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ABSTRACT 

In recent years studies have shown a decrease in mental health among adolescents in Sweden. 

We took an interest in the subject and wanted to further investigate using Antonovskys 

theories of salutogenesis and sense of coherence scale and also measure student physical 

activity as an indication of health. The aim of this study was to investigate sense of coherence 

(SOC) and physical activity in an adolescent group from two Swedish schools. We also 

conducted a correlation between these two variables. The study was bases on quantitative 

methods and used questionnaires to gather empirical data. The SOC-13 questionnaire was 

used to measure student SOC and a two item questionnaire, bases of the IPAQ questionnaire, 

was used to measure student’s physical activity. The result of this study showed that students 

in our sample have a relatively high sense of coherence and are also physically active on a 

higher level. We did however not find any correlation between SOC and physical activity.  

 

Keywords: Sense of coherence, SOC-13, Salutogenesis, physical activity, Swedish 

adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord: 

Denna uppsats är ett examensarbete i Idrott och hälsa skriven utav två blivande lärare vid 

Högskolan i Halmstad höstterminen 2015. Arbetet med att framställa detta arbete utfördes 

gemensamt och skrevs tillsammans via google drive, därför är det svårt att särskilja vem som 

har gjort vad i arbetet. Vi har träffats kontinuerligt under kursens gång för att inhämta empiri, 

skriva och analysera, arbetet har genomsyrats av en öppen diskussion oss emellan. 

 

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla er som stöttat oss under detta arbete, det har varit ett 

lärorikt och intensivt arbete med att få färdigt examensarbetet. Vi vill även tacka Monica 

Eriksson vid Högskolan väst för hennes snabba mailrespons och för att hon delgivit SOC-13 

samt kodifiering för detta formulär. Ett speciellt tack vill vi rikta till Jan-Olof Johansson, 

Högskolan i Halmstad för hans handledning och goda råd kring statistik. Vi var nybörjare 

med att arbeta med statistik och hans handledning och goda råd var till stor hjälp för oss när vi 

skulle redovisa vårt resultat. Vi vill även tacka vår mentor Lars Kristén för god handledning.  

 

Sist vill vi även tacka de elever och skolor som deltagit i vår undersökning samt dem som 

deltog i opponering av vårt arbete. 
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1. INLEDNING  
Som framtida pedagoger inom ämnet idrott och hälsa, har vi enligt LGR 11 i uppdrag att 

undervisa och utveckla elever kunskap och förmågor i bl.a. följande; 

“Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.”          

(Skolverket, 2011:40) 

Enligt undersökningar gjorda kring den psykiska hälsan bland barn och ungdomar pekar det 

mot att allt fler ungdomar har ökade psykosomatiska besvär i Sverige (Socialstyrelsen, 2005).  

Regeringen fattade då ett beslut om att en totalundersökning skulle utföras. Statens 

folkhälsoinstitut (2011) utförde en kartläggning över alla elever i årskurs 6 och 9, där de hade 

möjligheten att svara på en enkät kring deras upplevda hälsotillstånd. Resultat av de 172 000 

elever vilket motsvarar 83 % av dem som valde att svara på enkäten visade på att majoriteten 

upplevde att deras hälsa var god. Problemområdet ökar dock från årskurs 6 till årskurs  9, och 

majoriteten består då av flickor samt de elever som inte bor hos någon av sina föräldrar. Den 

kartläggningen visar att det är de psykosomatiska symptomen som är den högsta orsaken till 

psykiska ohälsan, exempel kan vara oro, nedstämdhet, svårighet att sova eller har värk. Även 

Friberg, Hagquist & Osika (2012) har undersökt barn och ungas psykiska hälsa och funnit att 

flertalet utav ungdomar upplever sig stressade väldigt ofta eller ofta. Utifrån tidigare nämnd 

forskning ser vi den ökade ohälsan som ett problem för både individen och samhället och 

intresserar oss därför för att forska vidare kring den psykiska hälsan hos elever i grundskolans 

senare år med utgångspunkt i Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) vilken 

fokuserar sig på ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1991). Vi har i detta arbete valt att 

fokusera på elevers känsla av sammanhang och fysiska aktivitet som indikationer för hälsan. 

