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Sammanfattning  

Huvudsyftet med föreliggande kvantitativa studie var att undersöka om polisstudenter på 

Linnéuniversitetet i Växjö har ett högre genomsnittligt värde av känsla av sammanhang  

( Kasam) i jämförelse med en slumpmässig tillfrågad kontrollgrupp av studenter på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Det sekundära syftet var att utröna om det föreligger några 

könskillnader. Studenterna fick besvara 29 frågor på en Likertskala 1-7, i livsfrågeformuläret 

Kasam-29. Resultatet visade på att polisstudenter har en högre genomsnittlig grad av Kasam, 

men att kön inte har någon betydelse. Antalet tillfrågade respondenter var sammanlagt 92, 

fördelat på 54 polisstudenter varav 37 var män och 17 var kvinnor. Kontrollgruppen bestod av   

38 slumpmässigt tillfrågade studenter, 16 män och 22 kvinnor. Det ojämna antalet 

respondenter mellan grupperna och könsfördelningen hade ingen signifikant påverkan. 

 

Abstract 

The main purpose of this quantitative survey was to investigate if police students at Linné 

University of Växjö would have a higher degree of Sense of Coherence (SOC) in comparison 

to a random control group of other students at Linné University. The secondary purpose was 

to determine if there are any gender differences. The students answered 29 questions on the 

Likert scale 1-7 from the Kasam-29 questionnaire. The result showed that police students had 

an average higher degree of Sense of Coherence, but that gender had no effect. The total of 

respondents was 92, distributed on 54 police students; 37 men and 17 women. The control 

group consisted of  38 randomly chosen students, 16 men and 22 women. The uneven 

quantity of respondents between the groups and genders did not have any significant 

influence.  
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Introduktion  

Redan från första dagen som polis kommer vardagen att vara omväxlande. De får avbryta en 

misshandel, utföra nykterhetskontroller, ta hand om ett våldtäktsoffer, spåra försvunna 

personer, eller lära skolbarn om trafikregler (saco.se).  

Polisen ställs ofta inför svåra situationer då det gäller att hantera motstridiga och komplexa 

krav på ett omdömesgillt sätt samt hur man konkret ska agera. Svårigheterna kan bestå i att 

balansera mellan att vara både medmänniska och myndighetsperson, att ta hänsyn till 

klientens sociala rättigheter, respektera klientens integritet samtidigt som man har en 

anmälningsplikt och ett ansvar att utreda. Arbetet förväntas utföras snabbt och effektivt 

samtidigt som den egna personen kan vara utsatt för hot eller fara. (Agewall & Jenner 2006). 

Arbetet som polis är komplext och kräver kompetens och kännedom inom många olika 

områden. För att bli polis går man polisprogrammet, som innefattar 80v, där man erhåller den 

kunskap och färdighet som krävs för att hantera yrket (www.polishogskolan.se). 

För att erhålla en plats på polisprogrammet skall man ha grundläggande behörighet för 

högskolestudier, vara svensk medborgare, inneha normal fysisk förmåga samt ha god hälsa. 

De sökande som sedan bedöms vara mest lämpade kallas till Rekryteringsmyndigheten för att 

under två dagar genomgå allmänt begåvningstest, medicinsk undersökning, psykologsamtal 

och intervju (www.polishögskolan.se). 

En del av det utbildningsspecifika målet för polisutbildningen i Växjö är: 

”Den studerande skall förvärva förståelse för de värdegrunder som demokratin bygger på. 

Den studerande skall utveckla inlevelseförmåga och självkännedom liksom ett respektfullt 

förhållningssätt till andra människor. Den studerande skall förvärva de insikter som krävs för 

att utöva yrket i ett mångkulturellt samhälle. Den studerande skall förvärva sådana kunskaper 

och färdigheter som krävs för att självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att 

tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra sin 

yrkesutövning” (utbildningsplan polisprogrammet Lnu, 2002). 

När man har genomgått polisutbildningen och är godkänd från Polishögskolan och 

praktikutbildningen kan man söka tjänst som polis på en polismyndighet 

(www.polishogskolan.se). 

