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Linnéuniversitetet  
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Abstract  
Studiens syfte var att undersöka det mentala välbefinnandet hos högskolestudenter vid en 

sjöfartshögskola i Sverige, och att jämföra det mentala välbefinnandet mellan utvalda 

kategorier av studenter. Studien undersökte huruvida de studenterna med tidigare 

arbetslivserfarenhet till sjöss upplevde ett större mentalt välbefinnande än de studenter 

utan tidigare arbetslivserfarenhet till sjöss. Det gjordes genom Antonovskys 

livsfrågeformulär, Känslan av Sammanhang (KASAM). Totalt 109 av 114 studenter fyllde i 

Antonovskys livsfrågeformulär. Resultatet visade att studenternas medelvärde på 130 

KASAM-poäng låg inom gränserna för ett gott mentalt välbefinnande, men var under värdet 

vad som anses normalt. Resultaten kan tyda på att det finns ett samband mellan 

studenternas KASAM-poäng beroende på om de har tidigare arbetslivserfarenhet eller inte. 

Medelvärdet av KASAM-poäng var högre för de studenter med arbetslivserfarenhet än de 

utan. 
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Abstract  
The purpose of the study was to investigate the mental wellness of graduate students in a 

marine academy in Sweden, and to compare the mental wellness between selected 

categories of students. The study investigated if students with work experience at sea 

experienced greater mental wellness than students without work experience at sea. This was 

done utilizing Antonovsky´s theories of Sense of Coherence (SoC). A total 109 of 114 

students completed Antonovsky´s Orientation to life questionnaire. The results showed that 

the students mean scoring of 130 SoC- points was within the limits of good wellness, but 

were below the value considered normal. The results also suggest that it may exist a 

correlation between the students score and whether they had previous work experience or 

not. The average KASAM-score was higher for students with work experience than those 

without.  
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1. Inledning 

I den här studien undersöktes och jämfördes det mentala välbefinnandet hos 

sjöbefälsstudenter, vilka kan komma att utgöra personal på fartyg i framtiden. 

 

God hälsa är nödvändigt för att bedriva säker sjöfart (Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, 2009) 

och är föremål för satsningar och utvecklingsarbete (Boberg & Hansson, 2011) Fartygen kan 

frakta varor som är svårhanterliga, värdefulla eller farliga. För att nå upp till höga krav på 

säkerhet och miljöhänsyn tar fartygets besättning hjälp av underhållssystem, avancerade 

mätinstrument, tester och checklistor. Om någon del av fartygets utrustning inte fungerar 

optimalt kan det få allvarliga konsekvenser. Sjömannen själv kan ses som en del av fartygets 

utrustning, och han eller hon testas med regelbundna läkarkontroller. Enligt Trucco, Cagno, 

Ruggeri, Grande (2007) beror 74 % av olyckor till sjöss på den mänskliga faktorn, och 

orsakerna är ett spektrum av felbeslut, kommunikationsfel och ouppmärksamhet. Att 

förbättra hälsan kan resultera i att mängden mänskliga fel minskar, om så med en liten del 

kan det innebära att förluster undviks.  

 

Men vad är hälsa? Enligt världshälsoorganisationen WHO är hälsa inte enbart frånvaro av 

sjukdom utan även ett fysiskt och psykiskt välbefinnande samt att kunna förverkliga sina mål 

och hantera sin omgivning (Ewles & Simnett, 2005). Hälsa är alltså inte att slippa undan 

sjukdom, man måste känna att man mår bra också. Att leta efter sjukdomar och svagheter 

går att göra med en läkarkontroll, men hur mäter man välbefinnandet? I den här rapporten 

undersöktes och jämfördes det mentala välbefinnandet genom den salutogena hälsan hos 

sjöbefälsstudenter, aspirerande framtida sjöbefäl. Rapporten är en studie av avgångselevers 

KASAM-profil vid en sjöfartshögskola. Två grupper avgångselever jämförs: En grupp med 

arbetslivserfarenhet till sjöss men utan praktik i sin utbildning, och en utan 

arbetslivserfarenhet till sjöss men med praktik under sin utbildning. 
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1.1 Salutogena modellen 

”Salutogen” är enligt den svenska akademins ordlista (SAOL, 2013) ett annat ord för 

”hälsofrämjande”. Den salutogena modellen försöker förklara varför vissa människor trots 

att de utsätts för olika påfrestningar ändå återgår till en god hälsa. Patogent synsätt är 

motsatsen till ett salutogent synsätt och försöker förklara varför människor blir sjuka. En 

central del i Antonovskys forskning är det salutogena perspektivet, att leta efter och betona 

det friska. Den salutogena modellen uppkom då Antonovsky 1970 gjorde en undersökning av 

hur israeliska kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet. En fråga som 

ställdes i undersökningen var om kvinnorna varit i koncentrationsläger. Det visade sig att 29 

% av kvinnorna som suttit i koncentrationsläger ansåg sig ha en god psykisk hälsa. Det kan 

tyckas att 29 % är lite, men med tanke på vad kvinnorna hade genomgått i sitt förflutna är 

det en hög siffra. Detta blev slutligen grunden till begreppet KASAM.  

 

1.2 KASAM och dess tre komponenter  

Antonovsky presenterade 1979 den salutogena modellen. I det perspektivet var det centrala 

att i stället för att ställa frågan om varför vissa blir sjuka ställa frågan: varför hamnar vissa 

människor, trots upplevd stress och motgångar, i ett tillstånd som innebär hälsa? Det beror 

enligt Antonovsky på hur stark känsla av sammanhang (Känsla av Sammanhang: KASAM) en 

människa har. Att mäta den salutogena hälsan kan göras genom en enkätundersökning med 

KASAM – livsfrågeformulär. 

 

Sedan 1979 har KASAM utvecklats och definieras av Antonovsky (2005) som: 

 

Känslan av ett sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

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

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

ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (s.46) 
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KASAM ämnar att representera vårt inre försvar mot motgångar och återger människans 

tendens att se världen som mer eller mindre begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre 

komponenter definieras enligt följande: 

 

1.2.1 Begriplighet 

Begriplighet syftar enligt Antonovsky (2005) på i vilken utsträckning man upplever inre och 

yttre stimuli som förståelig, såsom att information är strukturerad, sammanhängande, 

ordnad och tydlig. En person med hög begriplighet förväntar sig framtiden som förklarlig och 

utan direkta överraskningar. En person med låg begriplighet lever i en värld full av 

svårförklarliga överraskningar. 