Fysisk aktivitet och elevers hälsa är av stort intresse för oss som framtida lärare i ämnet idrott 

och hälsa 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med vår undersökning är att undersöka till vilken grad elever på två kommunala 

grundskolor i årskurs nio är fysiska aktiva samt deras känsla av sammanhang (KASAM). 

Delsyftet är undersöka ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och KASAM. 

2.1  Frågeställningar 

● Hur är KASAM bland elever i årskurs nio? 

● Till vilken grad är elever i årskurs nio fysiskt aktiva? 

● Hur förhåller sig elevers fysiska aktivitet till deras KASAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

3. BEGREPPSDEFINITION 

Vi redogör de olika begrepp som genomsyrar vår undersökning, begreppen som belyses är 

KASAM, hälsa och fysisk aktivitet.  

3.1 KASAM- Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi var den som myntade begreppet 

KASAM. Detta begrepp kom att verka som ett verktyg för att kunna mäta en känsla av 

sammanhang i vår tillvaro (Antonovsky, 1991). KASAM består av tre komponenter som 

enligt Antonovsky (1991) samspelar med varandra, de tre är: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

3.2 Hälsa 

I vår undersökning kring elevernas KASAM och fysiska aktivitet är begreppet “hälsa” 

centralt. Världs hälsoorganisation (WHO) (2009) definierar hälsa som följande: Citatet är en 

svenska översättning. 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity.”  (WHO, 2009:1) 

 

Kritik har dock lyfts fram emot WHO’s definition utav hälsa. Saracci (1997) menar att den 

definition som WHO har utav hälsa är orealistisk, rigid och möjligheten att uppnå en 

“fullständig” (complete) hälsa under en längre period ses omöjligt samt att den definition som 

WHO beskriver, enligt Saracci, står närmare begreppet lycka (happiness) än hälsa (Saracci, 

1997). 

 

Enligt Mikael Quennerstedt (2006) är hälsa ett brett begrepp som inte är något självklart i sin 

definition. Quennerstedt menar att begreppet har många olika innebörder som innefattar olika 

metoder för att få människan att må väl fysiskt och psykiskt. Metoderna kan vara allt från 

bantningstips, träning, livsmedel etc. Samtidigt menar Quennerstedt att begreppet hälsa är 

förknippat med synen på frisk-sjuk, eller rättare sagt att inte vara/bli sjuk och detta präglar vår 

vardag och hur vi mår. De olika perspektiven patogen och salutogen belyser olika sätt på hur 

människan ser på hälsa, det patogena perspektivet  fokuserar på det som orsakar 
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sjukdom/ohälsa medan det salutogena fokuserar på vad som gör att vi förblir friska. I likhet 

med WHO’s definition av hälsa så har det salutogena perspektivet ett holistiskt synsätt. Detta 

salutogena perspektivet lyfter fram att de fysiska, psykiska och de sociala faktorerna 

samspelar och påverkas av alla de olika aktiviteter människan gör för att främja sin hälsa. 

Därför spelar alla komponenter en stor roll för individens hälsa (Quennerstedt, 2006). 

3.3 Fysisk aktivitet 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) definieras fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse som är 

en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Rasmussen et al. (2004) har i rapporten COPMASS- fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och 

självkänsla  definierat fysisk aktivitet som: 

 

“Fysisk aktivitet definieras som kroppsrörelser som ger energiförbrukning utöver den 

ämnesomsättning som upprätthåller kroppsfunktionerna. Fysisk aktivitet omfattar alla 

kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, 

cykling och idrottsaktiviteter”.        

