i sig verifierar dess reliabilitet och inre konsistens, dock 

återstår frågan huruvida de olika delarna fungerar bra ihop. Det kan vara så att enkäten med 

de olika delarna blev för lång för deltagarna. Det kan tilläggas också att några av frågorna kan 

ha upplevts som känsliga av deltagarna, vilket kan förklara det stora interna bortfallet. Vid 

ifyllandet av enkäterna kan deltagarna ha påverkats även av andra orsaker i livet som 

personliga problem, trötthet, skilsmässa o.s.v. Eftersom jag inte var närvarande vid ifyllandet 

av enkäterna, är det svårt att veta om de riktiga personerna som skulle fylla i enkäterna 

verkligen gjorde det. Resultaten kan påverkas av detta. När det gäller 

syskonplaceringsgrupperna finns en ojämn andel i den här studien då det finns fler förstfödda 

och en minoritet av endabarn. Självklart hade detta kunnat jämnas ut om fler deltagare funnits 

med i studien då det i nuvarande studie finns ett litet antal, vilket i sin tur påverkar resultaten.  

För framtida forskning vore det bra om fler undersökningar gjordes om arbeten relaterade till 

KASAM och syskonplacering då jag själv inte kunde hitta många studier som undersökte 

detta.  
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Bilaga 1 
 
Växjö universitet 
Samhällsinstitutionen 

 

Hej! Detta är en inbjudan till Dig att medverka i en enkätstudie. 

 

Jag är en student från Växjö universitet. Just nu arbetar jag med en uppsats. Syftet med min 

studie är att undersöka individers välbefinnande på arbetsplatser.  

 

Den här enkäten innehåller frågor om Din trivsel på jobbet samt några bakgrundsfrågor. 

Frågorna är indelade i tre delar där Du tar ställning till vad Du tycker. 

 

Enkäten tar ca 20 minuter att fylla i. Vissa påståenden kan kännas udda eller irrelevanta men 

jag vill ändå be Dig att svara så uppriktigt som möjligt. Din medverkan är anonym och 

frivillig. Detta innebär att enskilda individers resultat inte kommer att redovisas och Du kan 

avbryta Din medverkan när Du vill utan att behöva motivera. 

 

 

För eventuella frågor och funderingar om studien kommer jag att vara närvarande vid 

ifyllandet av formuläret. 

 

 

Jag tackar Dig på förhand för din medverkan! 

Växjö, december 2008 

 

Emine Stagova 

Student, Växjö universitet 
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Handledare: Andrejs Ozolins, fil.dr. 

0470-708602 

 

DEL 1 
Här följer några frågor om Ditt välbefinnande på arbetsplatsen. Var vänlig och ringa in 

den siffra som bäst passar in på Ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du 

instämmer i det som under 1, så ringa in 1; om du instämmer i det som står under 7, så 

ringa in 7. Om du känner annorlunda, så ringa in den siffra som bäst överensstämmer med 

din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 

1. Hur skulle du beskriva ditt arbete generellt?  
        1                    2                3               4                 5                       6                 7 
  mycket                                                                                                            väldigt 

monotont                                                                                                          varierat 

 

2. Innebär ditt arbete ofta repeterande arbetsuppgifter? 

          1                    2                3               4                 5                       6                 7 

   Väldigt ofta                                                                                                      Sällan/aldrig 

 

3.  Får du genom ditt arbete möjlighet att pröva egna idéer och ta egna beslut?  

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

 

DEL 2 
Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var 

snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens 

yttervärden. Om du instämmer i det som under 1, så ringa in 1; om du instämmer i det som 

står under 7, så ringa in 7. Om du känner annorlunda, så ringa in den siffra som bäst 

överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 

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

     1                    2                3               4                 5                       6                 7 

 Har aldrig                                                                                                    Har alltid 
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den känslan                                                                                                  den känslan 

 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då 

en känsla av det 

     1                      2                3               4                 5                  6                    7  

kommer säkert                                                                                           kommer säkert 

inte bli gjort                                                                                                   att bli gjort 

 

3.  Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

     1                      2                3               4                 5                  6                    7 

   tycker att                                                                                                     känner dem 

de är främlingar                                                                                              mycket väl 

 

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

     1                    2                  3                4                  5                  6                    7 

Mycket sällan                                                                                             mycket ofta 

eller aldrig 

 

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

      1                    2                   3                   4                   5                    6                      7 

 har aldrig                                                                                                                    har ofta 

hänt                                                                                                                                hänt 

 

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

  1                        2                   3                   4                   5                    6                      7 

har aldrig                                                                                                               har ofta 

hänt                                                                                                                            hänt  

 

7. Livet är: 

    1                      2                    3                    4                   5                    6                    7 

alltigenom                                                                                                              fullständigt 

intressant                                                                                                                  enahanda 

