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DEN FUNKTIONELLA SYSKONPLACERINGEN I RELATION TILL LOCUS OF 

CONTROL OCH KÄNSLA AV SAMMANHANG 

 

Ida Carleson 

 

Sammanfattning 

 

Föreliggande studies ansats var att undersöka den funktionella syskonplaceringen i relation 

till Locus of control (LoC) och Känsla av sammanhang (KASAM). Syskonforskaren 

Sulloways teori om den funktionella syskonplaceringen kan liknas vid en darwinistisk 

förklaringsmodell till syskonplaceringens betydelse för utvecklandet av personlig 

karaktäristika. Individens attribuering till inre eller yttre LoC avser huruvida individen 

tillskriver händelser i livet som ett resultat av dennes egen påverkan eller som ett resultat 

avhängigt ödet eller slumpen. KASAM-begreppet avser individens förmåga, att uppleva 

världen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Studiens undersökningsdeltagare är elever 

från årskurs 1-3 på en gymnasieskola (n=86). Vid insamlandet av data användes Rotters IE-

scale och Antonovskys KASAM-formulär. Studien kunde sedermera redovisa att 

undersökningsdeltagarnas funktionella syskonplaceringen inte påverkar deras LoC eller 

KASAM. En förklaring till det resultat som studien kunde redovisa är att deltagarna är i en 

ålder där deras attribuering till inre LoC och stark och rigid KASAM, ännu inte har utvecklats 

och stabiliserats på den nivå som motsvarar de enskilda individernas kapacitet, eftersom det 

sker i en något äldre ålder. 
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Den funktionella syskonplaceringens i relation till Locus of Control  

och Känsla av sammanhang 

 

 Forskningen om syskonplacering har under de senaste fyra decennierna fått ett allt 

starkare fäste inom det vetenskapliga etablissemanget, framförallt när det gäller att sätta det i 

samband med utvecklande av egenskaper, vilka formar och sätter ramar för en individs 

personlighet (Crandall, Katkovsky & Crandall, 1965; Hughes, 2005; MacDonald, 1971; 

Rodgers, 2000). Syskonforskaren Frank J. Sulloway (1996) har i sin teori om 

syskonplaceringens betydelse för personligheten inlemmat en slags darwinistisk 

förklaringsmodell. Utifrån ett sådant synsätt är syskonplacering inte endast ett biologiskt 

faktum, utan snarare en socialt realitet, där individen låter sig präglas i utvecklandet av olika 

egenskaper, utifrån den funktionella miljön som denne växer upp i. Utvecklandet av 

egenskaper blir ett konkurrensmedel som individerna i en syskonskara tillämpar i kampen om 

föräldrarnas omsorg. 

 Varje individ är unik i sin uppsättning av egenskaper. Två egenskaper, där den ena får 

en mer positiv effekt för individens liv och leverne än den andra, är huruvida individen 

upplever att denne själv kan påverka händelser och situationer i sitt liv eller upplever dem 

som kaosartade och styrda av yttre betingelser. Begreppet Locus of Control
1
(LoC) utarbetades 

av Julian B. Rotter (1966) och avser huruvida individen upplever att kontrollen över ens liv 

ligger inom eller utom en själv. Begreppet, Känsla av sammanhang (KASAM), 

introducerades av Aaron Antonovsky under 1970-talet, vilket avser individens förmåga att 

uppleva världen som begriplig, hanterbar och meningsfull. En stark och stabil KASAM är en 

viktig förutsättning för bibehållande av en god hälsa. Syftet med föreliggande studie är att 

utifrån Sulloways darwinistiska utgångspunkt för syskonplacering studera 

personlighetsegenskaperna LoC och KASAM för att utreda en eventuell skillnad hos svenska 

skolungdomar.  

 

Betydelsen av syskonplacering 

 

 Alfred Adler (1958) var en av de första teoretiker att lyfta fram syskonens betydelse 

för utvecklandet av personligheten. Han menade att de neuroser som uppkommer hos 

människan har att göra med felaktig uppfostran, men också olika miljöfaktorer, som individen 

                                                 
1
 I denna studie kommer begreppet Locus of Control att användas på sitt originalspråk, eftersom ändamålsenlig 

svensk översättning saknas.  
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under sin uppväxt omges av. Vidare belyser han den egoistiska maktkamp som äger rum 

mellan syskonen i en familj; en maktkamp som har sin grund i att den förstfödde blir 

detroniserad när dennes yngre syskon kommer till världen. Därefter sker det en aldrig sinande 

kamp däremellan, där den förstfödde åter ska erövra tronen, och de yngre syskonen kämpar 

för att komma till makten (a.a.). 

 Adlers teori om maktkampen mellan syskonen har en hel del gemensamt med 

Sulloways teori om betydelsen av syskonplacering för utvecklandet av personligheten. I 

början av 1800-talet presenterade Darwin sin teori om den starkaste överlevnad, vilken 

Sulloway (1996) sedermera kom att införliva i sitt eget teoribyggande om placeringen i 

syskonskarans betydelse för utvecklandet av personlig karaktäristika. Syskonkonkurrensen 

och den rivalitet som enligt Darwin uppstår inom många fågel- och djurarter, uppvisar tydliga 

skillnader avhängig den ordning som de kläckts eller fötts i, vilket är något av ett fundament 

som enligt Sulloway återfinns även hos oss människor. Darwins idé om att det föds fler 

individer av varje art än vad som möjligt kan överleva finns implementerat som en grundval i 

Sulloways teori. Enligt Darwin för varje individ en återkommande kamp för tillvaron där 

förmågan att nischa sig blir ett sätt att säkra sina chanser till överlevnad. Med nischer avses 

här olika resurser som en individ lägger beslag på, och som därmed blir upptagen och inte 

tillgänglig för andra individer, vilket är ett konkurrenskraftigt medel i kampen om överlevnad. 

Detta konkretiserar Sulloway i sin teori om syskonplacering genom att hävda att syskonen 

inom en familj behöver utveckla vissa specifika nischer för att kunna konkurrera med sina 

andra syskon om föräldrarnas uppmärksamhet, vilket på ett mer primitivt stadium många 

gånger är att betrakta som en ren överlevnadsinstinkt. 

 Det förstfödda barnet föds, enligt Sulloway, in i en maktposition, vilken denne senare 

kommer att behöva försvara gentemot sina senarefödda syskon. I sin förlängning gör detta att 

de förstfödda syskonen ofta uppvisar en dominant och konservativt präglad personlighet, med 

en tydlig vilja och motivation, att vara sina föräldrar och andra auktoriteter till lags. Den 

personliga karaktäristika som den förstfödda utvecklar kan liknas vid strategier, vilka också 

de senarefödda syskonen sedan måste tävla och försöka vinna mot. Detta gör att senarefödda 

syskon, i ett försök att bryta sina äldre syskons dominans, tenderar att uppvisa ett mer 

rebelliskt och liberalt beteende och synsätt i jämförelse till sina äldre syskon; strategier där de 

senarefödda ensamma kan agera framgångsrikt, eftersom strategierna är så pass olika de 

förstfödda syskonens. Paulhus, Trapnell och Chen (1999) kunde i en studie visa på resultat 

som stödjer Sulloways teori. I studien redovisas att förstfödda tenderar att i en större 

utsträckning vara mer högpresterande och samvetsgranna, medan senarefödda syskon har ett 
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mer liberalt förhållningssätt till omvärlden, samt är mer rebelliska men också vänliga i sin 

framtoning. Vad det gäller funktionella endabarn, dit barn som saknar syskon eller syskon där 

det skiljer sex år eller mer räknas, kommer de på grund av att de tillskillnad från förstfödda 

och senarefödda syskon inte behöver rivalisera om sina föräldraras uppmärksamhet uppvisa 

ett beteende som inte är lika präglat av att behöva kompromissa. Detta gör att funktionella 

endabarn är mer benägna att leda en grupp än att ingå som medlem i den. Detta torde ha att 

göra med att en gynnsam interaktion i gruppen ställer krav på medlemmarnas förmåga att 

samarbeta, vilket är något som funktionella endabarn inte behövt prioritera under sin uppväxt.  