 

1.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet syftar på i vilken utsträckning en person upplever att det finns resurser som 

står till ens förfogande. Enligt Antonovsky (2005) är dessa resurser något som kontrolleras av 

en själv eller av andra såsom familj och vänner. En person med hög hanterbarhet upplever 

olika händelser i livet som nyttiga erfarenheter och utmaningar, och den personen har 

tillräckliga resurser att hantera dem. En person med låg hanterbarhet känner att livet är 

orättvist och att saker och ting ligger utanför dennes kontroll. 

 

1.2.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) den viktigaste av de tre komponenterna och 

betraktas som KASAMs motivationskomponent. Något som tyder på stark känsla av 

meningsfullhet är att uppfatta livets händelser som viktiga, engagerande och värda att 

investera känslomässigt engagemang i. 

 

 

 

 

 

3 
 



Meningsfullhet definierar Antonovsky (2005) som: 

 

I vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 

investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att 

”välkomna” snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan. (s. 41) 

 

Något som kan skilja en individ med högt värde mot en med lågt värde i meningsfullhet, är 

att den med högt söker mening i det som händer och konfronterar utmaningen, för att på så 

sätt klara sig igenom den. Det är väsentligt att framhålla, att en person med hög 

meningsfullhet som avskedas, genomgår en allvarlig operation eller mister en närstående 

också kan uppleva förtvivlan och sorg. 

 

1.3 Problemområde  

Utbildningen i Kalmar till sjökapten och sjöingenjör har två olika upplägg, men resulterar i 

samma examen. Det sker genom antingen en treårig utbildning med krav på tidigare 

arbetslivserfarenhet till sjöss och utan fartygsförlagd praktik under utbildningen, eller en 

fyraårig utbildning med fartygsförlagd praktik under utbildningen och utan krav på tidigare 

arbetslivserfarenhet till sjöss. Med två olika ingångar, med samma utgång, är det intressant 

att veta hur studenterna upplever sitt välbefinnande, för de en dag kan ställas inför svåra 

situationer, och det kan antas att någon som ”mår bra” ofta gör ett bättre jobb än någon 

som ”mår dåligt” (Strauser och Lustig, 2003). Finns det skillnader mellan de olika grupperna, 

och var finns de skillnaderna? Ger arbetslivserfarenhet till sjöss eller fartygsförlagd praktik 

de bästa utsikterna för en framtida frisk och produktiv sjöman? Kan det vara så att de med 

arbetslivserfarenhet till sjöss har ett större välbefinnande än de utan? 
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet var att undersöka sjöbefälsstudenters välbefinnande.  

 

Undersökningen jämförde studenter i den treåriga utbildningen med studenter i den 

fyraåriga utbildningen. 

 

Studiens frågeställningar: 

 

• Hur står det till med sjöbefälsstudenters välbefinnande? 

 

• Vilka eventuella skillnader finns i välbefinnandet mellan sjöingenjörs- och 

sjökaptensstudenter? 

 

• Vilka eventuella skillnader finns i välbefinnandet mellan kvinnliga och manliga 

studenter? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien utfördes på studenter vid en av sjöfartshögskolorna i Sverige. Studien är en 

kvantitativ undersökning och använde sig av jämförbar tidigare forskning. Studien har enbart 

använt KASAM – livsfrågeformulär kompletterad med frågor om årskurs, utbildningsprogram 

och kön för att få en tydligt avgränsad och hanterbar mängd data. Som respondenter valdes 

sjöbefälsstudenter som studerade det avslutande året av sin utbildning. Vi ansåg att de 

utgjorde den mest relevanta delen av sjöbefälsstudenterna eftersom de befunnit sig längst 

tid i utbildningen, samt att datainsamlingen skulle bli för tidskrävande om samtliga 

sjöbefälsstudenter skulle ingått i respondentgruppen. 
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2. Tidigare forskning 

Sökningar efter tidigare studier på samma tema (sjöbefälsstudenters KASAM) har resulterat i 

att sådana studier inte är gjorda. Det finns heller inte några undersökningar om KASAM för 

de som arbetar till sjöss. Däremot finns relevant närliggande forskning till studiens 

undersökningsområde vilka behandlas i det här kapitlet. 

 

Frenne (2011) genomförde en kvantitativ undersökning om sjömäns hälsa genom en 

enkätundersökning. I resultatet framkommer att sjömän utsätts för förhöjda hälsorisker 

genom sin livsstil, såsom begränsade möjligheter till socialt liv ombord, stress och 

sömnsvårigheter och förhöjd alkoholkonsumtion då de är iland. Däremot ansåg de själva att 

de hade en god hälsa. Frenne ansåg att resultatet kan vara grund för vidare studier med 

frågeställningarna ”Vad innebär en god hälsa för en sjöman? Hur definierar sjömän 

begreppet hälsa?”(Frenne, 2011) Av Frennes resultat från sin undersökning kan en läsare 

sannolikt ställa sig frågan: Om sjöfolket nu utsätts för förhöjda hälsorisker, varför tycker de 

ändå att de har en så bra hälsa? Skulle det kunna bero på en speciell livsstil med 

sammanhängande ledigheter, kamratskap, eller andra kännetecknande arbetsförhållanden? 

Frennes frågeställningar motiverade den salutogena modellen för studien. 

 

Strauser och Lustig (2003) undersökte universitetsstudenter och fann att det tycks vara så 

att individer med stark KASAM har personligheter som är mer utvecklade för arbetsliv, att de 

känner samhörighet med kollegor, accepterar monotona arbetsuppgifter, samt anpassar sig 

bättre till sin roll i arbetet och mot auktoriteter. De fann även att det tycks vara så att 

individer med stark KASAM är bättre på att ta initiativ på sin arbetsplats, lär sig snabbare och 

utför arbetsuppgifter självständigt. Utifrån Strauser och Lustigs resultat kan det antas att 

motsvarande tendens till samband mellan stark KASAM och fallenhet för ett framgångsrikt 

arbetsliv även kan gälla för sjöbefälsstudenterna i undersökningen. För tolkning av studiens 

resultat visar Leino-Loison, Gien, Katajisto och Välimäki (2004) att sjuksköterskor i Finland 

hade en stark KASAM trots arbetslöshet men att deras KASAM var beroende av deras 

mentala hälsa och ekonomiska situation, där en svag ekonomi genererade en lägre KASAM. 

Att studenternas ekonomiska handlingsutrymme var svagare än befolkningen i helhet 
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(statistiska centralbyrån, 2009) var även en faktor för studien att ta hänsyn till. Jonsson 

(2007) visar att arbetsmarknaden har sett ljusare ut för sjöingenjörer samt att 

lönediskriminering mellan män och kvinnor inte funnits inom svensk sjöfart. 