 

http://www.polishogskolan.se/
http://www.polishögskolan.se/
http://www.polishogskolan.se/
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Aaron Antonovsky och det salutogena perspektivet 

Aaron Antonovsky var en amerikansk-israelisk medicinsociolog som mellan 1960-1970 

arbetade med olika projekt inom medicin där diverse somatiska sjukdomstillstånd 

undersöktes. 1970 skedde en förändring i Antonovskys arbete när han gjorde upptäckten vid 

en jämförelse mellan en grupp europeiska kvinnor som var överlevande från 

koncentrationsläger och en kontrollgrupp där det visade sig att 29 % av de överlevande och 51 

% av kontrollgruppen hade en tillsynes god allmän psykisk och fysisk hälsa. Antonovsky 

frågade sig hur man trots de svåra förhållandena i ett koncentrationsläger under flera år kunde 

ha en god hälsa. Dessa funderingar ledde till att en salutogen (hälso) modell skapades som 

Antonovsky publicerade 1979 i Health, stress and coping, där han också beskriver en individs 

hälsotillstånd som något som rör sig på ett kontinium mellan ohälsa och hälsa istället för att 

inom det dikotoma synsättet definiera en individ som antingen är sjuk eller frisk (Antonovsky, 

1979). Detta lade grunden till den salutogena frågeställningen. Vad är det som gör att vissa 

individer trots svåra förhållanden kan behålla sin hälsa och i en del fall även ha en påverkan 

som stärker individen? (Antonovsky, 1991). 

Känsla av sammanhang 

Under 1970-talet utvecklade Antonovsky begreppet känsla av sammanhang (Kasam) som kan 

benämnas vara en salutogen modell. Den byggde på hans forskning om social klass, fattigdom 

och hälsa från 1971 där han fann olika faktorer som hade betydelse för hälsan som han 

benämnde generella motståndsresurser (GMR). Faktorernas betydelse ska ha den egenskap att 

de ska kunna hjälpa och bekämpa de olika stressorer en individ utsätts för. De kan exempelvis 

vara inre styrka, pengar, kulturell grundtrygghet och stödjande omgivning (Antonovsky, 

1979). I sin bok Hälsans mysterium (1991) beskriver han begreppet känsla av sammanhang 

(Kasam) och dess uppbyggnad. Antonovsky utgår från ett motsatt perspektiv i jämförelse med 

medicin och samhällsvetenskapen som fokuserar på det patogena (sjukdom). Antonovsky 

ville med sitt salutogena synsätt dock betona att man inte kan undvika påfrestningar och på så 

sätt kunna befrämja hälsan. Nivån av Kasam stabiliseras när man är runt 30 år och den 

förändras inte mer än ca 10 % under resten av livet (Antonovsky, 1991). 

 

Kasam och dess tredelade betydelse 

Kasam har en tredelad grundbetydelse där begreppen, meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet är själva kärnan. De tre begreppen hör ihop, men med en inbördes ordning, där 

meningsfullhet anses vara viktigast för att den är motivationsskapande. Har inte individen 

motivation kommer inte känslan av begriplighet eller hanterbarhet att stanna kvar särskilt länge. 
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Det första och viktigaste begreppet är meningsfullhet som är kasambegreppets 

motivationskomponent (individens inre drivkraft). Den har den innebörden hur individen 

känner sig vara delaktig och hur mycket inflytande man anser sig ha i de olika aspekter som 

det vardagliga livet delas upp i. Det ligger mer på ett känslomässigt plan, hur man upplever att 

ens vardag och de situationer man konfronteras med leder till att man kan känna sig 

uppskattad av omgivningen, om man känner att man har en kraft att kunna påverka.  

 

Begriplighet är den kognitiva komponenten som avser i vilken grad individen upplever inre 

och yttre stimuli som förståeliga, information uppfattas som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig. Motsatsen är ett kaotiskt, slumpmässigt brus som är oväntat och 

svårförklarligt. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som 

presenteras är förutsägbara eller går att ordna och förklara. 

  
Det tredje begreppet är hanterbarhet som avser den personliga upplevelsen av att ha eller 

sakna de tillgångar som behövs för att kunna möta olika situationer i livet, i det vardagliga 

och i ytterlighetsfallen. Resurserna kan både vara dina egna och andras som omgivningen 

tillhandahåller. Hanterbarhet visar på vilken grad individen upplever att han har tillgångar till 

sitt förfogande som med vilken hjälp kraven kan mötas. Har individen hög känsla av 

hanterbarhet och förståelsen att olyckliga saker kommer att inträffa så känner inte individen  

sig som ett offer för omständigheterna eller att livet skulle vara orättvist. Individen har en 

tilltro till att det ordnar sig (Antonovsky, 1991). 