 I en studie undersöker Herrera, Zajonc & Cichomski (2003) attityder gällande 

syskonplacering; på vilket sätt en individ förväntas bete sig beroende på placering i 

syskonskaran. Resultatet av studien, visar att det finns tydliga tankar, som nästintill kan liknas 

vid stereotypa, när det gäller vilka egenskaper förstfödda och senarefödda förväntas agera 

utifrån, vilka uppvisar en hög överensstämmelse med Sulloways teori.  Förstfödda förväntas 

vara intelligenta, ansvarstagande, stabila och mindre känslosamma. Individer som är yngst i 

sin syskonskara förväntas istället uppvisa egenskaper som mer kreativa, känslosamma, 

utåtriktade och inte lika ansvarstagande.  

 Herrera et al. (2003) menar att de stereotypa förväntningarna, som kunde redovisas i 

studien, mycket väl kan förväntas ha en viktig psykologisk funktion på flera domäner och att 

studiens resultat kan ses som ett incitament till att öka förståelsen för hur dessa attityder och 

förväntningar förs över från förälder till barn, samt vilka konsekvenser det kan leda till. 

Stereotypa förväntningar kan förstärka på vilket sätt en individ i egenskap av förälder uppför 

sig mot sina barn, vilket har att göra med att de redan på förhand har tankar om på vilket sätt 

barnet förväntas bete sig, beroende på i vilken ordning i syskonskaran som denne befinner sig. 

Eftersom studiens resultat överensstämmer med de resultat som kunnat redovisas i liknande 

genomförda studier (Baskett, 1985; Nyman, 1995), menar Herrera et al. (2003) att det finns 

skäl att tro att det finns en allmän och vedertagen uppfattning på vilket sätt syskonplaceringen 

formar en individs personlighet. 

 Sulloway (1996) gör åtskillnad på den biologiska - och funktionella 

syskonindelningen. Den biologiska syskonindelningen förklaras enklast genom att en persons 

karaktär kommer att påverkas av den syskonroll som denne naturligt blir tilldelad genom 

födsloordning i syskonskaran; föds man först blir man äldst av sina syskon och föds man sist 

så blir man yngst av sina syskon, och därav kommer specifika egenskaper att prägla 

individen. Sulloway menar att utvecklandet av en viss karaktär beroende på var man är i 

ordningen i syskonskaran är synnerligen mer komplex än så. Sulloway hävdar därför att den 
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funktionella syskonindelningen har en större genomslagskraft för vilka egenskaper och 

nischer en människa utvecklar. I den funktionella syskonindelningen räknas även halvsyskon, 

adoptivsyskon och plastsyskon in, så tillvida att man har växt upp tillsammans.  

 Edwards, Hadfield, Lucey och Mauthner (2006) stödjer teorin om att den funktionella 

syskonplaceringen har större genomslagskraft för personlighetsutvecklingen än den 

biologiska, och menar dessutom att den är mer applicerbar på dagens moderna 

familjebildning; en familjebildning där begreppet kärnfamilj luckrats upp i kanterna. Den 

funktionella syskonindelningen aktualiserar även tanken om att syskonplacering inte bara är 

att betrakta som ett biologisk faktum, utan något som är socialt betingat (a.a.).   

 Vad som också ska tas med i beaktandet, menar Sulloway (1996), är ålderskillnaden 

mellan syskonen. Om det är sex år eller mer mellan två syskon kommer de båda växa upp 

som funktionella endabarn, dvs. de kommer att utveckla egenskaper och nischer som är 

typiska för de barn som växer upp utan syskon. Detta har att göra med att åldersgapet dem 

emellan är så pass stort, att de inte kommer behöva rivalisera om sina föräldrars 

uppmärksamhet. Störst påverkan vad det gäller att utveckla specifika egenskaper och nischer 

blir mellan syskon där ålderskillnaden är 2-4 år.  

 

Locus of Control 

 

 Om en individ upplever att det finns ett direkt samband mellan händelser och generella 

förväntningar över livet och ens egna handlingar kallas detta för internal Locus of Control 

(inre LoC).  Om en individ istället upplever att händelser i livet ligger utom ens kontroll och 

istället handlar om öde, chans eller tur, dvs. att de yttre och inre betingelserna för en individ 

inte kan härledas till dennes eget beteende handlar detta istället om external Locus of Control 

(yttre LoC). Teorin härstammar från den sociala inlärningsteorin och ser attributionsmodeller 

som något som lärs in under individens barndom; beteenden förstärks och förväntningar lärs 

in.  

 Under de 40 år som gått sedan begreppet först introducerades har LoC blivit en av de 

mest studerade och undersökta personlighetsegenskaperna hos människan. Intresset för LoC 

väcktes under 1970-talet och har fram tills nu hållit sig hög. För att kunna mäta en individs 

förmåga att attribuera till antingen inre eller yttre LoC utarbetade Rotter (1966) ett specifikt 
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mätinstrument för ändamålet. Rotters Locus of Control, I-E-scale (LoC-scale
2
) innehåller 

sammanlagt 29 frågor med två svarsalternativ för varje fråga, där det ena mäter yttre LoC och 

det andra inre LoC. Av de 29 frågorna är sex frågor så kallade fillers, vilka inkluderades av 

Rotter i syfte att göra testet mer otydligt, dvs. mindre uppenbart vad det är som efterfrågas. 

Levensons Locus of Control-scale (1994) är en revidering av Rotters LoC-scale.  I Levensons 

LoC-scale konceptualiseras begreppet LoC till en individs uppfattning om tre oberoende 

dimensioner, vilka är: intern kontroll, chans och inflytelserika personer. I föreliggande studie 

kommer Rotters LoC-scale, med 29 frågor, att användas.   

 Rotters LoC-scale och Levensons LoC-scale har använts frekvent i olika studier 

världen över. Trots detta har kritik riktats mot båda mätinstrumenten. En viktig kritik som 

framförts mot Rotters LoC-scale, vilken är ett ifrågasättande av dess validitet i egenskap av 

mätinstrument, är att deprimerade individer ger mer respons på de frågor i skalan som mäter 

yttre LoC. Detta menar man har sin förklaring i att de frågor som mäter yttre LoC är av en 

mer negativ karaktär än de frågor som mäter inre LoC (Lamont, 1972). Vad det gäller 

Levensons LoC-scale har de tre dimensionerna blivit ifrågasatta just med anledning av att 

deras suveränitet gentemot varandra. Kritiker hävdar att de tre dimensionerna trots allt inte är 

så oberoende, utan att de snarare står i inbördes relation till varandra. Detta torde i sådana fall 

göra att de statistiskt inte kan hanteras och beräknas separat (Presson & Benassi, 1996). 

 Det finns indikationer på att unga människor idag är mer benägna att styras av inre 

LoC än för 40 år sedan, vilket skulle kunna ha sin förklaring i den ökade individualismen i 

samhället. Till skillnad från 1960-talets västerländska samhälle karaktäriseras dagens 

samhälle av individualism där individen förväntas vara stark, självständig och  fri att 

bestämma över sin egen framtid. Flera studier visar att det finns ett tydligt samband mellan 

högre inre LoC i de länder där medborgarna tillåts ha ett mer individualistiskt förhållningssätt 

till sina liv och till omvärlden (Hung, 1977; Hsieh, Shybut & Lotsof, 1969).   

 Trots detta, finns det paradoxalt nog tendenser som visar på det motsatta förhållandet, 

dvs. individualismen i samhället leder till att unga människor istället är mer benägna att 

attribuera till yttre LoC, vilket redovisas i en studie genomförd i USA (Twenge, Zhang & Im, 

2004). I studien undersöks på vilket sätt LoC skiljer sig åt mellan två årskullar med 40 år 

emellan. De frågor som besvaras i studien är huruvida tankar om kontroll förändrats över 

tiden och om unga amerikaner under 40 år har blivit influerade av de sociala förändringar på 

                                                 
2
 Den korrekta benämningen på detta instrument är Locus of Control I-E-scale, men kommer i denna studie 

användas  under benämningen LOC-scale. Detta motiveras av att skapa en stringens i användandet av termer 
och begrepp där ändamålsenlig svensk översättning saknas. 
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så sätt att de idag har en annan uppfattning om vad eller vem det är som kontrollerar deras 

öde. Twenge et al. (2004) menar att utvecklingen i samhället under de senaste 40 åren 

karaktäriseras av ökade negativa sociala trender. Två av de tydligaste negativa sociala 

trenderna är ökande skilsmässostatistik och kriminalitet. Detta kan i sin tur få unga människor 

att känslomässigt präglas av utanförskap och cynism inför sin omvärld, vilket attribuerar till 

yttre LoC. Studiens resultat, att unga människor idag har en större benägenhet att attribuera 

till yttre LoC, bekräftas även i flera andra studier (Fukuyama, 1999; Putnam, 200  