 

Enligt Ståhl och Estling (2013) var KASAM för polisstudenter vid Linnéuniversitetet starkare 

än kontrollgruppen de använde i undersökningen. De menar att det högre värdet beror på 

att polisyrket ställer krav på hög stresstålighet och därför attraherar studenter med stark 

KASAM. Det är värt att notera att deras kontrollgrupps KASAM är samma som 

sjöbefälsstudenternas KASAM i studien, det tyder på att sjöbefälsstudenterna som grupp 

inte skiljer sig från studenter vid Linnéuniversitetet. En för studien relevant undersökning är 

att Frick & Lotszner (2007) undersökte gymnasieelever och fann att de med praktik under 

utbildningen hade starkare KASAM än gymnasieelever utan praktik. 

 

3. Metod 

Antonovskys frågeformulär användes för att mäta KASAM-profiler på sjöbefälselever under 

sitt avslutande studieår. 

 

Den kvantitativa metoden använder statistik för att antingen användas deskriptivt eller 

hypotesprövande. (Patel & Davidsson, 2011). Den insamlade datan från stickprov analyseras 

för att kunna generalisera en grupp. Att arbeta kvantitativt är att gå från teori till verklighet 

(Jacobsen, 2007). Användningen av statistik ställer krav på att den insamlade datan går att 

mäta och kräver således stor förberedelse så att datan mäts med samma instrument under 

insamlingen. Den kvantitativa metoden ställer krav på god kännedom om gruppen vilken 

stickproven ska generalisera. För att generalisera behöver urvalet för undersökningen vara 

slumpmässigt, och alla individer måste då ha lika stor chans att bli valda (Patel och 

Davidsson, 2011). 
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Metoden i studien motiverades således genom Patel och Davidssons (2011) resonemang 

ovan, samt att den utfördes i enlighet med Antonovskys (2005) teorier och hans KASAM 

Livsfrågeformulär vilka är erkända inom det vetenskapliga området studien avser undersöka. 

Metoden ansågs därför vara lämplig för att söka besvara studiens frågeställningar. 

 

3.1 KASAM - Livsfrågeformulär 

Antonovsky (2005) konstruerade ett frågeformulär i form av en självskattningsskala, med 

hjälp av ett formulär innefattande 29 stycken frågor. Detta formulär kallas 

livsfrågeformuläret och Sense of coherens-scale (SoC) eller Orientation of Life Questionnaire 

på engelska. (Se bilaga A. KASAM –livsfrågeformulär) 

 

Formulärets 29 frågor räknas samman till fyra olika värden – KASAM-poäng, begriplighets-

poäng, hanterbarhets-poäng och meningsfullhets-poäng. Elva frågor handlar om 

begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. Frågorna skattas på en 

sjugradig skala, och tretton av frågorna räknas i omvänd riktning (t.ex. ett=sju). Per fråga 

markeras endast ett alternativ. Högsta möjliga poäng är 203, om alla 29 frågorna besvaras 

med sju. Minsta möjliga poäng är 29, om alla 29 frågorna besvaras med ett. 29 ses som låg 

KASAM och 203 som hög KASAM. Ett generellt genomsnitt ligger på 140 poäng, under 120 

poäng skattas som svagt KASAM och över 160 poäng som starkt KASAM. Mer än 190 och 

mindre än 70 i KASAM-poäng bör leda till misstanke om bristande uppriktighet i svaren eller 

feltolkade instruktioner. Svag meningsfullhets-poäng är under 30, svag hanterbarhets-poäng 

är under 35 och svag begriplighets-poäng är under 35.(Antonovsky, 2005). 

 

3.2 Kritik mot KASAM 

Antonovsky anser att hans definition av känsla av sammanhang har en global giltighet och är 

oberoende av demografiska, kulturella, religiösa och sociala förhållanden. Andra forskare har 

ifrågasatt denna allmängiltighet och anser att miljön har betydelse för utveckling av KASAM, 

och hävdar att KASAM är beroende av sociala villkor. I sociala sammanhang där 
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självständighet uppmuntras och där kulturella, sociala och intellektuella färdigheter stärks, 

utvecklas hög KASAM lättare (Kallenberg & Larsson, 2004). 

 

Thiselman (1998) har liknande synpunkter och ifrågasätter KASAM-begreppets globala 

giltighet, eftersom verktyget endast testats i ett land. Att generalisera över olika kön 

ifrågasätts även (Thiselman 1998), trots hennes kritik har studien använt kön som en 

kategori. Thiselman anser att KASAM lätt kan feltolkas som ett psykologiskt verktyg istället 

för ett verktyg som tar hänsyn till sammanhanget kring individen. Hon anser även att 

Antonovsky rör sig mellan empiriskt underlag och uttalanden som liknar ett önsketänkande, 

exempel på detta är att Antonovsky påstår att individens KASAM är så gott som stabilt från 

tidigt vuxenliv och framåt. Detta har inte enligt Thiselman (1998) säkerställts genom 

systematisk prövning. Den sammantagna till trots ansågs det att KASAM som metod är 

tillräcklig för att utföra undersökningen, och den huvudsakliga förtjänsten är den breda 

användningen och förankringen. 

 

3.3 Val av undersökningsgrupp 

Studien omfattade studenter vid en sjöfartshögskola där samtliga gick det avslutande året av 

sin utbildning. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 114 studenter. Att studien 

undersökte avgångselever och inte studenter under första eller andra året är på grund av att 

de hade kommit långt i sin utbildning och inom kort skulle påbörja sitt yrkesliv. Fördelningen 

i respektive program var följande: 14 i sjöingenjör treårig, 44 i sjöingenjör fyraårig, 22 i 

sjökapten treårig och 54 i sjökapten fyraårig.  

I Tabellen nedan (Tabell 1) illustreras antal respondenter och bortfallet. 

Av tabellen framgår att 

antalet besvarade enkäter 

(109st) skiljer sig från det 

totala antalet respondenter 

(114st). Differensen beror 

Tabell 1. Bortfall 
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av att fem stycken enkäter var ifyllda på ett sådant sätt att resultat inte kunde beräknas ur 

dem. Det ansågs att bortfallet inte var så stort att det hade en större påverkan på studiens 

resultat. 

 

Figuren nedan visar hur respondenterna fördelas i antal respondenter per kategori. Resultat 

och databehandling har skett utefter de kategorierna. 

 
Figur 1. Antal respondenter per kategori. 

Notera i figuren att en enskild respondent ingick i mer än en kategori, till exempel ingick 

respondenter i kategorin män i alla övriga kategorier utom kvinnor. Diagrammet syftar till att 

åskådliggöra de kategorier som behandlades i studien och visa antalet respondenter inom 

varje kategori. Differensen i antal mellan de treåriga utbildningarna och de fyraåriga 

utbildningarna beror på att fler studerade den fyraåriga utbildningen, det gäller även för 

sjöingenjörsstudenter och sjökaptensstudenter. Det skulle kunna antas att antalet 

respondenter inom varje kategori var tillräckligt för att använda datan till resultat. Gällande 

antalet kvinnor är osäkerheten i resultaten större på grund av det låga antal kvinnor inom 

undersökningsgruppen.  