 

Styrkans betydelse i Kasam 

I sin förklaring för hur de olika delarna av Kasambegreppet är uppbyggt talar Antonovsky 

som grundar sin modell från bl.a. Bowlbys attachementteori och Eriksons psykosociala 

utvecklingsteori om hur föräldrarnas värderingar och mönster i sin barnuppfostran påverkar 

hur individen grundlägger sin Kasam (Antonovsky, 1991). Hur individen vidare kommer att 

utveckla sin hanterbarhet beror på vilka krav vårdnadshavarna har haft på barnet. Barnet 

kommer med tiden få en begriplig bild av världen under sin barndom genom mångfalden av 

alla de interna och externa stimuli som blir välbekanta och förvandlas till rutin på samma sätt 

som individens beteende. Påverkande faktorer för hur individen kommer att uppleva sitt liv 

som meningsfullt och hur stark eller svag Kasam kommer att bli är bl.a. de livserfarenheter 

som individen möter, vilken familjesituation och kulturtillhörighet individen tillhör 

(Antonovsky, 1991). 
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När individen upplever en stark känsla av sammanhang kan han/hon hantera stressmomenten 

på ett bättre sätt och går då mot hälsa istället för ohälsa. En individ med stark Kasam som 

möter inre eller yttre stimuli uppfattar de stimulin som just meningsfulla, begripliga och 

hanterbara. För att försöka handskas med ett speciellt stressmoment kan en individ med stark 

Kasam välja en copingstrategi (förmåga eller åtgärd som gör att man lyckas klara av en 

problem situation) som i bästa fall kan hjälpa individen med stresshanteringen. Enligt 

Antonovsky är det troligt att individer med stark Kasam har många olika copingstilar och att 

de väljer dessa på ett flexibelt sätt. Viktigt är just då att känna meningsfullhet när man skall 

välja (Antonovsky, 1991). 

 

Kritik mot Kasam 

Kasam modellen har dock fått en del kritik, bl.a. Bengel, Strittmatter & Willmann (1999) 

påstår att det finns mycket lite empiriskt stöd för modellen. I Forskningsnämndens rapport 

"Röster om Kasam" från 1998 där 15 forskare granskade begreppet Kasam frågar de sig vilket 

som kommer först, Kasam eller den handling som leder till stark Kasam? Vidare anser de att i 

själva teorin om Kasam så föreligger en nära relation mellan orsak och process som 

användandet av Kasam har som ett analysverktyg. Carol Tishelman (1998) ifrågasätter i sin 

artikel Några kritiska reflektioner över vårt okritiska bruk av KASAM  bl.a. om hypoteserna 

att Kasam-begreppet skulle kunna vara universiellt och oberoende av sociala, religiösa och 

kulturella förhållanden. Tishelman vill mena att Kasam-begreppet har utvecklats i en specifik 

kulturell kontext och att processen inte har upprepats i de övriga kulturer där begreppet 

Kasam tillämpas (Tishelman, 1998). 

Tidigare studier 

Med all den information, samt den rekryteringsprocess som ingår när man söker in till 

polishögskolan, kan man anta att de flesta personer som söker sig till polisyrket är medvetna 

om den stress de kommer att utsättas för i sitt yrke. Enligt Antonovsky kommer en individ 

med en högre grad av Kasam söka sig till utmaningar och erfarenheter som är stärkande för 

Kasam. Enligt den centrala tesen för den salutogena modellen är en stark Kasam avgörande 

för hur framgångsrikt en människa kan hantera de stressorer man stöter på i livet 

(Antonovsky, 2005).  

I en tvärsnittstudie av Ann Dåderman (2012) tittade man på betydelsen av Kasam för olika 

resurser att klara av stress hos poliser i yttre tjänst som har ordningsverksamhet som uppgift.  

I studien ingick 101 respondenter (29 kvinnor). Resultatet av studien visade på ett relativt 
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högt medelvärde av graden Kasam, M=150.8, studien visade även ett Cronbach alpha på α .88 

för Kasam-29. 

