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Abstrakt 

Bakgrund: Antonovskys sense of coherence (SOC)/känsla av sammanhang (KASAM) är ett 

globalt använt begrepp. Mätverktyget SOC-skalan som förekommer i minst 15 olika versioner 

används inom många olika vetenskapliga studier. Syftet med denna litteraturöversikt är att 

beskriva vilka perspektiv och huvudsakliga resultat som lyfts fram i samtida svensk 

vetenskaplig forskning kring stress som använder SOC-begreppet och SOC-skalan. 

Metod: Text- och innehållsanalys av forskningsfokus och perspektiv i de senaste fem årens 

vetenskapliga studier kring stress och sense of coherence i Sverige. 

Resultat: SOC-skalan används i studier med olika design inom många olika 

forskningsområden. Dominerande perspektiv i samtida svensk forskning med SOC-skalan 

som huvudsakligt eller kompletterande verktyg är det holistiska perspektivet, 

individperspektivet, genusperspektivet samt föräldraperspektivet. 

Diskussion: SOC-skalans vetenskapliga användning speglar dagens svenska samhälls- och 

diskussionsklimat. SOC-skalans validitet och reliabilitet förblir föremål för diskussion, då 

olika versioner av SOC-skalan ger olika resultat och olika möjligheter till analys. 

Nyckelord: sense of coherence, SOC-skalan, stress, Sweden, coping 

 

Abstract 

Background: Antonovsky’s sense of coherence (SOC) is a globally used concept. The SOC 

scale tool exists in at least 15 different versions and is used in many different scientific 

studies. The aim of this literature review is to describe which perspectives and main results 

are highlighted in contemporary Swedish research concerning stress that uses the SOC 

concept and the SOC scale.                                                                                              

Method: Text and content analysis concerning research focus and perspectives in scientific 

studies concerning stress and sense of coherence in Sweden in the last five years.                                                                

Results: The SOC scale is used in studies of different designs within many different fields of 

research. Dominating perspectives in contemporary Swedish research using the SOC scale as 

a main or complementary tool are the holistic perspective, the individual perspective, the 

gender perspective and the parental perspective.                                                                   

Discussion: The scientific use of the SOC scale reflects the social discussion climate in 

Sweden of today. The validity and reliability of the SOC scale remain subjects of discussion, 

as different versions of the SOC scale give different results and different analyzing 

possibilities.                                                                                                                             

Key words: sense of coherence, SOC scale, stress, Sweden, coping 
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Introduktion 
 

Den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky lanserade år 1979 sin salutogena 

teori kring sense of coherence (hädanefter: SOC)/känsla av sammanhang (hädanefter: 

KASAM) i boken Health, Stress, and Coping.  Där, och i den uppföljande boken Hälsans 

mysterium definierades SOC 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. (Antonovsky, 2005, sid 17) 
 

 

Det finns mängder av förklaringsmodeller och analysmetoder kring vad som formar individers 

beteenden, reaktioner, drivkrafter och inre motivation. Vissa beteenden går fysiologiskt att 

mäta och naturvetenskapligt att förklara, såsom hur vi reagerar vid stark smärta. Hur vi 

hanterar motgångar och ohälsa är mer svårfångat och mångfacetterat. Varje individ har ett 

unikt genetiskt arv och därtill en lika unik livshistoria. Med allt detta som ingångsvärden kan 

det vara svårt att skilja ut orsak och verkan kring den hälsa eller ohälsa som formar våra liv. 

Antonovsky förklarande vår individuellt varierande kapacitet att hantera livets utmaningar 

genom sitt begrepp SOC, och han formulerade SOC-skalan som verktyg för att mäta det. 

SOC-skalans frågor, exempelvis ”Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som 

händer runt omkring dig?” och ”Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill 

känna?” (Antonovsky, 2005) syftar till att mäta en individs självupplevda SOC-nivå genom 

att kartlägga de olika delkomponenterna i SOC, som Antonovsky identifierade som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  

 

KASAM redovisas av Rydén och Stenström (2008) och Naidoo och Wills (2009) som en 

salutogen, en friskfaktor, som består av tre delar: att känna inflytande över sitt liv och att 

uppfatta händelser som begripliga och meningsfulla. Holistiskt sett kan individer bygga en 

känsla av sammanhang på dessa tre delar som i sin tur består av generella motståndsresurser 

som buffrar mot livets påfrestningar. Exempel på sådana är självkänsla, social stöttning, 

kulturell stabilitet, intelligens, kunskap, engagemang, livsåskådning och en hälsofrämjande 

livsstil (Antonovsky, 2005; Eriksson & Lindström, 2005). 
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Begreppet SOC och verktyget SOC-skalan har sedan de introducerades använts i forskning 

världen över. Olika studier använder SOC-skalan på olika sätt; bland annat som ett verktyg 

som ger ett resultat, eller som ett verktyg som ger tre delresultat. SOC-skalans frågeformulär 

finns i minst 15 olika versioner (Eriksson & Lindström, 2005), varav tre används i artiklarna i 

denna litteraturöversikt; ursprungsskalan SOC-29 (se bilaga 1), SOC-13 och SOC-3. 

Stress 
Att Antonovsky själv intresserade sig för livsbetingelsen och ohälsofaktorn stress framgår av 

titeln på boken där hans salutogena teori lanserades 1979: Health, Stress and Coping.  Enligt 

Rydén och Stenström (2008)  finns troligen ingen medicinsk term som används så ofta i 

dagligt tal som stress. En indikation på detta är att en sökning i PubMed (16 maj, 2016) på 

ordet stress med enda begränsningen humans gav 381 788 träffar.  Stress är liksom SOC ett 

komplext begrepp. Rydén och Stenström (2008)  återger två beståndsdelar som finns i de 

flesta definitioner av stress: ett yttre ursprung som kan ge upphov till inre fysiologiska och 

psykologiska förändringar eller störningar som utgör ett hot mot individen. Författarna 

konstaterar att stress handlar om när individens förmåga ställs mot omgivningens krav, och att 

stressfyllda händelser är en riskfaktor för fysiska och psykiska ohälsotillstånd. Människor är 

olika sårbara för stress; personlighetsfaktorer och sociala förhållanden påverkar hur individer 

förmår hantera händelser (Rydén & Stenström, 2008). 