 

25 st 

74 st 

51 st 
58 st 

15 st 

81 st 

Antal respondenter per kategori. 
Totalt antal respondenter 109 st. 
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3.4 Datainsamling 

I en inledande undersökning gjordes en översikt av ämnena sjöfart och hälsa, och den 

salutogena modellen undersöktes. Den inledande undersökningen visade att en 

undersökning efter formulerat syfte och frågeställningar kunde genomföras. En ytterligare 

studie av ämnet genomfördes och gav positivt utfall till att fortsätta. Ett beslut togs om att 

använda Antonovskys (2005) KASAM-formulär (Bilaga A) och komplettera det med tre 

frågor: årskurs, utbildning och kön. Lämpliga tidpunkter identifierades ur studenternas 

schema och kontakt togs genom mail med ansvarig föreläsare. Efter godkännande från 

föreläsarna genomfördes undersökningen vid två tillfällen i anslutning till föreläsning. 

Enkäterna distribuerades av oss och respondenterna informerades om enkäten, dess 

frivillighet, syfte och konfidialitet. Enkäterna samlades in av oss direkt efter. Svaren från 

enkäterna överfördes under följande vecka till ett exceldokument för databehandling 

varifrån resultaten hämtas. Datainsamling gjordes från artiklar och facklitteratur genom 

sökning främst i databasen ASIA med kriteriet ”peer reviewed”. 

 

3.5 Databearbetning 

Datainsamlingen överfördes till raderna i ett Excel-datablad, en enkät per rad. Varje enkät 

förseddes med markörer för treåriga utbildningar eller fyraåriga utbildningar; 

sjöingenjörsstudenter eller sjökaptensstudenter; kvinnor eller män, beroende på tillhörighet. 

Enkäternas resultat för KASAM-poäng, hanterbarhets-poäng, begriplighets-poäng och 

meningsfullhets-poäng beräknades enligt KASAM-formulärets regler (Kap 2.1) med 

kommandon i ett Excel-datablad. Databearbetningen utfördes deskriptivt med aritmetiskt 

medelvärde som verktyg. Resultatet av datan illustreras i diagram. 

 

3.6 Etik 

De enkäter som fyllts i och sammanställts har varit anonyma kan inte kopplas till enskilda 

individer bland respondenterna. Sjöfartshögskolans ort är inte angiven i studien men vi 

förstår att det går att identifiera den. Studien har utförts i linje med vetenskapsrådets (2002) 
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etiska riktlinjer. Deltagarna i undersökningen informerades vid undersökningstillfället enligt 

kraven på information och samtycke. Resulterande data är sedan behandlad enligt 

konfidialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002). Studien har även arbetat 

utefter de etiska krav som formuleras i lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (Lag 2003:460) för att ytterligare försäkras om ett etiskt tillfredställande 

utförande. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Att utföra studien kvantitativt med livsfrågeformuläret är en metod som tidigare använts för 

vetenskapliga undersökningar liknande studien vilket kan ses i kapitlet om tidigare forskning. 

Det kan anses vara en metod som kan fungera för studiens utförande. Däremot hade studien 

haft fördel om undersökningsgruppen utökats med flera högskolor inom landet och 

internationellt, då studien skulle fått en bredare uppfattning och starkare reliabilitet. Det 

hade även gynnat studien om det hade ingått studenter från första till avslutande året av 

utbildningarna och inte enbart det avslutande året, samt att även inkludera studenter inom 

liknande utbildningar, och en kontrollgrupp. Studien skulle även haft fördel av att inkludera 

fler variabler för sin undersökningsgrupp, såsom ålder, familjesituation och ekonomisk 

situation. Ytterligare åtgärder som gynnat studien hade varit att utifrån den kvantitativa 

studiens resultat komplettera med en kvalitativ undersökning av studenter, för att få med 

kvantitativt svårmätbara områden (Kvale, 1997), såsom attityder till att arbetsmarknaden 

väntades förändras till det sämre (Arbetsförmedlingen, 2011). Det hade även varit lämpligt 

att utfört enkätundersökningen i en mer stillsam miljö än i direkt anslutning till en 

föreläsning, då det kan antas att vissa studenter kan känna av både tidspress och obehag 

över att svara på personliga frågor i närvaro av sina klasskamrater. 
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4. Resultat 

Figuren nedan visar KASAM-poängen för samtliga 109 respondenter i rektangulära 

markeringar. Linjerna markerar gränserna för stark och svag KASAM.  

 
Figur 2. Fördelning av respondenternas KASAM. 

Av figuren ses spridningen, och att inte särskilt många respondenter hade mycket avvikande 

värden, samt att tendensen vid en första anblick ser ut att finnas inom det normala 

spektrumet (området som begränsas av stark och svag). Det bedömdes att resultaten kunde 

användas vidare, då mängden respondenter med avvikande värden var liten. Vid värden över 

190 poäng och under 70 poäng bör resultatet misstänkas vara ett resultat av att respondent 

ej förstått enkäten. Det bedömdes att använda de värdena då de är så få att de inte påverkar 

metoden avsevärt. Medelvärdet för undersökningsgruppen i studien var 130 poäng, vilket är 

närmare gränsen för svagt än starkt. Det indikerar att studenterna hade ett mindre 

välbefinnande än medelvärdet för normala personer, eftersom medelvärdet för normala 

personer förväntas befinna sig runt 140 poäng enligt Antonovsky. 
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4.1 Resultat KASAM 

Figuren nedan visar KASAM-poäng för kategorierna treåriga utbildningar och fyraåriga 

utbildningar. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde 

för KASAM-poäng låg i det 

normala området mellan 120 

KASAM-poäng (svagt) och 

160 KASAM-poäng (starkt). 

Kategorin treåriga 

utbildningar (135 KASAM-

poäng) befann sig över 

medelvärdet för den totala undersökningsgruppen (130 KASAM-poäng). Kategorin fyraåriga 

utbildningar (128 KASAM-poäng) befann sig under medelvärdet för undersökningsgruppen 

(130 KASAM-poäng). Skillnaden mellan studenterna i treåriga utbildningar (som har krav på 

arbetslivserfarenhet) och fyraåriga utbildningar (utan krav på arbetslivserfarenhet) är 

tillräcklig för att anse att en skillnad fanns i deras välbefinnande, där de studenterna med 

arbetslivserfarenhet således hade ett högre välbefinnande än de utan. 