Könets betydelse i graden av Kasam har undersökts i ett flertal studier. Eriksson och 

Lindström (2006) kom fram till att korrelationen mellan Kasam och upplevd hälsa är starkt 

signifikant. Detta resultat var oberoende av kön och ålder. (Eriksson & Lindström, 2006). 

Berit Nilson (2002) forskare inom sociologisk-medicin vid Umeå universitet undersökte bl.a. 

om det fanns könsrelaterade skillnader i graden av Kasam, men fann inga signifikanta 

skillnader (Nilsson, 2002). Dock går könets eventuella inverkan på Kasam i olika studier isär, 

Hansson och Olsson (2001) visade i sin undersökning att män hade högre Kasam än kvinnor. 

Kivimäki, Feldt, Vahtera & Nurmi (2000) utförde en undersökning på arbetslöshet i Finland 

där kvinnor uppvisade högre värden av Kasam än män.  

Enligt Antonovsky’s modell utvecklas Kasam som mest i yngre år för att sedan stabiliseras 

vid 30 års ålder, och ökar eventuellt därefter i liten grad (Antonovsky 2001). I en studie av 

Ratner, Richardson & Zumbo (2007) mättes tre åldersgruppers Kasam med fem års 

mellanrum för att undersöka hur stabiliteten hos Kasam utvecklades. De fann att även om 

stabiliteten i enlighet med Antonovskys (1991) hypotes, utvecklades mer i yngre ålder så 

utvecklades den igenom hela livet upp till den äldsta åldersgruppen de undersökte (≥60 år). 

(Richardson, C. G., Ratner, P A, & Zumbo, B. D., 2007).  

 

Liknande resultat kom Feldt, Kivimäki, Koskenvuo, Lintula, Suominen & Vahtera (2006) 

fram till i en studie på 18 525 (4 682 under 30 år och 13 843 över 30 år) personer i Finland. I 

båda undersökningarna fann man att Kasam ökade ju äldre respondenterna blev (Feldt T., 

Kivimäki, M., Koskenvuo M., Lintula H., Suominen, S., & Vahtera, J., 2006). I en studie av 

Feldt, Leskinen, Kinnunen & Ruoppilas (2002) då de jämförde två åldersgrupper, en yngre 

och en äldre, som testats två gånger under ett femårsintervall för att se om Kasam stabiliseras 

vid 30 års ålder visade resultatet däremot att man inte kunde påvisa någon starkare stabilitet i 

Kasam hos den äldre gruppen i undersökningen (Feldt T., Leskinen E., Kinnunen, U., & 

Ruoppila, I., 2002). 

 

Syftet med studien  

Syftet med denna studie var dels att undersöka polisstudenters nivå av Kasam och jämföra det 

med en grupp slumpmässigt utvalda studenter på Linnéuniversitetet i Växjö, där vi antar den 

riktade hypotesen om att polisstudenter kommer att ha en högre genomsnittlig grad av Kasam 

jämfört med en grupp slumpmässigt utvalda studenter. Och att undersöka om det förekommer 
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några signifikanta skillnader i grad av Kasam mellan könen. Studien bygger på Aaron 

Antonovsky´s salutogena modell om hälsans betydelse för hur vissa individer trots svåra 

livshändelser klarar av motgångar och i vissa fall även utvecklas och blir starkare. 

 

Metod 
 

Procedur  

Kontakt togs med prefekten Betty Rhodin på polisutbildningen och genom henne gavs tillfälle 

att under två omgångar besöka polisstudenterna (30 respektive 24 respondenter) i deras 

klassrum. Där informerades de om studien och även de etiska aspekterna presenterades. 

Därefter delades frågeformuläret ut och samlades in efter att respondenterna besvarat 

frågeformuläret. Respondenterna i jämförelsegruppen i studien togs kontakt med genom 

slumpmässiga urval i olika samlingslokaler på Linnéuniversitetet. Dessa respondenter 

uppmanades läsa försättningsbladet som innehöll samma information om studien och de 

etiska regler som polisstudenterna fick muntligt presenterade. Efter att responderna läst 

genom och besvarat frågorna samlades frågeformuläret in.  