 I en studie genomförd i Queensland, Australien, undersöktes förhållandet mellan 

placering i syskonskaran, kön och LoC (Fraser & Nystul, 1983). Vid undersökningen 

användes Levensons LoC-scale. Resultatet av studien visade att det finns ett samband mellan 

syskonplacering, kön och LoC. Både män och kvinnor uppvisade, i egenskap av förstfödda i 

sina respektive syskonskaror, en större benägenhet att attribuera till inre LoC, medan de 

senarefödda syskonen som deltog i studien uppvisade tendenser att attribuera till yttre LoC. I 

en studie genomförd på Irland, undersöktes relationen mellan syskonplacering, LoC och kön 

(Hughes, 2005). Hughes utgår i studien från att personligheten kommer att påverkas av 

samhällets påverkan och att kön därför är en viktig faktor att beakta. Resultatet av studien 

visade dock inte på några signifikanta samband mellan syskonplacering och LoC och inte 

heller några könsskillnader kunde påvisas. I en annan studie kunde slutsatsen att kvinnor är 

mer benägna att attribuera till den yttre LoC än män redovisas (Cairns, McWhirter, Duffy & 

Barry,1990). Vidare kan det konstateras att det finns studier som visar att kön har betydelse 

för huruvida individen kommer att attribuera till den inre eller yttre LoC och det finns studier 

som visar på dess motsats (Cairns et al., 1990; Hughes, 2005).  

 I en studie genomförd av Siu, Cooper, Spector och Donald (2001) i Hong Kong 

studerades på vilket sätt hantering av stress och LoC påverkas av åldern. Resultatet av studien 

visade att åldern var positivt korrelerat med välmående. Vidare kunde studien även bekräfta 

att en stigande ålder har betydelse för bättre hantering av stressfulla händelser i livet, samt en 

mer uttalad inre LoC. Samma slutsats bekräftas även av Lachman och Weaver (1998), vilka 

menar att de livserfarenheter som förvärvas i takt med stigande ålder gör att äldre människor 

ofta har utvecklat en större förmåga att hantera stressfyllda händelser än vad yngre vuxna har.  

Även Taris och Bok (1997) menar att det finns tydliga indikationer på att inre LoC utvecklas 

och blir mer kännbar hos individen ju äldre han/hon blir. De påpekar även vikten av att 

föräldrarnas roll under individens första 16 levnadsår.  Föräldrarnas uppfostringsstil, 

involvering och engagemang i barnet påverkar i en hög utsträckning huruvida individen 

kommer utveckla benägenheten att styras av en mer inre LoC än yttre LoC (a.a.).   
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 LoC har undersökts i studier där syftet varit att se om det finns ett samband med 

psykisk ohälsa. Exempelvis har sambandet mellan LoC och depression undersökts i ett flertal 

studier, vilka har kunnat redovisa blandade resultat (Benassi, Sweeney & Dufour, 1988; 

Paruch,  Ruhrmann, Schultze-Lutter, Picker, Graf von Reventlow & Savic, 2006; Taris & 

Bok, 1997). Enligt Beck (1976) kan en människas uppvisade depressiva symptom förstås 

utifrån faktorer som nedvärdering och skuldbeläggande av sin egen förmåga, medan  

Seligman (1975) menar att depressiva människor ofta upplever händelser i livet som 

okontrollerbara och oväntade. Det finns studier som visar på ett signifikant samband mellan 

LoC och depression och det finns studier som visar på det omvända. I en studie genomförd av 

Benassi et al. (1988) kunde signifikanta resultat vad det gäller yttre LoC och en högre 

benägenhet till uppvisande av depressiva symptom redovisas. Resultatet stöttas även av en 

studie genomförd av Kennedy, Lynch och Schwab (1998), vilka menar att en större 

benägenhet att styras av yttre LoC kan sättas i samband med negativa konsekvenser för den 

psykiska hälsan. Av studien framgår att patienter som diagnostiserats med depression har en 

större benägenhet att tillskriva händelser i livet som ett resultat av krafter som ligger utom de 

själva, vilket har mycket gemensamt med Seligmans (1975) teori om attributionsmodeller vid 

uppvisande av depressiva symptom. 

 

Känsla av sammanhang 

 

 I de flesta människors liv finns inslag av stress och oro. Vad som däremot är mer 

individuellt är på vilket sätt individen hanterar detta. Antonovsky (1987) menar att den 

mänskliga tillvaron är full av stressorer, vilket leder till ett spänningstillstånd hos människan 

som denne måste hantera. Det som kommer avgöra huruvida en individ bibehåller sin hälsa, 

blir sjuk eller hamnar någonstans däremellan är dennes förmåga att hantera det uppkomna 

spänningstillståndet. Antonovskys teori utgår från ett salutogent synsätt, vilket i motsats till 

ett patologent synsätt, förklarar vad det är som gör att människan håller sig frisk. När 

människan hanterar stressorer i livet tillämpar hon generella motståndsresurser (GMR); 

jagstyrka, pengar och socialt stöd. Antonovsky menar att det som är gemensamt för GMR är 

att de bidrar till att göra de stressorer, som drabbar människan, begripliga och att de med tiden 

skapar en känsla av sammanhang vilken definieras som ”…en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens 

inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting 

kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (a.a., s.17). 



9 

 

 Antonovsky (1987) menar att det i KASAM-begreppet går att urskilja tre centrala 

komponenter. De tre komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begreppet begriplighet syftar på i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre 

stimuli som ordnade, sammanhängande och tydligt strukturerade dvs. individen upplever 

skeenden i livet och dess stressorer som något som går att handskas med. En person med låga 

värden på delkomponenten begriplighet antas uppleva inre och yttre stimuli oförklarliga, 

slumpmässiga och kaosartade. Antonovsky skriver att det är vanligt att det leder till att 

individer med låga värden på begriplighet upplever sig stigmatiserade som olycksfåglar. 

KASAM:s andra komponent, hanterbarhet, kan definieras som, i vilken grad individen 

upplever sig ha resurser till sitt förfogande, för att kunna hantera livets stressorer. Med 

resurser innefattar här dem som står både under ens egen kontroll eller som kontrolleras av 

andra, vilka individen känner att denne kan lita på. Den tredje och sista komponenten, 

meningsfullhet,  handlar om i vilken utsträckning individen upplever att livets skeenden, 

positiva som negativa, är värda att investera sitt engagemang i. En individ med högt värde på 

komponenten meningsfullhet låter sig konfronteras med livets vedermödor genom att söka 

mening i dem. Individer med stark KASAM har höga värden på alla tre delkomponenterna 

medan individer med svag KASAM har låga värden (a.a.). 

 Antonovskys (1993) utarbetade KASAM-formuläret i syfte att pröva den salutogena 

hypotesen.  Eftersom KASAM representerar ett sätt att se på världen snarare än en respons på 

en specifik situation motsvarar frågorna i formuläret en mängd stimulis eller situationer, vilka 

tillsammans motsvarar en människas globala förhållningssätt till världen.  Formuläret består 

av 29 frågor, och fältprovades första gången på hebreiska på ett urval israeliska medborgare. 

De tre KASAM-komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet representerar 

elva, tio respektive åtta frågor. Låga poäng motsvarar svag KASAM och höga poäng stark 

KASAM (a.a.).  

 En utvärdering av Antonovskys KASAM-formulär utfördes av Eriksson och 

Lindström (2005). De menar att det finns många studier som använts sig av KASAM-

formuläret och som kunnat uppvisa signifikanta samband mellan KASAM och psykisk hälsa. 

Hälsosam livsstil, stark subjektiv hälsa och mindre erfarenheter av stress har i flertal studier 

visat på en stark korrelation med stark KASAM. Dessutom hävdar Eriksson och Lindström att 

KASAM-formuläret har en i jämförelsevis hög förutsägbarhet vad det gäller hälsa i både ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det ursprungliga KASAM-formuläret med 29 frågor 

har i senare studier blivit utbytt mot ett kortare formulär med endast 13 frågor, vilket har 

kunnat uppvisa en intern överensstämmelse och stabilitet med det ursprungliga formuläret 
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(Felt, Leskinen, Kinnunen & Ruoppila, 2003; Pallant & Lae, 2002). I föreliggande studie har 

det ursprungliga KASAM-formuläret med 29 frågor använts.  