 

Morrison och Bennett (2012) hänvisar till flera studier som sammantaget ger god vetenskaplig 

evidens för att stress, i olika hög grad, och antingen direkt eller indirekt, kan bidra till 

ohälsotillstånd inom ett brett spektrum; allt från banala luftvägsinfektioner till psykisk ohälsa, 

hjärt-kärlsjukdomar och cancer. I en undersökning från Arbetsmiljöverket år 2014 uppgav sig 

15% av arbetande kvinnor och 8% av arbetande män ha arbetsorsakade besvär till följd av 

stress och andra psykiska orsaker (Arbetsmiljöverket, 2014), och stress är idag den vanligaste 

orsaken till sjukskrivning i Sverige (Försäkringskassan, 2015). 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 
Stress som psykiskt och fysiskt folkhälsoproblem är alltså ofta i fokus i vetenskapliga studier 

och frågeställningar såväl i Sverige som internationellt.  SOC-begreppet och verktyget SOC-

skalan används i en mängd olika vetenskapliga sammanhang; exempelvis i studier kring 

mobbning, anorexia, hjärnskador, åldrande, tandhälsa och depression.   

 

Eriksson och Lindströms systematiska litteraturstudie (2005) av 458 vetenskapliga artiklar 

och 13 doktorsavhandlingar konstaterar att SOC-begreppet och frågeformuläret SOC-skalan 

har internationell spridning genom att de använts i varierande sammanhang på 33 språk i 32 

länder i alla delar av världen. Sökning på begreppet sense of coherence med enda 

begränsningen humans gav 1652 träffar i databasen PubMed (16 maj, 2016).                                    

 

Den vetenskapliga evidens som finns idag stöder åldershypotesen som visar att SOC generellt 

sett ökar med stigande ålder. Det finns också en nivåhypotes, enligt vilken SOC är stabilare 

hos individer med hög SOC än hos dem med låg (Feldt et al., 2010).  

 

Men det finns också grundläggande vetenskaplig kritik mot själva begreppet SOC och hur 

SOC-skalan används i vetenskapliga studier. Studier har exempelvis påpekat att det finns 

tydliga genusskillnader i SOC, att SOC inte är så stabilt över tid som Antonovsky 

ursprungligen hävdade och att det saknas tillräcklig vetenskaplig evidens för att hävda 

samband mellan SOC och fysisk hälsa (Flensborg-Madsen, Ventegodt & Merrick, 2005; 

Eriksson & Lindström, 2005). Men trots att inte alla är överens om vad SOC och SOC-skalan 

står för och förmår visa och mäta, är alltså det vetenskapliga bruket av SOC-begreppet och 

SOC-skalan i olika versioner omfattande. 

Syfte                                                                                                                  

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vilka perspektiv och huvudsakliga resultat 

som lyfts fram i samtida svensk vetenskaplig forskning kring stress som använder SOC som 

begrepp och SOC-skalan som verktyg.  
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Metod 

 

Bakgrundsfakta och kunskap kring SOC och SOC-skalan har inhämtats från boken Hälsans 

mysterium (Antonovsky, 2005) liksom från en systematisk litteraturöversikt av SOC-skalans 

validitet (Eriksson & Lindström, 2005), en översiktsartikel som analyserat SOC-29-skalan 

(Flenborg-Madsen et al., 2005), och en kohortstudie kring hur SOC-nivån förändras över tid 

hos individer (Feldt et al, 2011).  

 

Fakta och kunskap kring begreppet stress och dess förekomst och följder har samlats från 

kurslitteratur och rapporter och hemsidor på internet (Arbetsmiljöverket, 2015; 

Försäkringskassan, 2014; Morrison & Bennett, 2012; Rydén & Stenström, 2008).  

 

I litteraturöversikten har för syftet tio relevanta vetenskapliga artiklar systematiskt valts ut 

genom begräsningar i tid och rum till de senaste fem årens forskning kring människor i 

Sverige och med sökorden sense of coherence, stress och Sweden. Studier som inte utförts i 

Sverige, eller där SOC-skalan inte använts har exkluderats, liksom studier där SOC bedömts 

ha spelat en mycket perifer roll. Text och innehåll har tematiserats och analyserats; relevanta 

karakteristika från studierna, exempelvis vilken version av SOC-skalan som använts, har 

spaltas upp i tabellöversikten (tabell 2) och beskrivits under underrubriker i resultatdelen 

(Backman, 2008). En tematisk kodning med hjälp av annotationer kring innehållet och 

studiernas intressefokus och perspektiv, såsom exempelvis coping, cancer, holistiskt 

perspektiv och genus, har också gjorts parallellt (Bryman, 2008). Resultatet blev en syntes av 

tio studier med väldigt olika forskningsfrågor, men som alla handlade om stress och använde 

begreppet SOC och verktyget SOC-skalan i forskningsprocessen. 

Datainsamling och urval  
Databasen PubMed och WorldCatLocal, Högskolan i Skövdes sökverktyg för att hitta 

vetenskapliga artiklar i fulltextformat, har använts för att söka artiklar.  

För att inledningsvis få en uppfattning om hur många studier kring SOC som finns globalt, 

började artikelsökningen brett med sökning på endast sense of coherence vilket gav 1971 

träffar i PubMed (16 maj, 2016). 
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Därefter gjordes en systematisk jämförelse mellan i vilken omfattning det ständigt använda 

sökbegreppet sense of coherence förekom i kombination med den booleska operatorn AND 

och sökord gällande fysisk respektive psykisk ohälsa (tabell 1). Resultatet blev en tydlig 

övervikt för studier kring psykisk ohälsa. 

För att fokusera på samtida forskning och studier kring människor begränsades sökningen i 

PubMed till studier publicerade de senaste fem åren kring människor (humans). Med dessa 

begränsningar gav kombinationen sense of coherence AND stress 182 träffar (16 maj, 2016).  