 

Urval  

I den här studien har urvalet grundats på ett bekvämlighetsurval. En grupp av polisstudenter 

och en grupp av slumpmässigt tillfrågade studenter på Linnéuniversitet i Växjö. Sammanlagt 

92 respondenter deltog i studien. Gruppen polisstudenter bestod av 54 personer med ålder 20- 

37 år och en medelålder på 25 år, därav 37 män och 17 kvinnor. Gruppen slumpmässigt 

tillfrågade studenter bestod av 38 personer med ålder 18 – 41 år och en medelålder på 25 år, 

därav 16 män samt 21 kvinnor. Bortfall kunde konstateras på 1 respondent från gruppen 

polisstudenter, samt 1 respondent från gruppen slumpstudenter som lämnade en fråga 

obesvarad. Här har 90 respondenter använts, vilket enligt Cohens tabell för nödvändig storlek 

för .80 power är tillräcklig för att påvisa en liten reliabel effektstorlek  på stickprovet i studien 

vid användning av MRA med två oberoende variabler, då ett minimun för α = 0.05 är 67 

respondenter (Cohen. J, 1992). 

Material 

Antonovsky utvecklade ett frågeformulär för att kunna mäta ” känslan av sammanhang”. 

Detta formulär består av 29 item (Kasam-29), där varje fråga skattas på en 7 gradig Likert 

skala. Det finns även en förkortad version med 13 item (Kasam-13). Formuläret Kasam-29 

mäter komponenterna begriplighet med 11 frågor, hanterbarhet med 10 frågor och 

meningsfullhet med 8 frågor, som tillsammans ger en summapoäng på Kasam. 
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Summapoängen som kan erhållas på Kasam-29 har en spännvidd mellan 29 poäng och 203 

poäng där hög poäng betyder stark Kasam. Vid konstruktionen av frågeformuläret var ett 

centralt element att Kasam skulle representera en global syn på hur individen ser på sig själv 

och sin omgivning, och inte responsen på en specifik situation (Antonovsky 1991). 

 

Antonovsky ansåg att även om det kunde vara möjligt att ta fram tre separata sub. poäng på 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, bör dessa inbördes 

förhållanden inte studeras i den nuvarande Kasam-skalan, utan den slutliga poängen skall 

representera alla komponenter i Kasam (Antonovsky 1991). I denna studie har översättningen 

av formuläret Kasam-29 använts, detta gjordes 1991 och publicerades i boken Hälsans 

mysterium 1991. 

Som bas för konstruktionen av frågeformuläret använde Antonovsky Fasett-designen som 

utvecklades av Guttman (Guttman 1974). Valet av design gjordes då Antonovsky 

eftersträvade en representation av ett brett spektra av situationer en individ kan ställas inför. 

Designen byggdes upp av fem fasetter av vilka delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet utgör den femte fasetten i Kasam-29 (Antonovsky 1991).  

A. Modalitet: Individen reagerar på en stimulus som är instrumentell, kognitiv eller affektiv. 

B. Källa: Modaliteten har sitt ursprung i individens inre eller yttre värld/ar eller en 

kombination av dessa. 

C. Krav: Vilket ställer ett konkret, diffust eller abstrakt krav, stimulus. 

D. Tid: Responsen efterfrågas i förfluten tid, nutid eller framtiden. 

E. Kasam: Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka befinner sig i 

ett kontinium från lågt till högt. 

Varje item konstruerades för att innehålla fyra fasetter vilka beskrev ett stimuli. Den femte 

fasetten uttryckte en av komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

Kasam.  

För att kunna mäta graden av Kasam kom Antonovsky fram till att mellan 25 och 40 frågor 

skulle ge ett tillfredsställande mått på det han avsåg att mäta. Det slutliga urvalet av frågorna 

till skalan skedde i samråd med kollegor till Antonovsky som var mycket insatta i teorin kring 

Kasam (Antonovsky, 1991). 
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Livsfrågeformuläret verkar vara stabilt över en tioårsperiod, men inte så stabilt som 

Antonovsky påstod. I en studie gjord av Eriksson & Lindström (2005) har man undersökt 124 

studier som använt sig av Kasam-29, och där Cronbach`s alpha har en spridning från 0,70-

0,95. Livsfrågeformuläret Kasam-29 verkar ha hög reliabilitet och validitet. Det är 

användninsgbart i olika kulturella samhällen för att mäta hur individer hanterar stressfyllda 

situationer och ändå kan må bra. I denna studie uppnår Cronbach`s alpha för polisstudenter α 

= 0,863 och för slumpstudenter α =  0.887 vilket visar på en god reliabilitet. 