   (Rasmussen et al., 2004:21) 

 

Rasmussen et al. (2004) hänvisar också till en rapport från 1996, Physical Activity and Health 

där forskarna kom fram till att det finns vetenskapliga bevis för ett samband mellan 

människans hälsa och den fysiska aktivitet hon utför. Fysisk aktivitet ses inte bara som 

“träning” eller motion utan även de rörelser människor utför i vardagen räknas in; gå, stå, 

lyfta, transportera sig m.m. Enligt rapporten Physical Activity and Health, kom forskarna fram 

till att hälsovinsterna ökade i takt med utförande av all form av fysisk aktivitet. Människor 

som är fysiskt aktiva i ungdomsåren löper även mindre risk för allvarliga sjukdomar så som 

hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, cancer, fetma, högt blodryck mm. (Folkhälsoinstitutet, 

2004). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
I sin artikel kring skolklimat och elevers psykosomatiska hälsa skriver Modin och Östberg 

(2009) att en god hälsa är en förutsättning för en god utbildning hos eleverna. Modin och 

Östberg menar vidare på att elevers psykiska hälsa har under åren försämrats, med hänvisning 

till en svensk statlig undersökning (Danielsson, 2006) där resultaten pekade på en ökad ohälsa 

bland elever, främst psykosomatiska besvär. Författarna menar att detta kan vara ett resultat 

utav en ökad stressnivå i ungdomars vardagliga liv och press från skolan. 

Modin och Östberg (2009) undersökte årskurs nio elevers psykosomatiska besvär och 

försökte hitta förklaring till dessa genom att analysera olika delar utav skolmiljön. Författarna 

väljer att definiera psykosomatiska besvär som somatiska- och sömn besvär som har sin grund 

i någon form psykisk påfrestning eller besvär. I denna studie slogs två undersökningar ihop 

och analyserades i resultatet och totalt deltog 18,571 årskurs nio elever från 

Stockholmstrakterna. I undersökningen försökte forskarna analysera ifall det fanns samband 

mellan psykosomatiska besvär bland årskurs nio elever och olika delar utav skolmiljön. Det 

forskarna undersökta var psykosomatiska besvär, i vilken grad eleverna var involverade i 

undervisningsplaneringen, i vilken grad deras åsikter togs seriöst, i vilken grad de fick beröm 

när de gjort något bra, i vilken grad de fick hjälp eller stöd när det behövdes, i vilken grad 

eleverna upplevde att undervisningen var intressant samt om de upplevde kränkningar. 

Resultatet från undersökningen visade att alla de ovan nämnda aspekterna inom skolmiljön 

hade en påverkan på elevernas psykosomatiska hälsa. Elever som upplevde att de fick hjälp 

och stöd när de behövdes, att de upplevde undervisningen som intressant och meningsfull, att 

deras åsikter togs på allvar och att de fick beröm när de gjorde något bra visade på en “högre” 

psykosomatisk hälsa. Det som dock hade den högsta korrelationen med psykosomatiska 

besvär var ifall eleverna upplevde någon form utav kränkning. Den enda faktorn som inte 

visade på någon påverkan av elevernas psykosomatiska hälsa var ifall de var involverade i 

undervisningsplaneringen (Modin & Östberg, 2009). 

Hassmén, Koivula & Uutela (2000) utförde år 1999 en kvantitativ undersökning kring fysisk 

aktivitet och psykiskt välmående hos kvinnor och män i Finland. I undersökningen deltog 

3403 personer, 1856 kvinnor och 1547 män, mellan åldrarna 25 och 64. Deltagarna i 

undersökningen fick besvara frågor kring deras fysiska aktivitet samt Känsla av sammanhang 
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m.m. Syftet med undersökningen var att undersöka korrelation mellan fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa/ohälsa. Resultatet från undersökningen visade att det fanns en positiv 

korrelation mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa, deltagare som utövade någon form utav 

fysisk aktivitet två till tre gånger i veckan upplevde lägre grad utav depression. ilska, stress 

samt hade högre KASAM än de individer som inte var fysiskt aktiva (Hassmén et al. 2000).   