 
Figuren nedan visar KASAM-poäng för kategorierna sjöingenjörsstudenter och 

sjökaptensstudenter. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde för 

KASAM-poäng låg i det normala 

området mellan 120 KASAM-

poäng (svagt) och 160 KASAM-

poäng (starkt). Kategorin 

sjöingenjörsstudenter (127 

KASAM-poäng) befann sin under 

medelvärdet för 

Figur 4. KASAM sjöingenjörsstudenter och sjökaptensstudenter. 

Figur 3. KASAM treåriga utbildningar och fyraåriga utbildningar. 
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undersökningsgruppen (130 KASAM-poäng). Kategorin sjökaptensstudenter (132 KASAM-

poäng befann sig över medelvärdet för undersökningsgruppen (130 KASAM-poäng). 

Skillnaden mellan sjöingenjörsstudenter och sjökaptener är en indikation på att 

sjökaptensstudenter hade ett högre välbefinnande än sjöingenjörsstudenter. 

 

Figuren nedan visar KASAM-poäng för kategorierna kvinnor och män. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde för 

KASAM-poäng låg i det normala 

området 120 KASAM-poäng 

(svagt) och 160 KASAM-poäng 

(starkt). Båda kategorierna 

befinner sig på medelvärdet för 

undersökningsgruppen (130 

KASAM-poäng). Att ingen 

skillnad fanns mellan kategorierna tyder på att de hade ett lika stort välbefinnande. 

 

4.2 Resultat hanterbarhet 

Figuren nedan visar resultat i hanterbarhet för kategorierna treåriga och fyraåriga 

utbildningar.  

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde 

befann sig över gränsen för låg 

hanterbarhet (35 

hanterbarhetspoäng). Kategorin 

treåriga utbildningar (49 

hanterbarhetspoäng) befann sig 

något över medelvärdet för 

undersökningsgruppens medelvärde (48 hanterbarhetspoäng). Kategorin fyraåriga 

Figur 5. KASAM kvinnor och män. 

Figur 6. Hanterbarhet treåriga utbildningar och fyraåriga utbildningar 
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utbildningar (47 hanterbarhetspoäng) befann sig något under medelvärdet för 

undersökningsgruppen. Skillnaden mellan kategorierna är liten, men kan tyda på att 

studenter i de treåriga utbildningarna (krav på arbetslivserfarenhet) i större utsträckning 

upplevde att de hade kontroll över sin livssituation (Antonovsky, 2005). 

 

Figuren nedan visar resultat i hanterbarhet för kategorierna sjöingenjörsstudenter och 

sjökaptensstudenter.  

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde befann 

sig över gränsen för låg 

hanterbarhet (35 

hanterbarhetspoäng). Kategorin 

sjöingenjörsstudenter (46 

hanterbarhetspoäng) befann sig 

under medelvärdet för 

undersökningsgruppen (48 

hanterbarhetspoäng). Kategorin sjökaptensstudenter (49 hanterbarhetspoäng) befann sig 

något över medelvärdet för undersökningsgruppen. Skillnaden mellan kategorierna tyder på 

att sjökaptensstudenter i större utsträckning upplevde att de hade kontroll över sin 

livssituation (Antonovsky, 2005). 

 

Figuren nedan visar resultat i hanterbarhet för kategorierna kvinnor och män. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde 

befann sig över gränsen för låg 

hanterbarhet (35 

hanterbarhetspoäng). Kategorin 

kvinnor (47 hanterbarhetspoäng) 

befann sig under medelvärdet 

för undersökningsgruppen (48 

hanterbarhetspoäng). Kategorin sjökaptensstudenter (48 hanterbarhetspoäng) befann sig på 

Figur 7. Hanterbarhet sjöingenjörsstudenter och sjökaptenstudenter. 

Figur 8. Hanterbarhet kvinnor och män. 

16 
 

46 
49 

Medelvärde 
48 

35

40

45

50

Sjöingenjörersstudenter Sjökaptensstudenter

Ha
nt

er
ba

rh
et

s-
po

än
g 

Hanterbarhet sjöingenjörsstudenter och 
sjökaptensstudenter 

47 48 

Medelvärde 
48 

35

40

45

50

55

Kvinnor Män

Ha
nt

er
ba

rh
et

s-
po

än
g 

Hanterbarhet kvinnor och män 



medelvärdet för undersökningsgruppen. Skillnaden mellan kategorierna är liten men kan 

tyda på att män i större utsträckning upplevde att de hade kontroll över sin livssituation 

(Antonovsky, 2005). 

 

4.3 Resultat begriplighet 

Figuren nedan visar resultatet i begriplighet för kategorierna treåriga utbildningar och 

fyraåriga utbildningar.  

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde befann 

sig över gränsen för låg 

begriplighet (35 

begriplighetspoäng). Kategorin 

treåriga utbildningar (47 

begriplighetshetspoäng) befann 

sig över medelvärdet för undersökningsgruppens (44 begriplighetspoäng). Kategorin 

fyraåriga utbildningar (43 begriplighetshetspoäng) befann sig under medelvärdet för 

undersökningsgruppen. Skillnaden mellan kategorierna tyder på att treåriga utbildningar 

(krav på arbetslivserfarenhet) i högre utsträckning upplevde att deras framtid var förklarlig 

och utan direkta överraskningar (Antonovsky, 2005). 

 

Figuren nedan visar resultatet i begriplighet för kategorierna sjöingenjörsstudenter och 

sjökaptensstudenter. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde befann 

sig över gränsen för låg 

begriplighet (35 

begriplighetspoäng). Kategorin 

sjöingenjörsstudenter (44 

Figur 9. Begriplighet treåriga utbildningar och fyraåriga utbildningar. 
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begriplighetshetspoäng) befann sig på medelvärdet för undersökningsgruppen (44 

begriplighetspoäng). Kategorin fyraåriga utbildningar (44 begriplighetshetspoäng) befann sig 

på medelvärdet för undersökningsgruppen. Det föreligger således ingen skillnad mellan 

kategorierna. 

 

Figuren nedan visar resultatet i begriplighet för kategorierna kvinnor och män. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde 

befann sig över gränsen för låg 

begriplighet (35 

begriplighetspoäng). Kategorin 

kvinnor (43 

begriplighetshetspoäng) befann 

sig under medelvärdet för 

undersökningsgruppen (44 begriplighetspoäng). Kategorin män (44 begriplighetshetspoäng) 

befann sig på medelvärdet för undersökningsgruppen. Skillnaden mellan kategorierna är 

liten men kan tyda på att män i högre utsträckning upplevde att deras framtid var förklarlig 

och utan direkta överraskningar (Antonovsky, 2005). 

