
KASAMspegeln
Den som har en stark känsla av sammanhang uppfattar livet och
arbetet som begripligt och inte som kaotiskt. Det är upplevelsen av
att förstå som är viktig, inte om den är objektivt sann eller ej.
Känslan av sammanhang är alltså en produkt av upplevelser.

Om man upplever att man har inflytande över sitt liv då är
man inte offer för yttre omständigheter, då upplever man livet som
hanterbart.

Vissa människor har något i sin personlighet som gör att de har bättre
förutsättningar än andra att klara påfrestningar och vara motstånds-
kraftiga mot stress. De klarar av att tidvis leva under kaotiska förhållan-
den. En förklaring till denna styrka är dessa människors Känsla av
Sammanhang KASAM.

Om man kan se se en mening även i svåra upplevelser så att också de är värda en känslomässig 
investering, då har man en känsla av meningsfullhet. Svårigheter på arbetet och i privatlivet är en del 
av det mänskliga livet. Det, som egentligen skiljer dem,  som klarar av svårigheter bättre, från dem 
som lyckas mindre väl, är hur de uppfattar det som sker omkring dem. Det är alltså vårt sätt att 
tolka tillvaron och omsätta våra upplevelser i handling som avgör hur väl vi lyckas.

Den som har hög känsla av sammanhang i termer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-
het, har också hög grad av robusthet. Dessa människor är engagerade i liv och arbete, de har en 
känsla av kontroll och ser svårigheter som utmaningar.

De har ett inre LOC1 (locus of control) och är problemorienterade i sitt sätt att anpassa sig till det 
som händer i verkligheten.

KASAMspegeln bygger på Aaron Antonowskys teori som är publicerad i boken Hälsans myste-
rium Natur & Kultur.

Gör så här
Varje fråga har sju möjliga svar. Klicka på den siffra som överensstämmer bäst med hur du uppfattar 
din situation. Siffrorna 1 och 7 är extremvärden Om du instämmer helt med det som står vid 1 så klickar 
du i siffran 1 om du känner för något mellan läge mellan 1 och 7 så klickar du i den siffran. Ge endast 
ett svar på varje fråga.

Spegeln bearbetas automatiskt och du får resultatet sammanställt på sidan 7

http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=9127021939&pt=search_result
http://www.nok.se:80/sok/a-bok-kat/sokframe.asp


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

Har aldrig den 
känslan

1 2 3 4 5 6 7 Har alltid den känslan

2. När du har varit tvungen att göra något som kräver samarbete med andra, har du
då en känsla av att det

kommer säkert inte att 
bli gjort

1 2 3 4 5 6 7
kommer säkert att bli 
gjort

3. Tänk på de människor som du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem
som står dig närmast: Hur väl känner du de flesta av dem?

Tycker att de är 
främlingar

1 2 3 4 5 6 7
Känner dem mycket 
väl

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

Myckert sällan eller 
aldrig

1 2 3 4 5 6 7 Mycket ofta

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

Har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 Har ofta hänt

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

Har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 Har ofta hänt



7. Livet är

allt igenom intressant 1 2 3 4 5 6 7 fullständigt enahanda

8. Hittills har ditt liv...

helt saknat mål och 
mening

1 2 3 4 5 6 7
genomgående haft 
mål och mening

9. Känner du dig orättvist behandlad?

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

10. De senaste ären har ditt liv varit...

fullt av förändringar 
utan att du visste vad 
som skulle hända 
härnäst

1 2 3 4 5 6 7
helt förutsebart utan 
överraskande 
förändringar

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

helt fascinerande 1 2 3 4 5 6 7 fullkomligt urtråkiga

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

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



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

Det går alltid att finna 
en lösning på livets 
svårigheter

1 2 3 4 5 6 7
Det finns inga 
lösningar på livets 
svårigheter

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

känner hur härligt det 
är att leva 1 2 3 4 5 6 7

frågar dig varför du 
överhuvud taget finns 
till

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

alltid förvirrande och 
svår att finna

1 2 3 4 5 6 7
fullständigt solklar

16. Är dina dagliga sysslor en källa till...

glädje och djup 
tillfredsställelse

1 2 3 4 5 6 7 smärta och leda

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara...

fullt av förändringar 
utan att du vet vad 
som kommer att 
hända härnäst

1 2 3 4 5 6 7
helt förutsägbar utan 
överraskande föränd- 
ringar

18. När något otrevligt hände brukade du tidigare...

älta det om och om 
igen

1 2 3 4 5 6 7
säga "Det var det" 
och gå vidare.



19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/Aldrig

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

kommer du säkert att 
fortsätta att känna dig 
väl till  mods

1 2 3 4 5 6 7
kommer det säkert att 
hända något som för- 
stör den goda känslan

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

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/Aldrig

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

helt utan mål och 
mening

1 2 3 4 5 6 7
fyllt med mål och 
mening

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

Det är du helt säker 
på

1 2 3 4 5 6 7 Det tvivlar du på

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

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/Aldrig



25. Människor, även de med stark självkänsla, känner sig ibland som en
”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så?

Aldrig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ofta

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

du över- eller under- 
värderar dess bety- 
delse

1 2 3 4 5 6 7
du såg saken i dess 
rätta proportioner

27. När du ser på svårigheter som du troligtvis kommer att möta i viktiga delar av
ditt liv, har du då en känsla av att...

du alltid kommer att 
övervinna svårig- 
heterna

1 2 3 4 5 6 7
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?