Kuuppelomäki och Utriainen utförde 2002 en studie i Finland på tre olika grupper av 

yrkesstudenter. Studien pågick under tre år och det var 287 personer som deltog i 

undersökningen. Likt den studie som Hassmén et al. (2000) utförde visade även Kuuppelmäki 

och Utriainen studie en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och hög KASAM under det 

första året som studien utfördes. Under det tredje året gjorde forskarna en uppföljning av 

studien och fann då att korrelationen mellan fysisk aktivitet och högt KASAM var oförändrad 

eller att det inte fanns någon korrelation.  

Sollerhed, Apitzsch & Ejlertsson (2005) utförde en undersökning kring känsla av 

sammanhang (KASAM) och attityder för ämnet idrott och hälsa bland elever bland elever 

som läste på gymnasieprogram i Sverige. Deltagarna i undersökningen var mellan åldrarna 

16-19 och sammanlagt deltog 301 elever i undersökningen, Syftet med undersökningen var att 

finna variabler förknippade med hög KASAM hos dessa elever. De variabler som undersöktes 

var elevernas attityd till ämnet idrott och hälsa, deras fysiska aktivitet och deras betyg i ämnet 

idrott och hälsa. I undersökningen användes frågeformuläret SOC-13, information om 

elevernas betyg samt ett frågeformulär kring deras levnadsvanor och fysiska aktivitet på 

fritiden. Resultatet från denna undersökning visade att de elever som hade en positiv attityd 

till ämnet idrott och hälsa, positiv självupplevd hälsa samt hade höga betyg i ämnet idrott och 

hälsa hade högre KASAM. De elever som hade en negativ självupplevd hälsa hade en negativ 

inställning till ämnet idrott hälsa, låga betyg i ämnet idrott och hälsa och även en låg grad av 

KASAM (Sollerhed et al. 2005).  

Honkinen et al. (2005) utförde en undersökning i Finland där 1231 12-åriga elever deltog. 

Syftet med undersökningen var att jämföra hur KASAM och fysisk aktivitet var förknippade 

med upplevd hälsa bland 12-åriga barn. Resultatet visade på att elever med låg KASAM samt 

låg grad av fysisk aktivitet är förknippad med sämre upplevd hälsa. Alltså liknande resultat 

som det Sollerhed et al., (2005) presenterade. Honkinen et al. (2005) menar att de elever som 
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upplever att sin hälsa är låg visar även på sämre skolprestationer än de barn som upplever sin 

hälsa som god. 

År 2011 presenterade Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) en rapport 

Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning. Undersökningen 

syftade bl.a. till att undersöka skolbarns fysiska aktivitet. I denna undersökning för fysisk 

aktivitet utgick Statens folkhälsoinstitut (2011) från WHOs rekommendationer kring fysisk 

aktivitet vilka är minst en timme per dag för barn och ungdomar respektive 30 minuter för 

vuxna där ansträngningen kan variera från måttlig till hård. Aktiviteten kan även delas upp i 

flera pass under en dag. Resultatet från undersökningen visade att ca 45% utav skolbarn är 

fysiskt aktiva minst en timme per dag 5-7 dagar i veckan, ca. 30% utav skolbarn är fysiskt 

aktiva minst en timme per dag 3-4 dagar i veckan och 25% utav skolbarn är fysiskt aktiva 0-2 

dagar per vecka.  

4.1 Teoretisk referensram 

4.1.1 Det salutogena perspektivet: 

Det salutogena perspektivet är ett synsätt som innebär att vi ser till olika faktorer som gör att 

vi är friska. Detta kan ställas som motsats till det klassiska perspektivet om patogener, dvs. 

det som gör oss sjuka (Rydén & Stenström, 2008). 

 

Det salutogena perspektivet uppkom som ett resultat från forskning kring överlevande från 

förintelsen år 1978 utav Aaron Antonovsky där han ställde sig frågan: Hur det kommer sig att 

somliga människor förblir friska medan andra blir sjuka trots liknade yttre förutsättningar? 