 

Analys av data 

I den här studien har alphagränsvärdet α = 0,05 använts vid hypotestestning. De 29 item som 

representerade de 29 frågorna i livsfrågeformuläret fördes in i egna kolumner där frågorna 1, 

4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27 vändes innan de summerades i en kolumn för summan 

av Kasam. Då nivån av Kasam skulle undersökas användes den som beroende variabel. 

Gruppen polisstudenter + slumpstudenter samt kön och ålder användes som oberoende 

variabler. Då DV (beroende variabel) var en kontinuelig variabel samt att IV (oberoende 

variabel) bestod av två eller flera kategoriska inomgruppsvariabler användes MRA (multiple 

regression analyse) som analyseringssätt. För att mäta effektstorleken på resultatet av MRA 

användes GLM (general linear model) univariat. 

 

Resultat 

Den beskrivande statistiken för graden av Kasam hos grupperna i studien visar att männen i 

gruppen poliser N=36 har M=152,22, Std.= 14,858. Kvinnorna i gruppen N=17 har 

M=153,06, Std.=17,838. Bland slumpstudenterna uppvisas hos männen N=16, M=124,38, 

Std.=19,697 och för kvinnorna i gruppen N=21, M= 133,57, Std.=19,615. I jämförandet 

mellan grupperna i sin helhet blir resultatet för gruppen polisstudenter N=53 med M=152,64, 

Std=16,348 och för kontrollgruppen slumpstudenter N=37 med M=128,98, Std.=19,656 

(tabell 1). 
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Tabell 1 

Medelvärde och spridning för Kasam, uppdelat efter kön och undersökningsgrupp (polisstudenter och 

slumpstudenter), n=90 

 DESCRIPTIVE STATISTICS 

Studenter Kön/Grupp N Medelvärde Std.avvik. Minimum Maximum 

Polisstudenter    Man 36 152,22            14,858 108   179 

 Kvinna 17 153,06 17,838 125 177 

 Grupp 53 152,64 16,348   

Slumpstudenter Man 16           124,38           19.697 91 161 

 Kvinna 21 133,57           19,615           89 170 

 Grupp 37 128,98           19,656            

          

                                                                                                

Frekvensfördelningen, visar fördelningen av summapoängen för graden av Kasam mellan 

polisstudenter och slumpstudenter (diagram 1).                

                                                                                            

                                                                                                      

 

                                                                                                      

                                                                        

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1               

Fördelning av summapoäng av Kasam i grupperna polisstudenter och slumpstudenter, n=90 
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Vid analys med MRA visar resultatet i graden av Kasam en signifikant skillnad p < ,001 

mellan grupperna polisstudenter och slumpstudenter (tabell 2). Resultatet visar däremot ingen 

signifikant skillnad i graden av Kasam mellan könen mellan grupperna polisstudenter och 

slumpstudenter, p = ,245 (tabell 2).  

 

 Tabell 2 

Signifikansvärden i graden av Kasam mellan grupperna polisstudenter och slumpstudenter samt 

mellan könen, n=90 

 COEFFCIENTS
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

            Sig.       B        Std. Error                        Beta 

 Studenter -24,011 3,871 -,571 ,000  

Kön 4,517 3,856 ,108 ,245  

a. Dependent Variable: Kasam 

 

 Effektstorlek av den signifikanta skillnaden i graden av Kasam mellan grupperna 

polisstudenter och slumpstudenter är eta
2 

= 0,269 = ca 27 % . 
 

Diskussion 

Vi valde att undersöka graden av Kasam hos polisstudenter då en hög grad av Kasam bör vara 

att föredra i arbetet som polis eftersom de ofta utsätts för psykosocial stress. Vi har inte 

kunnat finna några tidigare studier om graden av Kasam hos polisstudenter att jämföra med. 

Dock fann vi en studie av Ann Dåderman där hon har undersökt graden av Kasam, men då 

hos poliser i tjänst. 