För att begränsa litteraturöversikten till Sverige gjordes den slutliga avgränsningen genom 

tillägg av söktermen Sweden. Detta gav 20 träffar i PubMed (16 maj, 2016).  

Tabell 1: Översikt över sökta artiklar i databasen PubMed (16 maj, 2016). Begränsningar: studier om 

människor (humans) de senaste fem åren. 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed Sense of coherence… 670    

  ”  ” … AND mental/                
…AND physical 

156/132    

PubMed … AND mental health/      … 
AND physical health 

134/105    

  “  “ … AND mental disorder/    
… AND physical disorder 

170/42    

 

PubMed 

… AND mental illness 
…AND physical illness 

178/26    

PubMed … AND stress  182 

 

   

  “  “ … AND stress AND Sweden 20 20 14 10 

 

Samtliga 20 abstracts lästes igenom. Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt var 

alltså vetenskapliga, refereegranskade (peer reviewed) svenska originalartiklar kring 

människor, publicerade på engelska i vetenskapliga tidskrifter under de senaste fem åren och 
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sökbara i PubMed via kombination av sökorden sense of coherence AND stress AND 

Sweden. Med dessa inklusionskriterier nåddes syftet; att identifiera samtida svensk forskning 

kring stress som använder SOC som begrepp och SOC-skalan som verktyg. 

Exklusionskriteriet som uteslöt studier som inte använt SOC-skalan som verktyg var i linje 

med litteraturöversiktens syfte. Övriga exklusionskriterier, också i linje med syftet, var om 

studiepopulationen inte funnits i Sverige, eller om SOC och SOC-skalan bedömdes ha endast 

en mycket perifer roll i studien. På detta sätt uteslöts fyra artiklar. Fem artiklar uteslöts då 

fulltextartiklarna inte fanns tillgängliga via Högskolan i Skövdes sökverktyg WorldCat Local. 

En artikel valdes bort då den utgick från samma studiepopulation som en artikel som tagits 

med.  

Därefter återstod tio artiklar, och ännu en genomläsning gjordes, med en första kodning av 

texten utefter nyckelord såsom cancer och coping. Den följande innehållsanalysen gjordes 

genom en sammanställning av återkommande teman och perspektiv.  

Etiska aspekter  
De tio analyserade studierna har alla blivit godkända av en forskningsetisk kommitté. Alla 

deltagare har gett informerat samtycke till att frivilligt medverka.  Artiklarna har analyserats 

med ambitionen att vara så objektiv som möjligt, och utan att medvetet undanhålla någon i 

sammanhanget relevant information. Övrig kunskapsinhämtning från kurslitteratur och 

forskningsstudier har strävat efter balans, genom att även vetenskapligt grundad kritik som 

finns mot SOC och SOC-skalan uppmärksammas, vid sidan av det faktum att SOC och SOC-

skalan ofta förekommer i vetenskapliga studier kring exempelvis stress. 

 

Resultat 
 

I enlighet med inklusionskriteriet använde samtliga tio studier SOC-skalan som verktyg; sex av 

studierna använde SOC-13, och två studier vardera använde SOC-3 och SOC-29. 

 I två av tio studier var SOC-skalan det enda använda enkätformen. Orden coping/cope förekom 

mer eller mindre centralt i åtta av tio studier. 
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Tabell 2: Sammanställning av utvalda artiklar. 

Författare, år Plats/ Deltagare 
 

SOC-skala/ 

Studiedesign 

Resultat/Slutsats 

Pálsdottir, Grahn 
& Persson, 2013 

 

Skåne/21 
 
 

SOC-13 /  
Interventionsstudie, mixed 
methods; intervjuer och 
enkäter.  12 veckors 
naturbaserad rehabilitering 
av personer med 
stressrelaterad psykisk 
ohälsa, med uppföljning av 
effekter efter ett år. 

 

Deltagarna rapporterade 
tydligt förbättrad hälsa.  
 
Grön rehabilitering ger 

goda resultat för patienter 
med psykisk ohälsa    

orsakad bland annat av 

stress 

 

 

Arvidsdotter,  
Marklund & Taft, 
2014 

Västsverige/ 
120 

SOC-13/ 
Öppen, pragmatisk 
randomiserad kontroll- 
studie; jämförelse av  
effekt av tre olika behand- 
lingar  för patienter med 
olika former av psykisk 
ohälsa följdes ett halvår. 

 

Konventionell behandling 
av patienter med psykisk 
ohälsa gav inte lika bra 
resultat som testade 
alternativa metoder. 
 
Integrativ behandling och 

terapeutisk akupunktur                              

kan ge god hjälp vid 

psykisk ohälsa. 

 
 

Dåderman & 
de Colli, 2013 

 

Västmanland/ 
101 

SOC-29/ 
Enkätstudie där deltagarna  
(tjänstgörande poliser) vid 
ett tillfälle fyllde i flera  
enkäter, bland andra SOC-
29. 

 

Svensk patrullerande polis 
redovisar hög SOC,  
särskilt gällande delen 
hanterbarhet. 

 Att poliser kan hantera 

svåra situationer är viktigt. 

Mer forskning kan ge vik- 

tig information. 
 

Eriksson, van den  
Donk, Hilding & 
Östenson, 2013 

 

Sverige/ 
5432 

SOC-3/ 
Kohortstudie; uppföljning 
av den friska studie- 
populationen efter 8-10 år 
för att se vilka som fått 
diabetes typ 2 och om det 
fanns något samband 
mellan stress på arbetet, 
SOC och pre-
diabetes/diabetes typ 2. 

Lågt inflytande, höga krav 
och skiftarbete är risk- 
faktorer för diabetes typ 2 
hos kvinnor. Samma 
mönster fanns ej hos män. 
 
 Stressfaktorer på arbetet 

kan bidra till risken att 

utveckla diabetes typ 2 hos 

kvinnor. 
 

Ahlborg, Berg  
& Lindvig, 2013 

 

Göteborgs- 
regionen / 

SOC-13/ 
Longitudinell studie kring 

Känsla av sammanhang 
mätt på SOC-skalan min- 
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258 SOC med tre tvärsnitts- 
studier; enkätsvar från 
förstagångsföräldrar då 
barnet var 6 månader, 
4 år och 8 år. 