Denna fråga uppstod efter en undersökning som Antonovsky utfört år 1970 på kvinnor som 

hade genomgått någon form utav livskris. Resultatet från denna undersökning var att somliga 

kvinnor var relativt friska trots att de genomgått hemska saker i sitt liv. Detta fick Antonovsky 

att fundera kring hur det kommer sig att somliga utav kvinnorna i undersökningen hanterade 

dessa livskriser bättre än de andra och hade högre grad utav fysiskt och psykiskt välmående. 

Efter det inledande resultatet utförde Antonovsky intervjuer med de kvinnor som mådde 

sämst och de som mådde bäst och kom fram till att anledningen till att somliga hade högre 

grad utav fysisk och psykisk hälsa var att de hade högre “känsla av sammanhang” (KASAM). 

Detta var även ingången till det salutogena perspektivet (Winroth, 2008). Salutogena 
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perspektivet beskriver KASAM som ett mått på hälsa och sammanfattas genom att fokusera 

på de faktorer som främjar den mänskliga hälsan ur ett holistiskt och ekologiskt perspektiv, 

detta resulterar till själva begreppet KASAM, “känsla av sammanhang” (Gassne, 2008). 

Enligt Gassne (2008) kategoriseras perspektiven enligt följande: 

Patogena perspektivet: 

● Förklara ohälsa och vad som leder till ohälsa. 

● Identifiera och förklara riskfaktorer och processer, som bidrar till sjukdom och ohälsa. 

● Söka svar på brister och tillkortakommanden hos individen, familjen eller grannskapet 

vilka kan definieras som negativa egenskaper eller medverkan i negativa processer 

som främjar ohälsa. 

● Ställa frågor som söker svar på varför den enskilda har vissa problem. 

 

Salutogena perspektivet: 

● Förklara hälsa och vad som främjar hälsa. 

● identifiera och förklara, skyddande faktorer och processer, som bidrar till en rörelse i 

riktning mot hälsa. 

● Söka identifiera kompetenser och resurser som bidrar till att begränsa 

problemutveckling, hantera problem och svårigheter som begränsar skadeverkningar 

och främjar hälsa. 

● Ställa frågor om vad det är som gör det möjligt att vi överlever trots alla problem, 

svårigheter och motgångar. 

(Gassne, 2008:14) 

 

Antonovskys teorier bidrar även med ett nyanserat perspektiv där den patogena synen på 

hälsa, frisk eller sjuk, utmanas av Antonovskys teori om hälsa ur ett kontinuum. Detta 

perspektiv innebär att alla människor är mer eller mindre friska och rör sig hela tiden i en 

“hälso-linje”, så länge vi lever och andas har vi hälsa (Quennerstedt, 2007).  

4.1.2 Definition av komponenterna som utgör KASAM 

Begriplighet: Här syftar Antonovsky (1991) på hur människan upplever inre/yttre stimuli och 

kan förstå dessa som förnuftsmässiga, dvs. om vi kan “begripa” saker som sker “inom” oss 

och runtomkring. 
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“En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer 

att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de, när de kommer som överraskningar, åtminstone går 

att ordna och förklara.”       (Antonovsky, 1991:39) 

 

En person med låg känsla av begriplighet uppfattar saker och ting som sker runtomkring som 

kaotiska, oordnade, slumpmässiga, oväntade och oförklarliga (Antonovsky, 1991). 

 

Hanterbarhet: Med detta begrepp menar Antonovsky (1991) i vilken grad individen 

upplever att det finns resurser tillgängliga som kan utnyttjas när situationen kräver det. Dessa 

resurser kan vara sådana som individen själv kontrollerar eller resurser som andra 

kontrollerar, t.ex. pojk- flickvän, familjemedlemmar, kollegor, läkare mm.. En individ med 

hög känsla av hanterbarhet upplever kommer inte att känna sig som offer för 

omständigheterna, utan att de kan hantera olika svårigheter (Antonovsky, 1991). 