 

Den här studien bygger på studenter som antagits till polisutbildningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö där antagandet var att de skulle ha en högre grad av Kasam jämfört med en 

kontrollgrupp som bestod av slumpmässigt tillfrågade studenter på samma universitet. 

Resultatet av studien visar på en stark signifikant skillnad i graden av Kasam mellan 

grupperna polisstudenter och slumpstudenter med en effektstorlek på ca 27 %, där 

polisstudenter har högre grad av Kasam. Detta resultat stöds av studien gjord av Ann 

Dåderman, som fann att svenska poliser i yttre tjänst har en högre grad av Kasam med ett 
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medelvärde på 150,8 jämförbart med medelvärdet på 152 för gruppen polisstudenter i denna 

studie. Även då det möjligtvis kan skilja i ålder mellan polisstudenter samt poliser i tjänst är 

det möjligt att denna skillnad är betydelselös då studier visar ett tvetydligt resultat i skillnader 

i graden av Kasam i vuxen ålder.  

 

Resultatet i studien visar även inte på någon skillnad i graden av Kasam mellan könen, detta 

går i linje med Antonovsky’s modell, dock finns ett flertal studier som både stödjer och 

motsäger detta resultat bl.a. (Eriksson & Lindström, 2006), (Nilsson, 2002) kunde inte finna 

någon könsskillnad i deras studier . Hansson och Olsson däremot (2001) visade i sin 

undersökning att män hade högre Kasam än kvinnor, och i en studie av Kivimäki, Feldt, 

Vahtera & Nurmi (2000) visade man på en högre grad av Kasam för kvinnor. 

 

Enligt  Antonovsky är det viktigaste Kasambegreppet meningsfullhet som är 

motivationskomponenten (individens inre drivkraft) och det som gör att individer med en 

redan hög grad av Kasam söker sig till utmaningar och erfarenheter som är stärkande för 

denna. Här kan antas att då individer börjar fundera på att söka till polishögskolan har de 

sannolikt någon uppfattning om yrket som polis. Oavsett om den uppfattningen är 

romantiserad eller realistisk ingår säkerligen vetskapen om de element såsom de svåra och 

hotfulla situationer som poliser ställs inför dagligen, samt den stress de kommer att utsättas 

för senare i yrket. Detta kan i enlighet med Antonovsky’s modell betyda att individer med en 

redan hög grad av Kasam söker sig till polisyrket och därav har polisstudenter en hög grad av 

Kasam. Dock är teorin kring Kasam modellen kritiserad och det finns möjligtvis andra 

element som påverkar varför personer söker sig till polishögskolan och därav är det möjligt att 

de som söker sig till polishögskolan inte har en högre grad av Kasam i jämförelse med 

slumpstudenterna i studien. 

   
När blivande polisstudenter söker sig till polishögskolan får de genomgå intagningsprov som 

ingår i antagningen. Dessa består bl.a. av allmänt begåvningstest, medicinsk undersökning, 

psykologsamtal och intervju. Det är möjligt att polisstudenter innehar en hög grad av Kasam 

av den orsaken att intagningsproven även selekterar ut de personer med en hög grad av 

Kasam, och att detta då är att föredra hos polisstudenter. 

  

Kritik mot studien 

Det blir svårt att generalisera resultatet i denna studie då de som läser till polis på distans ej 

finns representerade i studien. 
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I denna studie har 53/37 respondenter använts i varje grupp, vilket är tillräckligt för att uppnå 

en liten reliabilitet på effektstorleken där 30 respondenter krävs. För att erhålla en hög 

reliabilitet på den framräknade effektstorleken skulle denna studie behövs innehålla 481 

respondenter i varje grupp, dock är en medelstor reliabel effektstorlek fullt tillräcklig och då 

skulle 67 respondenter i varje grupp varit fullt tillräcklig.  

 

Vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka graden av Kasam hos dem som söker till utbildningen men 

inte blir antagna. Detta för att få svar på om uttagningarna selekterar bort de med lägre grad 

av Kasam, eller om även de som söker, men ej kommer in har en hög grad av Kasam. Är det 

möjligt att intervjuer, personlighetstester, samt andra intagningsprov motsvarar de element 

som ingår i en hög grad av Kasam och det som efterfrågas och eftersträvas för att bli polis.  
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