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

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

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



Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

1 2 4

3 6 7

5 9 8

10 13 11

12 18 14

15 20 16

17 23 22

19 25 28

21 27

24 29

26

Genomsnitt

För frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27 har ordningsföljden i siffrorna kastats om. Om
du har klickat i alternativ 2 på fråga 1 redovisas svaret med 6 poäng, om du har klickat i 5 redovisas det
som 3.

Genomsnitt under 4 på någon av de tre dimensionerna betraktas som lågt, över fyra är högt.
Du har bedömt att du har följande ”poäng”:

Begriplighet:
Hanterbarhet:
Meningsfullhet:



Locus of Control
Det finns vissa konstaterade samband mellan personlighet, arbetsprestationer
och stresstålighet. De brukar uttryckas i termer av optimism, ”locus of
control” (LOC), humor och robusthet. Det handlar om graden av engage-
mang och kontroll över arbete och liv samt behovet av utmaning inom dessa
områden.

Locus of control begreppets teoretiska bakgrund är en social inlärnings-
teori som utvecklades på 60-talet. Teorin säger att vi lär oss vårt beteende
genom förstärkning (belöning). Vi utvecklar vissa generella och specifika
förväntningar via inlärning och vi utvecklar olika trossatser (mentala model-
ler). Resultaten av olika beteenden i olika situationer kan antingen vara re-
sultatet av vår egen ansträngning  (internt LOC) eller resultat från källor uti-
från utanför vår egen kontroll (externt LOC). LOC har stort inflytande på vår
motivation, våra förväntningar, vårt självförtroende och riskbeteende och
därmed också på våra handlingar.

Arbetspsykologisk forskning har visat att människor med externt LOC
är mindre tillfredsställda med sitt arbete och har högre frånvaro De är mer
distanserade till och mindre engagerade i sitt arbete. De fungerar bäst i ar-
betsuppgifter som har strikt struktur och tydliga rutiner under förutsättning
att det psykosociala klimatet på arbetet är gott och att de känner stöd från
arbetskamrater och chefer. De tycks även vara flexibla och villiga att följa
direktiv.

Personer med internt LOC presterar bättre under förutsättning att arbe-
tets karaktär är förenlig med deras LOC. De fungerar bäst med komplicerade
uppgifter som bearbetning av komplex information och ständigt lärande.
Initiativförmåga och självständigt handlande är nyckelord. Det gäller t ex för
chefer och specialister.

Som du redan insett så beror vår LOC givetvis i grunden på vår själv-
tillit. LOC kan därför förändras. Forskning har visat att om man lever i en
arbetssituation som uppmuntrar egna initiativ och där känslan av kompetens
förstärks blir LOC mera internt. I den omvända situationen blir det mer externt.

Det finns en mängd frågeformulär och skalor med vilka man kan mäta
LOC. Här är ett exemplel från en LOC-skala:

• Jag får vanligtvis vad jag vill i livet
• Jag behöver vara uppdaterad och informerad om nya händelser
• Jag försöker mig aldrig på något som jag inte är säker på
• Jag förtjänar den respekt och ära som jag får
• Ledare är framgångsrika när dom arbetar hårt
• Envishet och hårt arbete leder vanligtvis till framgång
• Det är svårt att veta vilka mina riktiga vänner är
• Mitt liv kontrolleras oftast av andra

Man svarar ”sant” eller ”falskt” på påståendena. Genom en utvärderings-
procedur kan man sedan få en spegelbild av sitt eget LOC; externt, internt eller 
både och. Om Du är nyfiken på var Du har Ditt eget LOC kan Du 
(kanske?) kolla på nedanstående adress. Där fanns skalan i sin helhet 2006, 
inklusive utvärdering: http://www.dushkin.com/connectext/psy/ch11/
survey11.mhtml 

http://www.dushkin.com/connectext/psy/ch11/survey11.mhtml


LoC-spegeln

Läs igenom dessa 20 påståenden och ta ställning till vart och ett av dem. Klicka 
på S (=sant) om du instämmer eller på F (=falskt) om du inte instämmer

1 Jag får det oftast som jag vill S F

2 Jag har behov av att bli informerad om nya händelser S F

3 Jag vet aldrig var jag har andra människor S F

4 Jag tror inte på att man lyckas för att man har tur S F

5 Jag tror att det är ganska lätt för mig att vinna på lotteri S F

6 Om jag inte lyckas med en uppgift brukar jag ge upp S F

7 Oftast lyckas jag övertyga andra om att göra saker på mitt sätt S F

8 Människor har betydelse för att få kontroll på brottsligheten S F

9 De framgångar jag har haft beror i huvudsak på tur S F

10 Bra äktenskap beror i allmänhet på tur S F

11 Människor måste ta ansvar för sitt eget öde S F

12 Det är inte viktigt för mig att gå och rösta S F

13 Mitt liv verkar bestå av en serie slumpvisa händelser S F

14 Jag försöker mig aldrig på sån't som jag inte är säker på S F

15 Jag förtjänar den respekt och uppskattning som jag får S F

16 Man kan bli rik om man tar risker S F

17 Chefer får framgång genom att de jobbar hårt S F

18 Uthållighet och hårt jobb leder oftast till framgång S F

19 Det är svårt att veta vilka som är ens verkliga vänner S F

20 Det är andra människor som bestämmer över mitt liv S F

Ditt resultat redovisas på nästa sida



Dina  svar ger dig           poäng på LoC-spegeln

Ditt resultat kan tolkas på detta sätt

0-15 Mycket hög external locus of control
20-35 Extrenal locus of control
40-60 Både extern och intern locus of control
65-80 Internal locus of control
85-100 Mycket hög internal locus of control
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