 Det salutogena perspektivet har från det att teorin först introducerades främst använts i 

undersökningar med fokus på copingstrategier, hälsobefrämjande arbete, bibehållande av 

hälsa och i ett flertal studier har höga poäng på KASAM korrelerat positivt med upplevd 

psykisk hälsa och välmående (Ebert, Tucker, & Roth, 2002; Kivimäki, Elovainio, Vahtera, 

Nurmi, Feldt, Keltinkangas-Järvinen & Pentti, 2002). Tillskillnad från 

personlighetsegenskapen LoC som undersökts i relation till syskonplacering, saknas forskning 

om relationen mellan syskonplacering och KASAM. De senaste 20 åren har resulterat i 

undersökningar där KASAM använts för att undersöka dess samband till kriminalitet bland 

unga och olika personlighetsteorier (Ristkari, Sourander, Ronning, Elonheimo, Helenius, & 

Salokangas, 2009; Feldt, Metsäpelto, Kinnunen & Pulkkinen, 2007) Ristkari et al. (2009) 

redovisar i en undersökning genomförd i Finland förhållandet mellan KASAM och 

kriminalitet bland unga pojkar. Studien undersöker både nivå av kriminalitet och vilken typ av 

kriminalitet i relation till KASAM. Studien kunde sedermera redovisa ett signifikant samband 

mellan låg KASAM och all typ av kriminalitet på olika nivåer. Studien visade även starkt 

samband mellan asocialt beteende och låg KASAM bland de unga män som deltog i 

undersökningen. Ristkari et al. (a.a.) diskuterar även, med studiens resultat i åtanke, att 

KASAM-formuläret skulle kunna få en betydande roll i undersökningar vars huvudsakliga 

uppgift är att göra riskbedömningar. KASAM-formuläret bör därför tas i beaktande som ett 

viktigt redskap i förebyggande syfte vid kliniska efterforskningar bland antisociala ungdomar.   

 En viktig aspekt av Antonovskys (1993) teori om det salutogena är att utvecklandet av 

KASAM grundläggs under den tidiga barndomen och ungdomsåren. Avgörande blir den 

livserfarenhet som den enskilde har samlat på sig, dvs. om den ihopsamlade livserfarenhet 

under barndomen möjliggjort att de tre delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet har fått utvecklats. Antonovsky (1984) menar att ”Det är genom inträdet i 

vuxenlivet med dess långsiktiga engagemang i personer, sociala roller och arbete som 

barndomens och adolescensens erfarenheter förstärks eller försvagas” (s. 147). Vid en ålder 

av 30 år har KASAM oftast stabiliserats på en nivå som motsvarar den enskildes förmåga till 

KASAM:s tre delkomponenter.   

 Stabiliteten i KASAM skiljer sig åt mellan yngre  (under 30 år) och äldre (över 30 år), 

vilket bekräftas i en studie av Felt, Lintula, Suominen, Koskenvuo, Vahtera och Kivimäki 

(2007).  I en studie (Felt, Kokko, Kinnunen & Pulkkinen, 2005) undersöktes förhållandet 

mellan familjebakgrund, framgång i skolan och orientering i val av yrke för utvecklandet av 
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KASAM. Med utgångspunkt från den litteratur som behandlar KASAM utgår Felt et al. 

(2005) från hypotesen att de barn som fått mycket uppmärksamhet av sina föräldrar, samt har 

föräldrar med hög socioekonomisk status och framgång i skolan kommer visa ett samband 

med hög KASAM i vuxenlivet, vilket så även bekräftades av studiens resultat.  

 I nuläget finns det begränsad forskning vad det gäller KASAM och dess samband med 

olika egenskapsteorier. Enligt Antonovsky (1993) bör KASAM inte betraktas som ett 

instrument för att mäta specifika copingstrategier. Snarare, menar han, bör KASAM endast 

ses som ett redskap som oavsett kultur tillhandahåller en grund för att framgångsrikt kunna 

hantera stressfyllda händelser i livet. I en studie genomförd i Finland (Feldt, Metsäpelto, 

Kinnunen & Pulkkinen, 2007)  har KASAM och The Five Factor Model (FFM) undersökts 

för att se om där finns något samband. Även här diskuteras ålderns betydelse för utvceklandet 

av en stark och rigid KASAM. Eftersom studien baserar på ett urval av personer med en 

medelålder på 42 år, menar de att studiens resultat inte kan generaliseras och omfatta även 

yngre personer. Av studien framgick att neuroticism, dvs. emotionell instabilitet, var negativt 

relaterat till KASAM och att extraversion, oppeness, conscientiousness, och agreeableness är 

positivt korrelerat till KASAM. Vad man däremot inte fann var att detta på något vis skulle 

kunna sättas i samband med kön. Det starka sambandet mellan emotionell instabilitet och 

KASAM, menar de, är ett viktigt vetenskapligt fynd speciellt eftersom FMM konceptuellt och 

teoretiskt sett bygger på ett förhållningssätt om människans personlighet. 

 Holmberg, Thelin och Stiernström (2004) undersöker i en studie genomförd i Sverige 

förhållandet  mellan KASAM och arbetsrelaterade- och psykosociala faktorer, 

levnadsförhållanden och utbildningsnivå. Deltagarna för undersökningen var lantbrukare i 

åldern 40-60 år. Vid datainsamlingen användes KASAM-formuläret samt strukturerade 

intervjuer. Den viktigaste slutsatsen av den genomförda undersökningen var det samband man 

fann mellan KASAM och arbetsrelaterade psykosociala faktorer arbete, eftersom en positiv 

korrelation mellan hög KASAM, upplevd kontroll över arbetet och jobbefterfrågan kunde 

påvisas. Däremot kunde ingen korrelation mellan KASAM och utbildningsnivå redovisas. 

 

Föreliggande studies syfte och hypotes 

 

 Ovan redovisade teorier, studier och mätinstrument visar på både en komplexitet och 

bredd i dess användbarhet inom olika forskningsområden (Felt et al., 2005; Fraser & Nystul, 

1983; Holmberg et al., 2004; MacDonald, 1971; Rodgers, 2000). Syftet med föreliggande 

studie är att undersöka den funktionella syskonindelningens påverkan på LoC och KASAM, 
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samt om det går att urskilja någon interaktionseffekt avseende kön. Det finns studier som 

bekräftar att placeringen i syskonskaran spelar roll för huruvida individen attribuerar till inre 

eller yttre LOC, och det finns studier som visar på dess motsats (Taris et al., 1997; Fraser, & 

Nystul, 1983; Hughes, 2005).  

 Mer konsensus råder dock i uppfattningen, att förmågan att attribuera till inre LoC 

samt en starkare KASAM, är något som utvecklas och stabiliseras ju äldre individen blir, och 

att det finns skäl att anta att detta är något som sker i senare vuxenålder, och att individen 

dessförinnan endast sporadiskt kan nå nivåer av mer uttalad inre LoC och stark KASAM 

(Feldt et al., 2007; Felt & Lintula, 2007; Taris et al., 1997). Detta skulle i sådana fall innebära 

att barn och ungdomar generellt inte uppvisar någon högre tendens att attribuera till inre LoC 

eller inneha en stark KASAM, eftersom det är något som utvecklas och stabiliseras senare i 

livet. Om så är fallet är det en viktig kunskap att förvärva, eftersom det ger en annan 

förståelse för barn och ungdomars känsloliv, vilken är en nog så viktig insikt för alla de som i 

sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dem.  

 Idag är det ont om forskning som studerar personlighetsegenskaperna LoC och 

KASAM i relation till unga vuxna i en ålder av 16-19 år, vilket gör att det är svårt att veta hur 

stabila personlighetsegenskaperna är. Eftersom undersökningsdeltagarna i föreliggande studie 

är elever från årskurs 1-3 på ett gymnasium i södra Sverige, och med motivering att tidigare 

studier redovisat att inre LoC och stark KASAM utvecklas och stabiliseras senare i livet, 

kommer studien att utgå från en hypotes som stöds och svarar upp mot detta.  