 

 23



 

 

 

8. Hittills har ditt liv: 

      1                      2                    3                  4                   5                    6                    7 

    helt saknat                                                                                                    genomgående haft 

mål och mening                                                                                                 mål och mening 

 

9. Känner du dig orättvisst behandlad? 

    1                      2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                           mycket sällan/ 

                                                                                                                                    aldrig 

10.  De senaste tio åren har ditt liv varit:  

        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

fullt av förändringar                                                                                           helt förutsägbart 

utan att du visste                                                                                              utan överraskande 

vad som skulle                                                                                                     förändringar 

hända härnäst 

 

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

      1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

    helt                                                                                                                       fullkomligt 

fascinerande                                                                                                              urtråkiga 

 

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

göra? 

      1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                            mycket sällan/ 

                                                                                                                                    aldrig 

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

      1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

det går alltid                                                                                                          det finns ingen 

att finna en                                                                                                             lösning på 

lösning på                                                                                                                livets 

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

       1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

känner hur                                                                                                             frågar dig själv 

härligt det är                                                                                                         varför du över 

att leva                                                                                                                   huvudtaget 

                                                                                                                                   finns till 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

alltid förvirrande                                                                                                       fullständigt 

och svår att finna                                                                                                         solklar 

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

       1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

glädje och djup                                                                                                        smärta och 

tillfredställelse                                                                                                             leda 

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 

       1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

fullt av förändringar                                                                                           helt förutsägbart 

utan att du vet vad                                                                                               och utan över- 

som händer härnäst                                                                                      askande förändringar 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

       1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

älta det om                                                                                                           säga: det var det 

och om igen                                                                                                           och sedan gå 

                                                                                                                                vidare 

19. Har du motstridiga känslor och tankar? 

       1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                            mycket sällan/ 

                                                                                                                                    aldrig 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
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        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

kommer du säkert                                                                                                 kommer det 

att fortsätta att                                                                                                      säkert att hända 

känna dig väl                                                                                                     något som förstör 

till mods                                                                                                             den goda känslan 

 

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

          1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                            mycket sällan/ 

                                                                                                                                    aldrig 

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

        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

helt utan mål                                                                                                            fyllt av mål 

och mening                                                                                                               och mening 

 

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

         1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

det är du                                                                                                                       det tvivlar 

säker på                                                                                                                         du på 

 

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

          1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                            mycket sällan/ 

                                                                                                                                      aldrig 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur 

ofta har du känt det så? 

          1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

      aldrig                                                                                                                   mycket ofta 

 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

          1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

du över –eller                                                                                                            du såg saken 

undervärderade                                                                                                           i dess rätta 

dess betydelse                                                                                                             proportion 
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27.  När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av 

ditt liv, har du då en känsla av att: 

        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

du alltid kommer                                                                                                  du inte kommer 

att lyckas över-                                                                                                     att lyckas över- 

vinna svårigheterna                                                                                        vinna svårigheterna 

 

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

        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                          mycket sällan/ 

                                                                                                                                  aldrig 

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

        1                  2                    3                    4                    5                      6                   7 

mycket ofta                                                                                                           mycket sällan/ 

                                                                                                                                   aldrig 

 

DEL 3 
Dessa frågor handlar om vilken SYSKONPLACERING man har i familjen, både den egna 

men också föräldrarnas. Försök att svara så riktigt Du kan och försök att minnas årtal och 

faktauppgifter. Är Du osäker, skriv vad Du tror och notera ifall det är en osäker uppgift. 

 

1. Ditt födelseår: 19……………  2. Land du föddes i……………………. 

3. Kön:…………………(M eller K) 

Ringa in: 

4. Hur upplevde Du Din familjs ekonomi i Din barndom? Ringa in Ett alternativ: 

              Mycket svag   Svag OK God        Mycket god 

 

5. Hur många syskon har Du? Om Du är osäker på födelseår markera med ”?” vid årtalet. 

Skriv också dödsår för ev. avlidna syskon. Ta med alla syskon, även halvsyskon och icke- 

biologiska syskon. Ange din syskonplacering här:………………………………... 

  BRÖDER  SYSTRAR 
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           ANTAL   

   FÖDELSEÅR 

 

Om Du är tvilling (el likn.) kryssa här   Ringa in om Du är ”Äldre” eller ”Yngre”. 

 

6. Hur skulle Du vilja beskriva din relation till din pappa under din uppväxt? 

Mycket harmonisk     0     1     2     3     4     5     6     Mycket konfliktfylld 

 

7. Hur skulle Du vilja beskriva din relation till din mamma under din uppväxt? 

Mycket harmonisk     0     1     2     3     4     5     6     Mycket konfliktfylld 
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