 

skar mellan mättillfälle 1 
och 2, men ökar mellan 
 2 och 3.  
 
Socialt stöd är viktigt för 

föräldrars hälsa. Särskilt 

mammorna hade lågt SOC 

när barnet var 4 år. 

 
 

Kenne 
Sarenmalm,  
Browall, Persson,  
Fall-Dickson & 
Gaston-
Johansson, 2011 

 

 

Sverige /  
131 

SOC-13/ 
Regressionsanalyser av 
longitudinell data 6 
månader efter bröstcancer- 
diagnos för att undersöka 
bland annat betydelsen av 
SOC för kvinnor med 
bröstcancer. 

 

Kvinnor med stark SOC 
upplever mindre stress, 
har fler coping-strategier 
och bättre självupplevd 
hälsa än de med låg SOC.  
 
SOC-nivå förutsäger 

hälsotillstånd och har 

potential som screening-

instrument. 
 

Bergh & Björk, 2012 
 

Södra Sverige/ 

29 

SOC-29/ 
Enkätundersökning vid 
fyra tillfällen. Föräldrar 
till barn som fått cancer 
följdes från barnens 
diagnos och flera år 
framöver. 

 

SOC i studiepopulationen 
var inte stabil över tid, och  
förändringsmönstren var 
olika för män och kvinnor. 

 
Mödrar och fäder kan 

behöva olika sorters stöd 

under barns 

cancersjukdom. 

Widarsson,  
Engström, 
Rosenblad, 
Kerstis, Edlund & 
Lundberg, 2012 

 

Västmanland/ 

629 

SOC-3/ 
Longitudinell kohortstudie 
kring stress under första 
tiden som föräldrar; 
datainsamling vid barnets 
födelse och vid 18  
månader. 

 

Mammor och pappor upp- 
lever stress inom olika   
delar av livet under  
första föräldratiden. 
 
Vårdpersonal bör vara 

medveten om kvinnors och 

mäns olika behov av stöd. 
 

 

Grodzinsky, 
Walter, 
Viktorsson, 
Carlsson, 
Jones & Faresjö, 
2015 

 

Östergötland/  

353 

SOC-13/ 
Fall-kontrollstudie  
med IBS-patienter/icke
IBS-patienter för 
att jämföra nivå 
av bland annat 
SOC. 
Enkäter, bland 
andra SOC -29 
besvarades. 

 

IBS-patienter rapporterade 
signifikant lägre nivåer av  
SOC och självkänsla, upp- 
levde sämre hälsostatus  
och såg mindre ljust på  
framtiden än kontroll- 
gruppen.  
 
Psykologisk terapi kan 

möjligen hjälpa  IBS-

patienter till  bättre 

psykosocial hälsa. 
 



 

 

9 

 

Swartz, Alm,  

Theorell & 

Lindblad, 2013 

 

 

Mindre ort i 
Stockholms- 
området/  

210-149 familjer 

SOC-13/ 
Kohortstudie; blivande 
föräldrar rekryterades 
under graviditeten och 
följdes sedan tills barnet 
fyllt 2 år för att jämföra 
SOC och kortisolnivåer 
hos barn och vuxna med 
eller utan antroposofisk 
livsstil. 

 

Jämförelse mellan familjer 
med/ utan antroposofisk 
livsstil visade ej skillnad i 
 SOC- eller kortisolnivå.  
 
SOC-nivån var inte 

beroende av livsstil och 

inte associerad till 

kortisolnivån i saliven. 
 

Deltagare 
Deltagarna i studierna var vuxna personer (förutom de små barn vars kortisolnivå i saliven 

mättes i en studie). Mellan 21 och 5432 individer medverkade i studierna vid allt från ett enstaka 

tillfälle till att följas i upp till tio år. De deltog som patienter (psykisk ohälsa, cancer, IBS), 

poliser, yrkesverksamma, föräldrar eller som representanter för antroposofisk/delvis 

antroposofisk/icke antroposofisk livsstil.  

Där könsfördelningen framgick, var den ojämn eller mycket ojämn mellan studierna; studien om 

bröstcancerpatienter av Kenne Sarenmalm et al. (2013) hade av uppenbara skäl endast kvinnor 

som deltagare, men även studien om grön rehabilitering (Pálsdóttir et al., 2014) dominerades 

stort av kvinnor som deltagare (89 %) liksom studien kring alternativa behandlingar vid psykisk 

ohälsa (Avidsdotter et al., 2014) där 84 % var kvinnor. Studien kring polisers SOC med 71 % 

manliga deltagare (Dåderman & de Colli, 2014) var den enda studien med fler män än kvinnor. 

Dominerande perspektiv 
Vid genomläsning, kodning och jämförande av studierna såsom beskrivet under metoddelen 

framkom följande dominerande perspektiv kring SOC-begreppet och SOC-skalans användning i 

samtida svensk forskning kring stress: 

• SOC lyfter det fram det individuella, personcentrerade forskningsperspektivet; 8 av 10 

studier betonar vikten av att se individen och allas unika förutsättningar och situationer. 

 

 

• SOC är vanligt i studier med holistiskt perspektiv; i 8 av 10 studier bidrar SOC-skalan 

till ett komplext resultat kring ”hela människan”, där helheten kan sägas bli större än 

delarna. I en (nionde) studie är själva studiefrågan huruvida olika jämförda livsstilar med 

tillhörande, individuellt uppmätta SOC-nivåer ger fysiologiskt mätbara skillnader. 
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• SOC lyfter fram genusperspektivet: 5 av 10 studier tar upp genusaspekter av resultaten. 

Två av studierna har också som uttalat syfte att undersöka SOC-skillnader mellan män 

och kvinnor.  

 

• SOC har fokus på föräldraskap: 4 av 10 studier handlar om forskning kring olika 

aspekter av föräldraskap. 

SOC och det individuella, personcentrerade perspektivet 
Kenne Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson och Gaston-Johansson (2013) visar samband 

mellan SOC-nivån och bröstcancerpatienters egenrapporterade nivå av hälsa/ohälsa; ju högre 

SOC, desto bredare repertoar av coping-strategier och relativt välmående hos patienterna.  