 

H1 = Den funktionella syskonplaceringen kommer inte påvisas ha någon påverkan på LoC 

och KASAM 

 

Metod 

  

Undersökningsdeltagare 

 

 Deltagarna i studien är samtliga elever från årskurs 1-3 på ett gymnasium i södra 

Sverige. Sammanlagt deltog 90 personer i studiens undersökning. Det externa bortfallet 

uppgick till 32 personer, vilka av olika anledningar inte deltog vid något av de åtta 

undersökningstillfällena. 12 personer deltog inte, eftersom de redan hade medverkat vid 

någon av de två pilotstudierna. Resterande 20 personer var antingen inte på plats på skolan 

när undersökningarna genomfördes eller så inföll undersökningstillfället vid en tid när de 
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hade lektion. Det interna bortfallet uppgick till fyra undersökningsdeltagare. De fyra 

undersökningsdeltagarnas formulär var alldeles för knapphändigt ifyllda, att deras 

syskonplacering inte gick att utläsa, varpå de fick räkans bort vid sammanställningen av data. 

Studiens resultat baseras således på 86 personers deltagande ( å    =17,64, SD = 1,89), 

varav 46 är kvinnor ( å    = 18, SD = ,788) och 40 är män ( å    = 17,22, SD = 2,59).  

Av de 86 personer som deltog i studien har 23 personer vuxit upp med 

halvsyskon/adoptivsyskon/plastsyskon på heltid/deltid. I Tabell 1 nedan går att utläsa den 

funktionella syskonplaceringen av de som deltog i studien.  

 

Tabell 1. Redovisning av deltagarnas funktionella syskonplacering 

    

 Kvinna (N)  Man (N) Totalt (N)  

 

Funktionella endabarn 

 

7 

 

8 

 

15 

 

 

Äldst 19 14 33  

Mellan 3 4 7  

Yngst 17 14 31  

Totalt (N) 46 40 86  

 

Instrument och procedur 

 

 Datainsamlingen skedde vid åtta olika tillfällen. Informationen som de delgavs, samt 

ifyllandet av själva formuläret, tog 30-40 minuter i anspråk. Vid datainsamlingen användes 

två instrument; Antonovskys svenska översättning av KASAM-formuläret (1987) och Rotters 

LoC-scale (1966). För att kunna utröna undersökningsdeltagarnas funktionella 

syskonplacering användes ett egenutvecklat syskonformulär (se Bilaga 1I). Antonovskys 

KASAM-formulär består av 29 frågor där den totala poängsumman som kunde erhållas av 

undersökningsdeltagarna var 203 poäng uppdelat på de tre komponenterna på det sätt som 

följer nedan. Inom parentes finns exempel på frågor som utgår från de tre komponenterna: 

Begriplighet 77 poäng (”Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och 

inte vet vad du ska göra?”), Hanterbarhet 70 poäng (”Har det hänt att människor som du litade 

på har gjort dig besviken?”) och Meningsfullhet 56 poäng (”Har du en känsla av att du inte 

riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?”). Svarsalternativen motsvarar en 
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sjugradig Likert-skala där lägsta erhållna poäng på KASAM-formuläret är 29 poäng. Ju högre 

poängsumma desto starkare KASAM.   

 Rotters LoC-scale, översattes från engelska till svenska. För att säkerställa 

innehållsvaliditeten fick den översatta versionen genomgå en tillbaka översättning, vilken 

sedan kom att kontrolleras av två lärare i engelska på gymnasial nivå. LoC-scale består av 29 

frågor där sex frågor är så kallade fillers, dvs. frågor som enbart finns med i syfte att göra 

testet otydligt och därför räknas bort vid poängsammanställningen. Därmed är det endast 23 

frågor av LoC-scale 29 items som poängsätts. ” Man skall alltid vara beredd att erkänna sina 

misstag” är en av de sex fillers-frågor hämtat från LoC-scale. För varje fråga finns två 

svarsalternativ där det ena mäter yttre LoC (”Många av de tråkigheter som sker i människors 

liv beror delvis på otur”), vilket ger noll poäng, och den andra inre LoC (”Människors 

motgångar är ett resultat av deras egna misstag”), vilket ger ett poäng. På LoC-scale kunde 

studiens undersökningsdeltagare sammanlagt erhålla 23 poäng och som minst 0 poäng. Höga 

poäng motsvarar en större benägenhet hos individen att attribuera till inre LoC och låga poäng 

motsvarar det omvända, dvs. en benägenhet att attribuera till yttre LoC. 

 Eftersom undersökningsdeltagarna i studien var av en yngre ålderskategori var det 

nödvändigt att anpassa språknivån i instrumenten. För att ta reda på vilka språkliga 

korrigeringar som var nödvändiga att genomföra, kom båda instrumenten att användas i två 

olika pilotstudier, där sammanlagt tolv deltagare från åk 2 och 3 på gymnasiet deltog. 

Deltagarna i pilotstudien uppmanades att påpeka ord och formuleringar som de ansåg var 

svåra att förstå. De påpekanden som gjordes avsågs endast ett fåtal ordval, vilket lätt kunde 

korrigeras genom att deltagarna fick ett förslag till en synonym. Om förslaget godtogs kom 

detta ett ersätta det ursprungliga ordet. Sammanlagt gjordes sju korrigeringar. Båda 

instrumenten bör således ha en förhållandevis god reliabilitet, eftersom nödvändiga åtgärder 

vidtogs för att säkerställa detta vid översättning av LoC-scale från dess originalspråk samt 

språkanpassning av både LoC-scale och KASAM-formuläret. Även syskonformuläret testades 

vid pilotstudierna. Avsikten var att se huruvida formuläret var enkelt att förstå och fylla i, 

eller om även detta formulär behövde korrigeras för att passa sin målgrupp, vilket så visade 

sig inte vara fallet. Deltagarna i de två pilotstudierna som genomfördes deltog inte vid något 

av studiens åtta undersökningstillfällen. 
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Etiska aspekter  

 

 En del av frågorna gällande KASAM-formulärets beskaffenhet är av en djupare och 

existentiell innebörd, och med tanke på deltagarnas unga ålder, blev en viktig aspekt av 

genomförandet att se till att detta inte på något vis skulle kunna utmynna i existentiellt 

grubbleri; psykisk oro. Den åtgärd som vidtogs var att låta deltagarna fylla i KASAM-

formuläret först och därmed avsluta med Rotters LoC-scale. De frågor som ingår i LoC-scale 

är av en annan karaktär, inte lika djupodlade och laddade, varför de fungerade som en lämplig 

avrundning på deras deltagande.   

 Deltagarna i studien är anonyma. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

undersökningsdeltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt, och att de närhelst de 

önskade kunde avbryta sitt deltagande utan någon motivering. För att ge studiens deltagare 

möjlighet att ta ett frivilligt beslut i frågan om deltagande eller ej, vidtogs åtgärden att lägga 

undersökningstillfällena utanför lektionstid. Därmed minimerades risken att dessa tillfällen 

skulle komma att upplevas som obligatoriska moment där närvaron skulle komma att 

registreras.  

 

Databearbetning 

 

 Den insamlade data sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet SPSS 

(Statictical Package for the Social Sciences) version 20.0. För att kunna jämföra medelvärden 

på olika variabler, mellan olika grupper, och hur dem skiljer sig åt har envägs ANOVA 

använts. Vid de analyser där två oberoende variabler testats mot en oberoende variabel har 

istället tvåvägs ANOVA använts; detta för att se om en signifikant interaktionseffekt 

föreligger. Både vid envägs och tvåvägs ANOVA har Post-Hoc test genomförts för att ta reda 

på mellan vilka grupper som medelvärdena skiljer sig åt, men också för att kunna kontrollera 

risken för Typ I-fel. T-test för oberoende grupper kom även att genomföras. Om inget annat 

anges har analyserna i SPSS genomförts på en 0,05 signifikansnivå. 

 

Resultat 

 

 Syftet med föreliggande studie var att utifrån Sulloways darwinistiska utgångspunkt 

för syskonplacering studera personlighetsegenskaperna LoC och KASAM för att utreda en 

eventuell skillnad hos svenska skolungdomar, samt om någon interaktionseffekt mellan den 
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funktionella syskonplaceringen och kön kunde påvisas. Studien utgår från hypotesen att den 

funktionella syskonplaceringen inte kommer uppvisa någon påverkan på LoC och KASAM. 

 

Deskriptiv statistik 

 

I Tabell 2 redovisas medelvärdespoäng och standardavvikelser på både LoC-scale och 

KASAM-formuläret utifrån den funktionella syskonindelningen. I Tabell 2 finns även 

redovisade medelvärden och standardavvikelser för KASAM:s tre delkomponenter: 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. 

 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser på LoC-scale och KASAM-formuläret utifrån den 

funktionella syskonindelningen. 