 

4.4 Resultat meningsfullhet 

Figuren nedan visar resultatet för meningsfullhet för kategorierna treåriga utbildningar och 

fyraåriga utbildningar. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde befann 

sig över gränsen för låg 

meningsfullhet (30 

meningsfullhetshetspoäng). 

Kategorin treåriga utbildningar 

(39 meningsfullhetspoäng) 

Figur 11. Begriplighet kvinnor och män. 

Figur 12. Meningsfullhet treåriga utbildningar och fyraåriga 
utbildningar. 
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befann sig något över medelvärdet för undersökningsgruppen (38 meningsfullhetspoäng). 

Kategorin fyraåriga utbildningar (38 meningsfullhetspoäng) befann sig på medelvärdet för 

undersökningsgruppen. Skillnaden mellan kategorierna är liten men kan tyda på att treåriga 

utbildningar i högre utsträckning söker mening i utmaningar och konfronterar dem 

(Antonovsky, 2005). 

 

Figuren nedan visar resultatet i begriplighet för kategorierna sjöingenjörsstudenter och 

sjökaptensstudenter  

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde befann 

sig över gränsen för låg 

meningsfullhet (30 

meningsfullhetshetspoäng). 

Kategorin sjöingenjörsstudenter 

(37 meningsfullhetspoäng) 

befann sig något under 

medelvärdet för 

undersökningsgruppen (38 meningsfullhetspoäng). Kategorin sjökaptensstudenter (39 

meningsfullhetspoäng) befann sig något över medelvärdet för undersökningsgruppen. 

Skillnaden mellan kategorierna är liten men kan tyda på att sjökaptensstudenter i högre 

utsträckning söker mening i utmaningar och konfronterar dem (Antonovsky, 2005). 

 

Figuren nedan visar resultatet för meningsfullhet för kategorierna kvinnor och män. 

Av figuren syns att båda 

kategoriernas medelvärde 

befann sig över gränsen för låg 

meningsfullhet (30 

meningsfullhetshetspoäng). 

Kategorin kvinnor (41 

meningsfullhetspoäng) befann  

Figur 13. Meningsfullhet sjöingenjörsstudenter och 
sjökaptensstudenter. 

Figur 14. Meningsfullhet kvinnor och män. 19 
 

37 39 

Medelvärde 
38 

30

35

40

45

Sjöingenjörersstudenter SjökaptensstudenterM
en

in
gs

fu
llh

et
s-

po
än

g 

Meningsfullhet sjöingenjörsstudenter och 
sjökaptenstudenter 

41 
38 

Medelvärde 
38 

30

35

40

45

Kvinnor Män

M
en

in
gs

fu
llh

et
s-

po
än

g 

Meningsfullhet kvinnor och män 



sig över medelvärdet för undersökningsgruppen (38 meningsfullhetspoäng). Kategorin män 

(38 meningsfullhetspoäng) befann sig på medelvärdet för undersökningsgruppen. Skillnaden  

mellan kategorierna tyder på att kvinnor i högre utsträckning söker mening i utmaningar och 

konfronterar dem (Antonovsky, 2005). 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjöbefälsstudenters välbefinnande och att jämföra 

studenter i den treåriga utbildningen med studenter i den fyraåriga utbildningen. Syftet 

bröts ner i frågeställningarna: Hur står det till med sjöbefälsstudenters välbefinnande? Vilka 

eventuella skillnader finns i välbefinnandet mellan sjöingenjörs- och sjökaptensstudenter? 

Vilka eventuella skillnader finns i välbefinnandet mellan kvinnliga och manliga studenter? I 

det här kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar, samt hur väl 

syftets har besvarats.  

 
I en av studiens frågeställningar ställdes frågan om hur det står till med sjöbefälsstudenters 

välbefinnande. Studiens metod försökte besvara frågan med en undersökning av 

undersökningsgruppens salutogena hälsa, genom KASAM – livsfrågeformulär. Resultatet var 

att medelvärdet var på 130 KASAM-poäng för hela undersökningsgruppen, vilket visar att 

resultatet befann sig inom området mellan starkt och svagt (Antonovsky, 2005). Med 

gränsen för starkt KASAM, det vill säga gott välbefinnande, på 160 poäng och gränsen för 

svagt KASAM på 120 poäng, det vill säga sämre välbefinnande, befann sig studenterna 

närmre det sämre än det bättre. Det anses att ett normalt KASAM-poäng ligger på 140 

poäng. Studien kunde därför inte visa att studenterna har ett bättre eller sämre 

välbefinnande, men kan ändå säga att deras välbefinnande tenderar att vara närmre det 

sämre. Studien jämförde resultaten med jämförbara grupper som undersökts enligt samma 

metod där polisstudenter hade betydligt högre KASAM-poäng, men deras kontrollgrupp av 

studenter visade likhet med sjöbefälsstudenterna i de avseende att de hade samma medel-

KASAM (130 KASAM-poäng). Sjöbefälsstudenterna skulle därför kunna anses representera 

en medelstudent. Studien ansåg att graden av välbefinnande även kan bero av de faktorer 

vilka behandlades i kapitlet tidigare forskning såsom en väntat svår arbetsmarknad 

(arbetsförmedlingen, 2011) och små ekonomiska resurser i studenternas vardag (statistiska 

centralbyrån, 2009; Gien, Katajisto, Leino-Loison & Valimaki, 2004). Uppfattningen att 

arbetsmarknaden kommer bli svårare kan röra undersökningsgruppens mot ett mindre 

välbefinnande, och påverka främst begriplighets- och meningsfullhetsaspekten, medan 

begränsade ekonomiska resurser påverkar främst hanterbarhetsaspekten. 
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I kapitlet problemområde ställde studien frågan ”Kan det vara så att de med 

arbetslivserfarenhet till sjöss har ett större välbefinnande än de utan?” Det går inte att 

entydigt besvara frågan med ja, men däremot kan en tendens skönjas ur studiens resultat 

för undersökningsgruppen. Det visades i kapitlet resultat där studenter i utbildningar med 

krav på arbetslivserfarenhet till sjöss hade starkare KASAM än studenter i utbildningar utan 

krav på arbetslivserfarenhet till sjöss. Ytterligare skillnader i välbefinnande mellan treåriga 

utbildningar och fyraåriga utbildningar visades i KASAM-komponenterna hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Skillnaderna avseende hanterbarhet var att de treåriga 

utbildningarna hade lite högre hanterbarhetspoäng än de fyraåriga utbildningarna. 