Grodzinsky, Walter, Viktorsson, Carlsson, Jones och Faresjö (2015)  menar att stöd i form av 

terapi eventuellt kan öka förmågan till coping och därmed hjälpa vissa IBS-patienter, och de 

hänvisar här till tidigare forskning som visat att stress negativt påverkar sjukdomsförloppet hos 

IBS-patienter. Resultatet stödjer studiens hypotes att vissa SOC-relaterade personlighetsdrag gör 

en del individer mer sårbara för sjukdomen IBS än andra.  

SOC-relaterade personlighetsdrag är relevanta inre resurser för poliser, som i yrket ofta hamnar i 

stressande och psykiskt påfrestande situationer, konstaterar Dåderman och de Colli (2012), som 

finner att SOC-nivån hos svensk polis är högre än hos polsk polis. De poängterar att trots att 

poliser generellt har högre SOC än genomsnittsbefolkningen, påverkar flera individuella 

karakteristika hur enskilda poliser hanterar stress.  

Arvidsdotter, Marklund och Taft (2014) jämför konventionell behandling mot psykisk ohälsa 

(CT) med alternativen terapeutisk akupunktur (TA) respektive terapeutisk akupunktur 

kombinerat med personcentrerad, salutogen dialog med patienterna (IT). Resultatet blev att 

såväl TA som IT efter ett halvår visade betydligt bättre effekt än CT – men ingen mätbar 

effektskillnad fanns mellan TA och IT; den salutogena dialogen lämnade alltså inga mätbara 

spår. Pálsdottir, Grahn och Persson (2014) följer 21 personer med stressrelaterad psykisk ohälsa 

genom en individuellt anpassad intervention med grön rehabilitering och finner att den enda 

signifikanta positiva skillnaden i SOC hos deltagarna efter ett år fanns i underkategorin 

hanterbarhet.  

Studien av Ahlborg, Berg och Lindvig (2013) visar att livshändelsen att bli förälder hanteras 
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individuellt olika, och att upplevd SOC-nivå spelar stor roll för hur individen mår.   Widarsson, 

Engström, Rosenblad, Kerstis, Edlund och Lundberg (2012) konstaterar kring upplevd stress 

under första föräldratiden att SOC kan ses som en länk mellan stress och psykisk hälsa/ohälsa, 

och att behovet av stöd varierar individuellt. Bergh och Björk (2012) lyfter delvis samma tema; 

att SOC-nivån varierar med individens situation. Studien kring cancersjuka barns föräldrar visar 

att det oftast är föräldern som stannar hemma med det sjuka barnet som får en lägre SOC-nivå.  

SOC och det holistiska perspektivet 
Dåderman och de Colli (2012) föreslår i studien kring polisers SOC-nivå att det snarare är 

salutogenes, hälsans ursprung, som bör vara i fokus i framtida forskning kring arbetsplatser med 

hög stressnivå än själva orsakerna till stress. Vikten av ett holistiskt perspektiv kring SOC 

framhålls också av Grodzinsky et al. (2015)  som i studien kring IBS-patienter genom data kring 

sysselsättning, inflytande över arbetet, framtidstro och självkänsla visar hur avgörande SOC-

nivån förefaller vara för individers hela livssituation. Kenne Sarenmalm et al. (2013) utgår från 

ett helhetsperspektiv på individuella bröstcancerpatienter och konstaterar att hög SOC leder till 

fler coping-strategier och bättre hälsostatus och livskvalité för individerna. 

Pálsdottir et al. (2014) använder SOC-skalan som verktyg för utvärdering av interventionen där 

patienter med psykisk ohälsa orsakad bland annat av stress behandlas genom naturbaserad 

terapi. Dock blir påvisbara SOC-effekter små, och SOC utelämnas i studiens diskussions- och 

resultatdel. På liknande sätt använder Arvidsdotter et al. (2014) en SOC-relaterad intervention; 

salutogen dialog kring frågor som känsloliv, personliga relationer, livsstil och existentiella 

frågor som komplement till terapeutisk akupunktur i en alternativ behandling för patienter med 

psykisk ohälsa. Dock visar den salutogena dialogen inget mätbart mervärde gällande 

patienternas tillfrisknande jämfört med dem som enbart fick terapeutisk akupunktur. Studien av 

Swartz, Alm, Theorell och Lindblad (2013) får en holistisk dimension genom att den jämför 

SOC hos barn och föräldrar med antroposofisk livsstil med dem som delvis eller inte alls följer 

denna livsstil, och sedan mäts huruvida olika livsstil/SOC kan avläsas rent fysiologiskt i 

kortisolnivåer i deltagarnas saliv. Så var inte fallet. 

Det holistiska perspektivet är centralt i studier kring föräldraskap. Ahlborg et al. (2013) 

resonerar kring orsaker till olika uppmätta SOC-nivåer hos föräldrar över tid, och finner att 

krävande och svåra livssituationer med små barn totalt sett påverkar föräldrarnas SOC. Bergh 

och Björk (2012) konstaterar att ett barns cancerdiagnos underminerar föräldrarnas vision av ett 
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långt och lyckligt liv, med sjunkande SOC som följd. Varje förälder behöver då stöd i olika hög 

grad, inom de olika delar av livet och SOC som drabbas mest; begriplighet, hanterbarhet eller 

meningsfullhet. Widarsson et al. (2012) finner individuella skillnader i SOC beroende på sådant 

som utbildningsnivå och huruvida man är ensamstående förälder eller ej, och identifierar med 

kompletterande verktyg till SOC-skalan olika nivåer av känslor av inkompetens, isolering med 

mera.  

SOC och genusperspektivet 
När Ahlborg et al. (2013) jämför SOC-nivån hos kvinnor (mödrar) och män (fäder) jämförs 

varje delkomponent för sig. Studien ger specifik kunskap om genusskillnader kring SOC, vilket 

också anges som ett syfte. Resultaten uppges vara samstämmiga med tidigare studier som visat 

att SOC varierar med ålder och kön, och att kvinnor ofta uppvisar signifikant lägre SOC än män. 