 N M SD 

 

 

LoC 

   

Funktionella endabarn 15 11,21 3,09 

Äldst 33 12,51 4,03 

Mellan   7 12,14 4,45 

Yngst 31 11,48 3,67 

Totalt 

 

86 11,88 3,76 

KASAM    

Funktionella endabarn 15 127 22,37 

Äldst 33 131,75 18,11 

Mellan 7 131,28 21,65 

Yngst 31 132,22 17,15 

Totalt 

 

86 131,28 21,65 

Begriplighet    

Funktionella endabarn 15 40,4 9,4 

Äldst 33 43,66 7,58 

Mellan 7 40,42 11,61 

Yngst 31 44,09 6,57 

Totalt 

 

86   

Hanterbarhet    

Funktionella endabarn 15 45,46 8,84 

Äldst 33 46,72 6,83 

Mellan 7 48,28 8,01 

Yngst 31 46,25 6,28 

Totalt 

 

86 46,46 7,03 

Meningsfullhet    

Funktionella endabarn 15 41,13 6,9 

Äldst 33 41,36 6,85 
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Mellan 7 42,57 7,36 

Yngst 31 41,87 7,94 

Totalt 

 

86 41,6 7,19 

 

 I Tabell 3 redovisas medelvärden och standardavvikelser på LoC-scale och KASAM-

formuläret utifrån den funktionella syskonindelningen och kön. Totalt ligger kvinnornas 

medelvärdespoäng något högre än männens medelvärdespoäng på LoC-scale. I tabellen redovisas ett t-

värde 0,031 på en 0.001 signifikansnivå. Utifrån den funktionella syskonindelningen går att utläsa att 

den största skillnaden finns mellan kvinnliga och manliga mellanbarn, men eftersom de båda 

gruppernas standardavvikelser skiljer sig så markant från varandra torde den stora skillnaden i 

poängmedelvärde ha sin förklaring i att det finns en stor spridning både under och över de redovisade 

medelvärdena. 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser på LOC-scale och KASAM-formuläret utifrån den 

funktionella syskonindelningen och kön. 

 Kvinna Man 

 N M SD  N M SD t 

 

LoC 

        

Funktionella endabarn 8 12,75 3,15  7 9,42 1,98  

Äldst 20 12,8 4,21  13 12,07 3,86  

Mellan 3 15,66 1,15  4 9,5 4,12  

Yngst 15 11,93 3,26  16 11,06 4,09  

Totalt 

 

46 12,69 3,63  40 10,95 3,74 0,031* 

KASAM         

Funktionella endabarn 8 113,5 18,88  7 142,42 15,20  

Äldst 20 132,1 16,75  13 131,23 20,73  

Mellan 3 112,66 19,39  4 145,25 8,96  

Yngst 15 129,06 17,59  16 135,18 16,74  

Totalt 

 

46 126,6 18,59  40 136,17 17,49 0,017* 

Begriplighet         

Funktionella endabarn 8 34,37 5,68  7 47,28 8,07  

Äldst 20 42,4 6,03  13 45,61 9,43  

Mellan 3 32,66 13,42  4 46,25 6,65  

Yngst 15 42,2 7,28  16 45,87 5,48  

Totalt 

 

46 40,3 7,62  40 46,07 7,26 0,001* 

Hanterbarhet         

Funktionella endabarn 8 40,37 8,81  7 51,28 4,23  

Äldst 20 46,9 6,26  13 46,46 7,89  

Mellan 3 41,66 5,5  4 53,25 5,61  

Yngst 15 45,26 6,71  16 47,8 3,92  

Totalt 

 

46 44,89 7,08  40 48,27 6,6 0,025* 

Meningsfullhet         

Funktionella endabarn 8 38,75 7,26  7 43,85 5,78  
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Äldst 20 42,8 5,83  13 39,15 7,9  

Mellan 3 38,33 5,77  4 45,75 8,77  

Yngst 15 41,6 6,02  16 42,12 9,6  

Totalt 

 

46 41,41 6,05  40 41,82 8,39 0,793 

Not: * Signifikant t-värde p<0,001. 

  

Inferentiell statistik 

 För att undersöka den funktionella syskonindelningen i relation till LoC och KASAM 

genomfördes envägs ANOVA. Följaktligen blev det två kombinationer som testades. Den 

funktionella syskonplaceringen som oberoende variabel visade inte på något signifikant 

resultat med LoC som beroende variabel (F(3,82) = ,593, p = ,621). Den funktionella 

syskonplaceringen testades sedan mot KASAM som beroende variabel, vilket inte heller 

visade på något signifikant resultat (F(3,82) = ,287, p = ,835). 

 För att testa om det fanns någon interaktionseffekt mellan den funktionella 

syskonplaceringen och kön genomfördes en tvåvägs ANOVA. Huvudeffekten av kön 

påvisades signifikant med LoC som beroende variabel (F(1,3) = 8,139, p = ,006). Kvinnorna i 

studien har uppvisat högre poäng på LoC-scale. Kvinnorna har ett medelvärde på 12,69, 

medan männen i studien uppvisar ett medelvärde på 10,95. Någon interaktionseffekt kunde 

emellertid inte påvisas med den funktionella syskonplaceringen och kön som oberoende 

variabel och LoC som beroende variabel (F(1,3) = 1,391, p = ,252). Med KASAM som 

beroende variabel kunde även där en huvudeffekt av kön påvisas signifikant (F(1,3) = 13,133, 

p = ,001). Kvinnorna i studien har uppvisat lägre poäng på KASAM-formuläret än männen i 

studien. Medelvärdespoäng för kvinnorna blev 126,6, medan männen fick det något högre 

medelvärdespoäng på 136,17. Det gick även att påvisa en interaktionseffekt mellan den 

funktionella syskonplaceringen och kön som oberoende variabel och KASAM som beroende 

variabel (F(1,3) = 3,542, p = ,018). Efterföljande Tukey HSD Post Hoc test visade att det 

förelåg en interaktionseffekt mellan manliga och kvinnliga funktionella endabarn (p = ,041).  

Kvinnliga funktionella endabarn uppvisar ett medelvärde på 113,5 på KASAM-formuläret, 

medan manliga funktionella endabarn uppvisar ett medelvärde på 142,42. 

 Eftersom en signifikant interaktionseffekt kunde uppvisas mellan den funktionella 

syskonindelningen och kön som oberoende variabel och KASAM som beroende variabel kom 

sedan tvåvägs ANOVA att genomföras med KASAM tre delkomponenter som beroende 

variabler. Någon interaktionseffekt fanns inte att finna mellan den funktionella 

syskonindelningen och kön som oberoende variabel och Begriplighet som beroende variabel 
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(F(1,3) = 2,428, p = ,072). Interaktionseffekt saknades även med Meningsfullhet som 

beroende variabel (F(1,3) = 1,883, p = ,139). Däremot kunde en huvudeffekt  av kön 

redovisas med Hanterbarhet som beroende variabel (F(1,3) = 11,714, p = ,001), samt en 

interaktionseffekt mellan den funktionella syskonplaceringen och kön (F(1,3) = 3,448, p = 

0,21). Kvinnorna har ett medelvärdespoäng på 44,89 och männen ett något högre 

medelvärdespoäng på 48,27. Efterföljande Tukey HSD Post Hoc test visade att signifikanta 

skillnader förelåg mellan grupperna kvinnliga och manliga funktionella endabarn (p = ,044), 

På KASAM:s delkomponent Hanterbarhet kunde kvinnorna kunde uppvisa ett medelvärde på 

40,37 och männen 51,28. En signifikant skillnad finns även mellan kvinnliga funktionella 

endabarn och gruppen av manliga mellanbarn (p = ,045). Gruppen med manliga mellanbarn 

erhöll ett medelvärde på 53,25 på delkomponenten Hanterbarhet.  

 

Diskussion 

 

 Syftet med föreliggande studie var att utifrån Sulloways darwinistiska utgångspunkt 

för syskonplacering studera personlighetsegenskaperna LoC och KASAM för att utreda en 

eventuell skillnad hos svenska skolungdomar, samt om någon interaktionseffekt kunde 

påvisas mellan den funktionella syskonplaceringen och kön.  Studien utgick även från 

hypotesen att den funktionella syskonindelningen inte påverkar LoC eller KASAM. 