Hanterbarhetspoäng mäter i vilken utsträckning man har kontroll över sin livssituation och 

har tillräckliga resurser att hantera den. Båda kategorier befann sig över gränsen för låg 

hanterbarhet (35 hanterbarhetspoäng). Skillnader i delkomponenten meningsfullhet var att 

treåriga utbildningar hade lite högre meningsfullhetspoäng än fyraåriga utbildningar. Graden 

av meningsfullhet mäter i hur hög utsträckning man ser mening i utmaningar och 

konfronterar dem. Att enligt den kvantitativa metoden generalisera till större grupper, eller 

ens liknande grupper bör göras med försiktighet då studiens undersökningsgrupp är 

förhållandevis liten. Frågeställningen konkretiserades genom metoden, med förutsättningen 

att respondenter inom treåriga utbildingar verkligen hade mer arbetslivserfarenhet än de 

respondenter inom fyraåriga utbildningar, vilka saknar det kravet. Det kan vara ett osäkert 

antagande då studenter inom fyraåriga utbildningar kan ha arbetslivserfarenhet från andra 

yrkesområden. Frick & Lotszner (2007) visar att gymnasieelever med praktik under 

utbildningen har starkare KASAM än gymnasieelever utan praktik, vilket skulle kunna tolkas 

tala emot studien, om man inte ser den längre arbetslivserfarenheten hos de treåriga 

utbildningarna som en mer gedigen praktik än den som ges sjöbefälsstudenterna i de 

fyraåriga utbildningarna. De hittills nämnda osäkerheterna i kombination med metodkritiken 

och kritiken mot KASAM som metod skapar en samlad osäkerhet som bör ställas mot 

precisionen i studiens resultat. Enligt frågeställningen kan ändå studien presentera resultat 

som delvis styrker frågeställningen genom studiens metod. 

 

Skillnader mellan kategorierna redovisades med diagram i kapitlet resultat, där en av 

skillnaderna var att sjökaptensstudenter hade en starkare KASAM än sjöingenjörer, 127- mot 
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132 KASAM-poäng. Ytterligare skillnader mellan sjöingenjörs- och sjökaptenensstudenters 

välbefinnande visades i KASAM-komponenterna hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Båda kategorier befann sig över gränsen för låg hanterbarhet (35 

hanterbarhetspoäng). Sjökaptensstudenter hade något högre hanterbarhetspoäng än 

sjöingenjörsstudenter. Hanterbarhetspoäng mäter i vilken utsträckning man har kontroll 

över sin livssituation och har tillräckliga resurser att hantera den. Det kan tyckas förvånande 

att sjöingenjörsstudenterna hade lägre poäng då arbetsmarknaden för maskinbefäl den 

senaste tiden varit bättre än för däcksbefäl (Jonsson, 2012). Sjöingenjörer har generellt även 

större möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden iland, såsom kraftverk, industrier eller 

sjukhus, än däcksbefäl vilkas kompetens är mer knuten till det maritima klustret. Studien kan 

därigenom enbart peka på den skillnaden utan att analysera orsaken. Vidare i resultatdelen 

hade sjöingenjörsstudenter och sjökaptensstudenter lika hög begriplighetspoäng, och kan då 

antas uppfatta sin livssituation och framtid på att lika tillfredställande sätt. Båda kategorier 

befann sig över gränsen för låg begriplighet (35 begriplighetspoäng). Sjöingenjörsstudenter 

hade en något lägre meningsfullhetspoäng än sjökaptensstudenter, 37- mot 39 

meningsfullhetspoäng. Graden av meningsfullhet mäter i hur hög utsträckning man ser 

mening i utmaningar och konfronterar dem. Skillnaden är inte så stor att en betydande 

skillnad anses föreligga, och studien lämnar både tolkning eller förklaring därhän. 

 

Skillnader i välbefinnandet fanns mellan kategorierna kvinnor och män och illustreras med 

diagram i resultatdelen. Någon skillnad i KASAM-poäng fanns inte då båda kategoriernas 

medelvärde var 130 KASAM-poäng, samma som undersökningsgruppens medelvärde. I 

KASAM-komponenten hanterbarhet fanns ingen betydande skillnad. Båda kategorier befann 

sig över gränsen för låg hanterbarhet (35 hanterbarhetspoäng). Däremot fanns skillnader 

mellan kvinnliga och manliga studenters välbefinnande i KASAM-komponenterna 

begriplighet och meningsfullhet. Avseende begriplighet hade män lite högre 

begriplighetspoäng än kvinnor. Båda kategorier befann sig över gränsen för låg begriplighet 

(35 begriplighetspoäng). Att inga eller få skillnader syns mellan kvinnor och män avseende 

KASAM, hanterbarhet och begriplighet kan tolkas bero på att sjöfarten, trots kvinnors 

underrepresentation bland sjöbefäl, enligt Jonsson (2012) inte har haft någon debatt om 

löneskillnader och lönediskriminering. Det kan tolkas som att kvinnorna inte ser någon risk 

att bli negativt särbehandlande och därför har samma välbefinnande som den 
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överrepresenterade gruppen män. Kvinnorna hade en högre meningsfullhetspoäng än män, 

vilket är den tydligaste skillnaden i meningsfullhet som syntes mellan samtliga kategorier. 

Graden av meningsfullhet mäter i hur hög utsträckning man ser mening i utmaningar och 

konfronterar dem. Att kvinnor har en högre meningsfullhetspoäng skulle kunna tolkas som 

att de kvinnor som aktivt väljer en mansdominerad arbetsmiljö (Jonsson, 2012) har en hög 

motivation till sitt yrkesval eftersom att de sannolikt kommer befinna sig i en 

underrepresenterad grupp. Det bör dock noteras att kategorin kvinnor i 

undersökningsgruppen bestod av få respondenter (15 stycken) vilket gör att slutsatser eller 

generaliseringar bör göras med försiktighet. 

 

6. Sammanfattning 

Studien undersökte välbefinnandet hos en undersökningsgrupp av sjöbefälsstudenter i 

Sverige. Studien argumenterar för att ett högt välbefinnande resulterar i mer framgångsrikt 

framtida yrkesliv baserat på Strauser och Lustigs (2003) tidigare forskning. Studenterna i 

undersökningsgruppen studerade det avslutande året av utbildningarna till sjöingenjör och 

sjökapten, i antingen en treårig utbildning med krav på arbetslivserfarenhet till sjöss, eller i 

en fyraårig utbildning utan krav på arbetslivserfarenhet men med fartygsförlagd praktik 

under utbildningen. Studien ställde frågan om tidigare arbetslivserfarenhet resulterade i ett 

högre välbefinnande. Syftet bröts ner till fyra frågeställningar: Hur står det till med 

sjöbefälsstudenters välbefinnande? Vilka eventuella skillnader finns mellan treåriga och 

fyraåriga utbildningar? Vilka eventuella skillnader finns mellan sjöingenjörsstudenter och 

sjökaptensstudenter? Vilka eventuella skillnader finns i välbefinnandet mellan kvinnliga och 

manliga studenter? En kvantitativ metod användes med Antonovskys (2005) 

livsfrågeformulär vilken distribuerades som enkäter kompletterade med frågor om 

utbildning, utbildningslängd och kön. De kompletterande frågorna placerade 

respondenterna kategorier vilka användes för resultaten Efter en svarsfrekvens på 96 % 

återstod 109 respondenter. Resultatet visade att undersökningsgruppen välbefinnande på 

130 KASAM-poäng befann sig i området för normalt, men närmare gränsen för svagt än för 

lågt. Jämförelser med liknande grupper visade att undersökningsgruppen liknar en 

medelstudent. Resultatet visade skillnader mellan kategorierna av där de studenterna med 
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krav på arbetslivserfarenhet hade ett högre välbefinnande än de utan, 135- mot 128 KASAM-

poäng. Sjökaptensstudenterna hade ett högre välbefinnande än sjöingenjörsstudenterna. 