Även Widarsson et al. (2012) har fokus på genus och undersöker skillnader i stressnivån hos 

nyblivna mödrar och fäder. Skillnader i SOC-nivå mellan kvinnor och män redovisas dock inte i 

denna studie, men genusskillnader framkommer ändå, via svar från ytterligare en enkät som 

deltagarna får besvara (Swedish Parenthood Stress Questionnaire). Också studien av Bergh och 

Björk (2012)  visar de tydliga SOC-skillnader mellan kvinnor och män som framkommer 

detaljerat när SOC:s tre delkomponenter analyseras separat. Dåderman och de Colli (2012) 

konstaterar i studien kring polisers SOC-nivå signifikanta skillnader mellan män och kvinnor.  

I Eriksson, van den Donk, Hilding och Östensons (2013) studie spekuleras det kring om 

skillnader i stress och utvecklingen av diabetes hos kvinnor och män kan härledas till kvinnors 

högre stressnivå som följer av att kvinnor lägger mer än dubbelt så mycket tid som män på 

hushållsarbete. Detta resonemang relateras dock inte till SOC-nivåer. 

SOC och föräldraperspektivet 
Gemensamt för tre av fyra studier med föräldraperspektiv är konstaterandet att SOC inte är ett 

stabilt begrepp, utan att SOC-nivån hos individer kraftigt påverkas av den stora livshändelsen att 

bli förälder. Ahlborg et al. (2013) jämför SOC-nivån hos förstagångsföräldrar när barnet var sex 

månader, fyra år och åtta år, och finner att SOC är som lägst när barnen är fyra år. Då förmodas 

livssituationen vara som mest pressad, ofta med ansträngd ekonomi och kanske ytterligare ett 

syskon i familjen. Bergh och Björk (2012) studerar hur SOC-nivån förändras över tid hos 

föräldrar till barn som fått en cancerdiagnos, och finner att framförallt mödrar fick kraftigt sänkt 

SOC kring delkomponenterna hanterbarhet och meningsfullhet under barnets sjukdomstid. 
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Widarsson et al. (2012) undersöker, bland annat med hjälp av SOC-skalan, stressnivån under 

den första föräldratiden och finner att mödrar och fäder ofta behöver sinsemellan olika former 

av stöd under denna period av livet. 

Swartz et al. (2013) visar i sin studie att SOC inte varierar mellan föräldrar med olika livsstilar 

och att SOC-nivån inte heller är associerad med kortisolnivåer i saliven hos föräldrar och barn. 

Studiernas förslag på åtgärder som explicit inkluderar SOC och SOC-skalan 
Dåderman och de Colli (2012) föreslår att Antonovskys SOC-teori bör ingå i utbildningar och 

vidareutbildningar för människor i yrken som innebär stora risker och stress, eftersom den ökade 

förmåga till coping som följer med hög SOC är en viktig resurs för individen i konkreta 

arbetssituationer. Ahlborg et al. (2013) föreslår mer forskning kring förstagångföräldrars hälsa, 

då SOC-nivån och graden av socialt stöd samvarierade i deras studie. Widarsson et al. (2012) 

poängterar vikten av att utveckla utbildningsprogram för föräldrar som innefattar interventioner 

för att stärka föräldrarnas SOC och därmed möjligheterna till coping. Kenne Sarenmalm et al. 

(2013) föreslår screening med SOC-skalan som verktyg för att hitta bröstcancerpatienter som 

behöver hjälp att stärka sin SOC. Bergh och Björk (2012) föreslår longitudinella studier för att 

långsiktigt utforska såväl SOC-nivå som symptom på depression och ångest hos föräldrar till 

cancersjuka barn. 

Diskussion 

Metod 
Tanken bakom sökstrategin i denna litteraturöversikt var att via avgränsningar till här och nu – 

det vill säga Sverige de senaste fem åren – och relevanta sökord: sense of coherence, stress och 

Sweden, kunna analysera samtida studier med SOC-perspektiv på det stora folkhälsoproblemet 

stress; ett vitt begrepp som, liksom SOC, spänner över livets alla olika stadier och situationer, 

vilket också avspeglas i de utvalda studierna. Sökstrategin gav ett mycket hanterbart antal 

studier (20) att granska närmare. Fem kunde exkluderas av väl motiverade skäl som nämnts 

ovan. Frågan återstår vad de fem som uteslöts på grund av att de inte var nåbara i fulltext via 

sökverktyget WorldCat Local hade kunnat tillföra. 

Läst litteratur vid sidan av de tio utvalda artiklarna gav en bred förståelse av begreppet SOC och 

verktyget SOC-skalan; inte minst var det värdefullt att läsa ursprungskällan Aaron Antonovskys 

egna beskrivningar av dessa. Samtliga tio utvalda artiklar hade Antonovsky som referens, varav 
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åtta refererade till just boken Hälsans mysterium. Därutöver var det viktigt, i strävan att nå ett så 

objektivt resultat som möjligt, att också läsa kritiska granskningar av SOC och SOC-skalan 

(Flensborg-Madsen et al., 2005; Swartz et al., 2013). 

Studiernas intressefokus och deltagare 
Sju av tio studier har intressefokus kring coping, som därmed blir den största gemensamma 

nämnaren för studierna kring stress som använder SOC och SOC-skalan. I övrigt är 

forskningsfältet såpass brett, med vitt skilda ämnen som diabetes, cancer och stressen i att vara 

förstagångsförälder, att det rent resultatmässigt är svårt att i någon högre utsträckning finna 

resultat som är meningsfulla att jämföra i termer av likheter och skillnader.  

En överväldigande kvinnlig majoritet fanns som tidigare nämnt i två av studierna med både 

kvinnor och män som deltagare. Kvinnornas andel var 89 % respektive 84 % i de två studier i 

litteraturöversikten som utgick från deltagare med psykisk ohälsa. Ett förslag till förklaring till 

den sneda könsfördelningen ger Arvidsdotter et al. (2014); kvinnor i allmänhet är mer benägna 

att diskutera psykisk ohälsa med sin läkare än män, och får också oftare behandling för det. 