 För att undersöka den funktionella syskonindelningen påverkan på LoC och KASAM 

genomfördes två envägs ANOVA, vilket bekräftade föreliggande studies hypotes, dvs. att det 

däremellan inte finns någon påverkan. Även interaktionseffekten mellan den funktionella 

syskonindelningen och kön undersöktes. Någon interaktionseffekt med LoC som beroende 

variabel kunde inte påvisas, däremot så kunde en signifikant interaktionseffekt, med kön som 

huvudeffekt, redovisas med KASAM som oberoende variabel. Utifrån detta resultat kom 

samma interaktionseffekt att testas med KASAM:s tre delkomponenter som beroende 

variabler. I de tvåvägs ANOVA som genomfördes var det endast delkomponenten 

Hanterbarhet som uppvisa en signifikant interaktionseffekt; även där med kön som 

huvudeffekt. Interaktionseffekten gick att finna mellan kvinnliga funktionella endabarn och 

manliga funktionella endabarn, samt kvinnliga funktionella endabarn och manliga 

mellanbarn. 
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Tolkning av resultatet 

 

 Sulloway (1984) menar att syskonen inom en familj behöver utveckla vissa specifika 

nischer för att kunna konkurrera med sina andra syskon om föräldrarnas uppmärksamhet. 

Detta innebär att den förstfödda syskonen ofta uppvisar en dominant och konservativt präglad 

personlighet med en tydlig vilja och motivation att vara sina föräldrar och andra auktoriteter 

till lags medan senarefödda syskon, i ett försök att bryta sina äldre syskons dominans, 

tenderar att uppvisa ett mer rebelliskt och liberalt beteende och synsätt i jämförelse till sina 

äldre syskon. Flera studier har gett stöd åt Sulloways teori, däribland Paulhus et al. (1999) 

som i sin studie visar att förstfödda tenderar att i en större utsträckning vara mer 

högpresterande och samvetsgranna, medan senarefödda syskon är mer rebelliska, samt har ett 

mer liberalt förhållningssätt till omvärlden.  

 Att förstfödda och senarefödda utifrån detta tenderar att attribuera till inre LoC 

respektive yttre LoC är därför kanske inte så svårt att förstå. Utifrån den karaktäristika som 

förstfödda förväntas agera utifrån, kan det tolkas som att det finns en mer uttalad medvetenhet 

hos förstfödda, vad det gäller deras förmåga att se sambandet mellan sitt eget beteende och de 

konsekvenser som följer på densamma. Ett sådant samband attribuerar till inre LoC. I motsats 

till detta agerar senarefödda, vars beteende präglas av att en sådan koppling saknas eller 

åtminstone är vagare än hos förstfödda, utifrån ett mer liberalt och rebelliskt förhållningssätt 

gentemot sin omvärld. Således är senarefödda inte lika benägna att agera utifrån vilka 

konsekvenser som kan komma av ett visst beteende, vilket istället attribuerar till yttre LoC. I 

föreliggande studie kunde inte någon signifikant påverkan mellan den funktionella 

syskonindelningen och LoC påvisas, detta till trots att det finns många studier som bekräftar 

relationen mellan syskonplacering och LoC.  

 Flera studier har bekräftat att det finns ett samband mellan syskonplacering, LoC och 

kön och det finns studier som visar på dess motsats. Fraser och Nystul (1983) redovisar i en 

studie ett resultat att både män och kvinnor, i egenskap av förstfödda i sina respektive 

syskonskaror, är mer benägna att attribuera till inre LoC, vilket inte ger stöd till föreliggande 

studie. Men, till skillnad från deltagarna i föreliggande studie, var deltagarna i Fraser och 

Nystuls studie äldre. Detta gör att föreliggande studie på många sätt stämmer bättre överens 

med den studie som Hughes (2005) genomförde med högskolestuderande på Irland. Detta 

därför att flertalet av deltagarnas ålder uppmättes mellan 20-30 år och endast enstaka 

deltagare i en ålder av 30-40 år. Dessutom kunde Hughes undersökning inte visa på någon 

interaktionseffekt mellan syskonplacering och kön, vilket så även är fallet med föreliggande 
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studie.  Sålunda får föreliggande studies resultat stöd av Hughes undersökning. Dock är 

studiens resultat inget som Hughes diskuterar och sätter i samband med deltagarnas unga 

ålder. 

 Flera studier bekräftar att egenskapen att attribuera till inre LoC är något som växer 

fram ju äldre individen blir. I den studie som genomfördes av Siu et al. (2001) undersöktes  

relationen mellan hantering av stress och LoC och hur detta påverkas av åldern. Resultatet av 

studien visade, att en stigande ålder har betydelse för bättre hantering av stressfulla händelser 

i livet, samt en mer uttalad intern LoC. Dessutom bekräftade studien att åldern var positivt 

korrelerat med välmående. Även Lachman och Weaver (1998), menar att de livserfarenheter 

som förvärvas i takt med stigande ålder gör att äldre människor ofta har utvecklat en större 

förmåga att hantera stressfyllda händelser än vad yngre vuxna har. 

 Föreliggande studies resultat bekräftar också ovanstående studiers slutsatser. Det hade 

därför varit intressant att genomföra samma studie fast med en kontrollgrupp där deltagarna är 

medelålders och därför förväntas ha en tydligare attribuering till inre LoC. Därmed hade 

eventuell påverkan från den funktionella syskonplaceringen blivit kännbar, vilket så inte blev 

fallet i föreliggande studie. En annan aspekt av redovisade resultat som bör tas i beaktande är 

inte endast undersökningsdeltagarnas unga ålder utan också det som Taris et al. (1997) 

påpekar; vikten av att föräldrarnas roll under de första 16 levnadsåren.  Föräldrarnas 

uppfostringsstil, involvering och engagemang i barnet påverkar i en hög utsträckning 

huruvida individen kommer utveckla benägenheten att tydligare attribuera till inre LoC än 

yttre LoC. På vilket sätt dagens familjebildning, som på många sätt är uppluckrad bild av den 

traditionella kärnfamiljen, ger effekt på ovanstående kan diskuteras. Men det kan antas, att 

med den mer komplexa familjebildning som råder idag, också genererar en något mer 

komplicerad relationsbildning inom familjen. Detta med anledning av familjer slås samman 

och därefter förväntas anpassa och interagera med varandra. 

 En studie genomförd av Twenge et al. (2004) redovisar resultat som pekar på att 

negativa sociala trender som en ökande skilsmässostatistik och kriminalitet kan prägla unga 

individer till ett förhållningssätt präglat av cynism och främlingskap inför sin omvärld, vilket 

attribuerar till yttre LoC.  Detta är i sig inte speciellt anmärkningsvärt, men vad som blir 

intressant att beakta i föreliggande studie, är att av studiens 86 deltagare har 23 personer växt 

upp med halvsyskon/adoptivsyskon/plastsyskon på deltid/heltid, vilket i sig ger en mer 

komplex bild av deras hemförhållanden, dvs. att detta torde bero på föräldrars separation eller 

skilsmässa. Slutsatsen av detta blir att även detta skulle kunna ge effekt på huruvida studiens 
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deltagares benägenhet att attribuera till yttre LoC än inre LoC, men om så är fallet eller inte 

ligger inte i föreliggande studies ansats att utreda. 

 Även om dagens familjebildning präglas av en negativ social trend som en ökande 

skilsmässostatistik, finns det studier som visar att på ett tydligt samband mellan högre inre 

LoC, bland de länder där medborgarna tillåts ha ett mer individualistiskt förhållningssätt till 

sina liv och till omvärlden (Hung, 1977; Hsieh et al., 1969).  Eftersom dagens västerländska 

samhälle präglas av en ökande individualism, där individen förväntas vara stark och 

självständig, skulle det även kunna vara så att den har gett ett effekt åt andra hållet och på så 

vis balanserat upp den eventuella negativa effekt som eventuella negativa sociala trender kan 

ha influerat föreliggande studies resultat med.   

 Utifrån Antonovskys teori om det salutogena blir det viktigt för föreliggande studie att 

beakta att KASAM är något som grundläggs under den tidiga barndomen och ungdomsåren. 

Dessutom, menar Antonovsky, att det inte är förrän i en ålder av 30 år som KASAM har 

stabiliserats på en nivå som motsvarar den enskildes förmåga, vilket också är något som 

bekräftas i flertalet studier. T.ex. bekräftas föreliggande studiens resultat av den undersökning 

som genomfördes av Felt et al. (2007), vilken redovisar att stabiliteten i KASAM mellan 

yngre (under 30 år) och äldre (över 30 år) skiljer sig markant åt.  Även här går att dra 

slutsatsen att en kontrollgrupp i föreliggande studie, bestående av individer som är över 30 år, 

eventuellt skulle kunna erhålla ett annat reslutat än gruppen av deltagare bestående av 

gymnasielever. 