Ingen skillnad förelåg mellan kvinnor och män. I KASAMs delkomponenter hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet visades skillnader mellan undersökningsgruppens 

kategorier. Skillnaderna var att treåriga utbildningar hade en starkare KASAM än fyraåriga 

utbildningar. Skillnaden mellan treåriga utbildningar och fyraåriga utbildningar tyder på att 

de studenterna upplevde ett starkare välbefinnande än studenterna i de fyraåriga 

utbildningarna. Att skillnaden verkligen går att härleda till att de hade tidigare 

arbetslivserfarenhet till sjöss går inte att entydigt besvara med ja, ty det kan inte uteslutas 

att studenter i de fyraåriga utbildningarna även har arbetslivserfarenhet. Flera intressanta 

skillnader utföll ur resultaten, där den tydligaste var kvinnornas starkare 

meningsfullhetsaspekt. Studien slog fast att resultaten bör generaliseras med försiktighet då 

undersökningsgruppen är liten. Studien föreslog att ytterligare och djupare studier kan göras 

i framtiden för att öka kunskapen om hälsa och välbefinnande. 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att genomföra studier utifrån slutsatserna i kapitlet 

metodkritik. Det kan vara intressant att undersöka studenters framtida välbefinnande 

genom att följa undersökningsgruppen i arbetslivet, vilket hade kunnat leda till ytterligare 

kunskap. Sådan kunskap skulle kunna användas till att utforma insatser inom verksamhet 

som studenthälsa. Om den verksamheten kan utforma framgångsrika insatser skulle 

studenterna kunna bli mer framgångrika i sina yrkesliv. Specifikt för sjöfartsområdet är 

kunskap om hälsa och välbefinnande intressant då flera kostsamma olyckor beror på den 

mänskliga faktorn. (Trucco, Cagno, Ruggeri, Grande, 2007). 
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Bilaga, KASAM – livsfrågeformulär 

 

Livsfrågeformulär 

 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Markera den 

siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i 

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

Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge 

endast ett svar på varje fråga. 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 
Har aldrig 

haft      

Har alltid 

den 
den känslan      känslan 

 

 

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

du då en känsla av att det:  

1 2 3 4 5 6 7 
Kommer 

säkert      

Kommer säkert 

att 
inte att bli 

gjort      bli gjort 

 

 

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

står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?  

1 2 3 4 5 6 7 
Tycker att de är      Känner dem 

främlingar      mycket väl 

 

 

 

 

 

III 
 



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

dig? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket sällan      Mycket ofta 

eller aldrig       

 

 

5.    Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer du trodde du 

kände väl? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Har aldrig 

hänt      

Har ofta 

hänt 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 
Har aldrig 

hänt     

Har ofta 

hänt 

7. Livet är:      

1 2 3 4 5 6 7 
Alltigenom     Fullständigt 
intressant     enahanda 

 

 

8.    Hittills har ditt liv: 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Helt saknat mål      Genomgående haft 

och mening      mål och mening 

9.    Känner du dig orättvist 

behandlad?     

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      sällan/aldrig 
 

 

 

 

     

IV 
 



10.  De senaste tio åren har ditt liv 

varit: 

1 2 3 4 5 6 7 
Fullt av      Helt förutsägbart 

förändringar 

utan      

utan 

överraskande 
att du visste vad      förändringar 

som skulle 

hända       

härnäst       

 

 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 
Helt 

fascinerande      Fullkomligt 
      urtråkiga 

 

 

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

ska göra? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      sällan/aldrig 
 

 

 

13.  Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på 

livet?    

1 2 3 4 5 6 7 
Det går alltid att      Det finns ingen 
finna en lösning      lösning på livets 

på livets      svårigheter 
svårigheter       

 

 

 

 

    

V 
 



14.  När du tänker på ditt liv, händer det mycket 

ofta att du: 

1 2 3 4 5 6 7 
Känner hur      Frågar dig själv 

härligt det är att      varför du över 

leva      

huvud taget 

finns 
      till 

15.  När du ställs inför ett svårt problem är 

lösningen:    

1 2 3 4 5 6 7 
Alltid 

förvirrande      Fullständigt 
och svår att finna      solklar 

 

16.  Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Glädje och djup      
Smärta och 

leda 
tillfredsställels

e       

 

17.  I framtiden kommer mitt liv förmodligen att vara: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av      

Helt 

förutsägbart 
förändringar 

utan      och utan 
att du vet vad      överraskande 
som händer      förändringar 

härnäst       

 

18.  När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Älta det om och      Säga ”Det var det” 

om igen      och sedan gå 
      vidare 
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19.  Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      sällan/aldrig 
 

 

 

20.  När du gör något som får dig att känna dig väl till 

mods:    

1 2 3 4 5 6 7 
Kommer du      Kommer det 

säkert att 

fortsätta      säkert att hända 

att känna dig väl      

något som 

förstör 
till mods      den goda känslan 

 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      

sällan/aldri

g 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 
Helt utan mål 

och      Fyllt av mål och 
mening      mening 

 

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

räkna med? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är du 

säker      

Det tvivlar du 

på 

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

hända? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      

sällan/aldri

g 

 

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

”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så?  

1 2 3 4 5 6 7 
Aldrig      Mycket ofta 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 
Du över- eller      Du såg saken i 

undervärderad

e      dess rätta 
dess betydelse      proportion 

 

 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga 

områden av ditt liv, har du då en känsla av att:  

1 2 3 4 5 6 7 
Du alltid 

kommer      

Du inte 

kommer 
att lyckas      att lyckas 
övervinna      övervinna 

svårigheterna      svårigheterna 

 

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

dagliga liv? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      

sällan/aldri

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

kontrollera? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

      

sällan/aldri

g 

 

 

 
  

IX 
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