Därmed är de i majoritet i rekryteringsunderlaget för deltagare till studier kring psykisk ohälsa. 

Denna förklaring är i linje med Arbetsmiljöverkets undersökning (2014), där nästan dubbelt så 

många kvinnor som män uppgav sig ha arbetsorsakade besvär till följd av stress och andra 

psykiska orsaker. 

De dominerande perspektiven 
Att det holistiska och det personcentrerade perspektivet ofta förekommer i studier som använder 

SOC och SOC-skalan är föga förvånande, då synsättet på individer som unika och komplexa 

studieobjekt är en gemensam och central utgångspunkt för såväl dessa perspektiv som SOC-

begreppet. Holistiskt synsätt – att se helheten, och i den något större än summan av delarna – 

följer ofta på att se det unika och speciella hos varje individ. Personcentrerat och holistiskt 

perspektiv kan kanske i någon mån ofta sägas vara två sidor av samma mynt. 

Genus- och föräldraperspektiven följs nära åt. Att dessa perspektiv förekommer mycket tydligt i 

fem respektive fyra av tio granskade studier, blir en spegling av det socioekonomiska och 

sociokulturella samhälle och sammanhang som forskningen bedrivits i; Sverige ligger på fjärde 

plats gällande jämställdhet i världsrankingen Global Gender Gap (World Economic Forum, 

2015), och genusperspektivet har följaktligen en naturlig plats i forskning kring livsvillkor för 

såväl kvinnor som män i Sverige.   
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Genusperspektivet har också i alla fall delvis följt med in i och varit med och utformat Sveriges 

föräldraförsäkring som i många sammanhang brukar framhållas som kanske världens bästa; med 

480 dagars ledighet, varav 390 dagar med ersättning på sjukpenningnivå och med två månader 

särskilt vikta för ena föräldern (Försäkringskassan, u.å.). Föräldraförsäkringens utformning är 

resultatet av en politisk vilja att skapa goda livsvillkor för barnfamiljer i ett välfärdssamhälle. 

Aspekter av barnfamiljers liv blir i denna kontext ett naturligt intresseområde för forskning 

kring samhälls- och individproblem.  

Således förefaller SOC och SOC-skalan vara begrepp och verktyg som har goda förutsättningar 

att användas på ett konstruktivt och meningsfullt sätt i vetenskapliga studier kring svenska 

förhållanden. Inte minst kring det samtida gisslet stress, där en holistisk och personcentrerad syn 

på individen och ambitionen att mäta och stärka SOC rent intuitivt känns väldigt ”rätt”. 

SOC-skalornas validitet och reliabilitet: hur och vad man mäter 
SOC-begreppet och SOC-skalan används i vetenskapliga studier med de grundläggande 

vetenskapliga krav som alltid finns gällande replikerbarhet och mätmetoder (Bryman, 2008). 

Det kan tyckas mig som ett omöjligt upplägg att skapa en vetenskapligt förankrad mätmetod 

som utgår från självupplevda tolkningar och självskattad nivå av SOC. Ändå är det just detta 

som är själva poängen med SOC och SOC-skalan; att försöka fånga den unika individens 

subjektiva upplevelser av sin livssituation, för att dra slutsatser ur hur denna SOC-nivå, denna 

känsla av sammanhang, interagerar med andra, mer objektivt och naturvetenskapligt mätbara 

faktorer. 

Avgörande för resultatet är hur man mäter.  Mäter man samma sak när man ställer 29, 13 eller 3 

frågor? Svaret är rimligen nej. Avgörande för möjligheterna att analysera ett resultat är förstås 

också vad man redovisar. Redovisar man samma sak när man utgår från totalresultatet som när 

man redovisar delarna var för sig? Svaret är också här rimligen nej. 

I denna litteraturöversikt använder sex av studierna den förkortade versionen SOC-13. Två 

studier använder ursprungsversionen SOC-29, och två använder den kraftigt förkortade SOC-3. 

Totalt i forskningsvärlden används minst 15 olika versioner av SOC-skalan (Eriksson & 

Lindström, 2005; Swartz et al., 2013).  Som läsare är det lätt att få uppfattningen att äpplen 

jämförs med päron, när SOC och SOC-skalan förekommer i så många olika versioner. Hur väl 

består begreppets och verktygets validitet och reliabilitet? 
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Antonovskys ursprungliga SOC-skala är SOC-29. Eriksson och Lindström (2005) menar i sin 

systematiska litteraturöversikt att korrelationen mellan olika SOC-skalor är ”acceptabel”, men 

påpekar också behovet av att standardisera och konsolidera SOC-skalorna. Uppenbarligen ligger 

idag oftast värdet i SOC-skalorna som kompletterande men inte huvudsakliga verktyg i 

vetenskapliga studier. 

Som framkommit är SOC-skalorna populära och väletablerade verktyg i vetenskapliga studier. 

Men som de ser ut och används har de också kritiserats för att inte ge själva begreppet SOC full 

rättvisa; att mätinstrumentet inte tillräckligt väl lyckas fånga och mäta det SOC står för 

(Flensborg-Madsen et al., 2005; Eriksson & Lindström, 2005). Antonovsky själv menade att 

SOC skulle mätas som ett värde, och inte analyseras uppdelat på de tre delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Eriksson & Lindström, 2005). Ändå finns många 

studier (varav flera i denna litteraturöversikt) som gör just detta.  

Sedan Antonovsky avled 1994 förblir frågorna obesvarade kring hur skaparen av begreppet 

SOC och verktyget SOC-skalan skulle ha ställt sig till dagens omfattande och varierande 

användning. Skulle han ha välkomnat och inkorporerat evidens från alla studier som valt att 

delanalysera begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, eller stått fast vid sin ursprungliga, 

holistiska syn på SOC? 

Min reflektion är att metoder och teorier inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning 

rimligen måste vara så dynamiska att de fortsätter att ha relevans och validitet i sin tid, och 

kunna mäta det som tillskrivs vikt i en sociokulturell kontext; exempelvis genus. Att så många 

har vidareutvecklat Antonovskys SOC-skala visar att många ser det stora ursprungliga värdet i 

hans arbete, inte minst för studier med folkhälsovetenskaplig inriktning. Samtidigt är det viktigt 

med fortsatt konstruktiv vetenskaplig kritik och ifrågasättande av sätten att mäta SOC. 