 I likhet med studier som undersöker LoC som personlighetsegenskap finns det även 

studier som poängterar vikten av föräldrars involvering och engagemang i barnen under 

uppväxten för utvecklandet av en stark och rigid KASAM. I den studie som genomfördes av 

Felt et al. (2005) studerades förhållandet mellan familjebakgrund, framgång i skolan, och 

orientering i val av yrke för utvecklandet av känslan av KASAM. Studien kunde sedermera 

redovisa, att barn som fått mycket uppmärksamhet av sina föräldrar, samt har föräldrar med 

hög socioekonomisk status, kommer visa ett samband med hög KASAM i vuxenlivet.  

 Återigen blir det aktuellt att problematisera över dagens familjebildning för 

utvecklandet av förmågan att attribuera till inre LoC och en stark och stabil KASAM. Utifrån 

tidigare genomförda studier med LoC och KASAM, går att dra en slutsats att de ihopsamlade 

erfarenheterna, som livet erbjudit individen under dennes barndom och ungdomsår, kan ses 

som en investering. En investering som sedan kan kvitteras ut mot förmågan att attribuera till 

inre LoC så tillvida att föräldrarna har haft de rätta förutsättningarna, vilka möjliggjort att 

deras engagemang och omsorg om barnen har varit varaktiga över tid. 
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Metoddiskussion   

 

 Föreliggande studie genomfördes med ett relativt stort urval, vilket gör att det 

framkomna resultatet i någon mån går att generaliseras, dvs. de slutsatser som presenteras 

utifrån studiens resultat, kan förväntas ha giltighet även för andra undersökningsgrupper med 

likartade förutsättningar.     

 De mätinstrument som användes i studien är väl beprövade och reliabla, vilket stärker 

studiens reliabilitet. Dessutom genomfördes två pilotstudier för att säkerställa studiens 

validitet. Med anledning av det låga interna bortfall finns det skäl att anta att deltagarna 

upplevde studiens mätinstrument som hanterbara, dvs. lätta att förstå och fylla i, vilket ökar 

undersökningens validitet. Det mest metodkritiska momentet vid studiens genomförande torde 

ligga i undersökningsledarens dubbla roller, eftersom denne både i egenskap av den som 

ledde studien också är undersökningsdeltagarnas lärare. På vilket sätt detta kan ha påverkat 

studiens resultat går egentligen bara att resonera kring, men det vore inte alltför långsökt att 

dra slutsatsen att detta skulle kunna ha påverkat att deltagarna responderat antingen mer 

positivt eller negativt på de mätinstrument som användes; om än inte på ett medvetet plan så 

på ett omedvetet. Dock bör en sådan effekt i största möjliga mån ha stävjats, eftersom det vid 

genomförandet av studien vidtogs nödvändiga åtgärder för att säkerställa dess validitet, 

reliabilitet, samt att tillvägagångssättet utifrån alla aspekter var etiskt försvarbara. Proceduren 

för detta finns redovisat i metodavsnittet.  

 I framtida studier hade dagens komplexa familjebildning och dess påverkan på LoC 

och KASAM varit intressant att studera. Det hade även varit intressant att studera inre och 

yttre LoC närmre och vilken effekt den har på individers leverne. Eftersom inre LoC, utifrån 

tidigare redovisade studier, ingalunda sätts i samband med något som ger individen fördelar, 

hade det också varit intressant att undersöka om effekten av en individs attribuering av yttre 

LoC kan ge denne något annat än enbart nackdelar. Trots allt, utifrån tidigare genomförd 

syskonforskning har senarefödda uppvisat en större benägenhet att styras av yttre LoC, och 

utifrån den karaktäristika som de förväntas agera utifrån, är det väl inte alltför långsökt att dra 

slutsatsen att den attribuering av yttre LoC även kan sättas samband med något som ger en 

positiv effekt för individens leverne. Det hade också varit intressant att studera LoC och 

KASAM utifrån en longitudinell forskningsdesign. T.ex. skulle undersökningsdeltagarna i 

föreliggande studie kunna följas upp om 10-15 år för undersöka om och på vilket sätt LoC 

och KASAM har utvecklats, samt om det går att påvisa ett samband mellan den funktionella 

syskonindelningen och LoC och KASAM. 
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kommer under våren skriva min C-uppsats vid institutionen Idrott, hälsa 

och pedagogik. Syftet med min studie är att undersöka på vilket sätt 

placeringen i syskonskaran får betydelse för den enskildes förmåga att 

sätta livet och dess skeenden i ett sammanhang samt upplevelsen av att 

ha kontroll. För att jag ska kunna skriva uppsatsen behöver jag din hjälp 

att besvara ett frågeformulär. Formuläret kommer ta ungefär 20 minuter 

för dig att fylla i. Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst 

avbryta din medverkan utan någon motivering. Det kommer vara endast 

jag som har tillgång till materialet och det ifyllda formuläret kommer 

självklart att behandlas anonymt. 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
Hälsningar Ida Carleson 

 

 

Kontaktuppgifter 

Mobil: 0735/363350 

Mejl: ic22ah@lnu.student.se 
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Bilaga II 

 

Nedan fyller du i Dina uppgifter och Dina syskons uppgifter. Du fyller enkelt 

i uppgifterna genom att sätta ett kryss för det svarsalternativ som gäller för dig och dina 

syskon. Läs noga igenom svarsalternativen innan du sätter ett kryss i någon av rutorna. 

 

1) Dina uppgifter 

 

Jag är: 

Man 

 

 

 

Kvinna 

 

 

Jag är född år__________ 

 

Jag har… 

ett eller flera syskon (Helsyskon, 

halvsyskon, plastsyskon/adoptivsyskon) 

 

 

 

 

inga syskon (Hoppa över Dina syskons 

uppgifter, och gå direkt till formulären) 

 

 

Min placering i syskonskaran är: 

Yngst              Mellan           Äldst 

 

   

  

2) Dina syskons uppgifter (Säg till mig om du har fler än tre syskon) 

Syskon 1  
 

 

Han/hon är din: 

 

Åldersskillnaden mellan er är: 

 

Bror 

  

Syster Mindre än 2 

år 

2-4 år 4-6 år Mer än 6 år 

 

Ni är: 

   

Han/hon är: 

Helsyskon Halvsyskon

  

Adoptivsyskon/plastsyskon Äldre än 

mig 

Yngre än 

mig 

 

Er gemensamma bakgrund:  

 

Vi har vuxit upp tillsammans på        

heltid/deltid 

Vi har inte vuxit upp tillsammans  

 

Övriga upplysningar om ditt syskon (avliden år…, psykiskt eller fyskiskt 

funktionshinder eller annat): 

 

 

 

 

  

 



Syskon 2  
 

 

Han/hon är din: 

 

Åldersskillnaden mellan er är: 

 

Bror 

  

Syster Mindre än 2 

år 

2-4 år 4-6 år Mer än 6 år 

 

Ni är: 

   

Han/hon är: 

Helsyskon Halvsyskon

  

Adoptivsyskon/plastsyskon Äldre än 

mig 

Yngre än 

mig 

 

Er gemensamma bakgrund:  

 

Vi har vuxit upp tillsammans på        

heltid/deltid 

Vi har inte vuxit upp tillsammans  

 

Övriga upplysningar om ditt syskon (avliden år…, psykiskt eller fyskiskt 

funktionshinder eller annat): 

 

 

 

 

 

Syskon 3 
 

 

Han/hon är din: 

 

Åldersskillnaden mellan er är: 

 

Bror 

  

Syster Mindre än 2 

år 

2-4 år 4-6 år Mer än 6 år 

 

Ni är: 

   

Han/hon är: 

Helsyskon Halvsyskon

  

Adoptivsyskon/plastsyskon Äldre än 

mig 

Yngre än 

mig 

 

Er gemensamma bakgrund:  

 

Vi har vuxit upp tillsammans på        

heltid/deltid 

Vi har inte vuxit upp tillsammans  

 

Övriga upplysningar om ditt syskon (avliden år… , psykiskt eller fyskiskt 

funktionshinder eller annat): 

 

 

 

 

 

 