Ambitionen att fortsätta att använda SOC och SOC-skalan i kommande studier och 

interventioner framkommer tydligt i fem av studierna; bland annat genom förslaget att 

människor i yrken med stora risker och mycket stress ska få utbildning kring SOC (Dåderman & 

de Colli, 2012) och förslaget att SOC-skalan ska användas som verktyg i screening för att kunna 

sätta in insatser för bröstcancerpatienter med låg SOC (Kenne Sarenmalm et al., 2013).  
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Sammanfattning  
Forskningsresultaten från studierna som ingår i denna litteraturöversikt är svåra att 

sammanfattande jämföra, eftersom de rör forskning i vitt skilda fält. Men det finns gemensamma 

drag kring det som länkar studierna samman, alltså fokuset på stress och användningen av SOC 

och SOC-skalan. Sju av tio studier har tydligt intressefokus kring coping. Det holistiska 

perspektivet parallellt med det personcentrerade perspektivet dominerar, och därutöver är också 

genusperspektivet och föräldraperspektivet framträdande i samtida svensk forskning kring stress 

som använder SOC som begrepp och SOC-skalan som verktyg. 

Litteratursökningen visade att SOC och SOC-skalan är mycket ofta använda begrepp och 

verktyg i forskning såväl i Sverige som internationellt. Tre av de minst 15 olika versioner av 

SOC-skalan som är i bruk i världen idag användes i de utvalda studierna. Mångfalden av SOC-

skalor kan väcka frågor kring hur Antonovsky, skaparen av SOC-begreppet och den 

ursprungliga SOC-skalan, skulle ställa sig till dagens användning. 
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Bilaga 1 

Frågorna nedan är frågorna i Antonovskys ursprungliga livsfrågeformulär SOC-29, 

återgivna från hans bok Hälsans mysterium (Natur och Kultur, 2005). Frågorna 

markerade med * motsvarar SOC-13. Svarsalternativen är genomgående en 7-gradig 

skala, där yttervärdena anges. 

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

(Svarsalternativ från ”har aldrig den känslan” till ”har alltid den känslan”.) 

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

hade du då en känsla av att det… (Svarsalternativ från ”kommer säkert inte bli 

gjort” till ”kommer säkert 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? (Svarsalternativ 

från ”tycker att de är främlingar” till ”känner dem mycket väl”) 

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

omkring dig? (Svarsalternativ från ”mycket sällan eller aldrig” till ”mycket 

ofta”.) 

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

att du kände väl? (Svarsalternativ från ”har aldrig hänt” till ”har ofta hänt”.) 

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

(Svarsalternativ från ”har aldrig hänt” till ”har ofta hänt”.) 

7. Livet är: (Svarsalternativ från ”alltigenom intressant” till ”fullständigt 

enahanda”.) 

8. * Hittills har ditt liv: (Svarsalternativ från ”helt saknat mål och mening” till 

genomgående haft mål och mening”.) 

9. * Känner du dig orättvist behandlad? (Svarsalternativ från ”mycket ofta” till 

”mycket sällan/aldrig”.) 
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10. De senaste tio åren av ditt liv har varit: (Svarsalternativ från ”fullt av 

förändringar utan att du visste vad som skulle hända härnäst” till ”helt 

förutsägbart utan överraskande förändringar”.) 

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

från ”helt fascinerande” till ”fullkomligt urtråkiga”.) 

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

vad du ska göra? (Svarsalternativ från ”mycket ofta” till ”mycket 

sällan/aldrig”.) 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? (Svarsalternativ från ”det 

går alltid att finna en lösning på livets svårigheter” till ”det finns ingen lösning 

på livets svårigheter”.) 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: (Svarsalternativ från 

”känner hur härligt det är att leva” till ”frågar dig själv varför du över huvud 

taget finns till”.) 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: (Svarsalternativ från ”alltid 

förvirrande och svår att finna” till ”fullständigt solklar”.) 

16. * Är dina dagliga sysslor en källa till: (Svarsalternativ från ”glädje och djup 

tillfredsställelse” till ”smärta och leda”.) 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: (Svarsalternativ från ”fullt 

av förändringar utan att du vet vad som händer härnäst” till ”helt förutsägbart 

och utan överraskande förändringar”.) 

18. När något otrevligt tidigare hände brukade du: (Svarsalternativ från ”älta det 

om och om igen” till ”säga ”Det var det” och sedan gå vidare”.) 

19. * Har du mycket motstridiga känslor och tankar? (Svarsalternativ från 

”mycket ofta” till ”mycket sällan/aldrig”.) 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: (Svarsalternativ från 

”kommer du säkert att fortsätta känna dig väl till mods” till ”kommer det 

säkert att hända något som förstör den goda känslan”.) 
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21. * Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

(Svarsalternativ från ”mycket ofta” till ”mycket sällan/aldrig”.) 

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

(Svarsalternativ från ”helt utan mål och mening” till ”fyllt av mål och 

mening”.) 

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

räkna med? (Svarsalternativ från ”det är du säker på” till ”det tvivlar du på”.) 

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

hända? (Svarsalternativ från” mycket ofta” till ”mycket sällan/aldrig”.) 

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

”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så? (Svarsalternativ från ”aldrig” till 

”mycket ofta”.) 

26. * När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: (Svarsalternativ från ”du 

över- eller undervärderade dess betydelse” till ”du såg saken i dess rätta 

proportion”.) 

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

områden i ditt liv, har du då en känsla av att: (Svarsalternativ från ”du alltid 

kommer att lyckas övervinna svårigheterna” till ”du inte kommer att lyckas 

övervinna svårigheterna”.) 

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

dagliga liv? (Svarsalternativ från ” mycket ofta” till ”mycket sällan/aldrig”.) 

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

(Svarsalternativ från ” mycket ofta” till ”mycket sällan/aldrig”.) 

 

 
 