 

Meningsfullhet: Här syftar Antonovsky på hur människan hanterar händelser i livet, har hon 

en stark känsla av KASAM bidrar detta till att kunna hantera händelser bättre och på ett mer 

positivt förhållningssätt än de människor med lågt KASAM. Händelserna för dem med en 

stark KASAM sker utav en mening och det är upp till människan att göra det bästa av 

situationen, de människorna ser inte utmaningar som något tungt eller negativt utan 

konfronterar utmaningen oavsett (Antonovsky, 1991). 

 

 

4.1.3 KASAM i ämnet Idrott och Hälsa. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är också begrepp som kan användas för att 

organisera sin undervisning i ämnet idrott och hälsa då “det är viktigt att i undervisningen 

utgå från känslan av sammanhang för att barn och ungdomar ska vilja delta” (Jakobsson, 

2007:189). Jakobsson (2007) menar undervisningen i ämnet idrott och hälsa går att göra mer 

begriplig genom att tydliggöra undervisningens innehåll, moment, mål, förväntningar och 

varför, detta kopplas även till de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Undervisningen kan 

även göras mer hanterbar genom att stärka gemenskapen i gruppen så att eleverna känner att 
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de kan få trygghet och stöd från kamrater och pedagoger både socialt och genom pedagogiska 

verktyg. Meningsfullhet innebär att vi som individer upplever vår livssituation som 

meningsfull och att individen har en positiv syn på framtiden och de utmaningar som kan 

komma. Enligt Jakobsson (2007) kan undervisningen i ämnet idrott och hälsa leda till 

meningsfullhet då individen ställs inför obekanta moment som leder till lärande, delaktighet 

och engagemang. På så sätt kan ett intresse för fysisk aktivitet utvecklas vilket i sin tur också 

kan bidra till meningsfullhet. 
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5. METOD 

I detta arbete har vi valt att arbeta med kvantitativ metod. Detta för att vi vill nå ut till fler 

respondenter. Valet att arbete med frågeformulär och kvantitativ metod föll även naturligt då 

de frågeformulär vi använder oss utav lämpar sig för kvantitativa undersökningar. 

Kvantitativa metoder har även goda förutsättningar för generaliserbarhet utav resultatet 

(Eliasson, 2013).  

5.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden kännetecknas utav tydlig struktur och mätbarhet genom siffror. 

Denna forsknings metod kännetecknas genom att kvantitativ data samlas in oftast genom 

enkätundersökningar eller intervjuundersökningar vilka består av olika frågeformulär 

framställda ifrån de problem som respondenten svarat på. Genom att använda en kvantitativ 

metod kan vi nå ut till ett större antal deltagare och på kort tid få in stor del data. Nackdel med 

kvantitativa metoder kan vara att det kan vara svårt att komplettera efter det att data samlats in 

(Eliasson, 2013). Harboe (2013) menar att en nackdel med kvantitativ metod är den att det 

kan vara svårt att utläsa de siffror och diagram forskaren får fram samt generalisera dem på ett 

korrekt sätt. 

 

En annan vanligt förekommande metod inom forskning är kvalitativa metoden. De vanligaste 

metoderna inom kvalitativ forskning är observationer och intervjuer, vid observationer kan 

den som observerar agera som en “fluga på väggen” eller delta i det den ska observera 

(Eliasson, 2013). En annan metod som används inom kvalitativa studier är Intervjuer, dessa 

kan utföras på olika sätt; helstrukturerad-, ostrukturerade- eller semistrukterarad intervju. 

 

Enligt Martyn Denscombe (2000) kännetecknas den helstrukturerade metoden utav en 

kontrollerad miljö och metod. Allt skall till största möjliga mån replikeras och vara samma för 

alla de som deltar i undersökningen. Om forskaren arbetar med helstrukturerade intervjuer så 

använder hen exakt samma frågor för alla intervjuer, det bör även vara samma intervjuare 

som läser upp frågorna och att denna använder samma tonfall osv. Den intervjuade erbjuds 

endast ett i förväg bestämda frågor och kan ha ett antal svarsalternativ att ta ställning till. 

Intervjuaren har alltså en stark kontroll över intervjun, denna kontroll bidrar till en 
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standardisering (Denscombe, 2000). Trost (2010;39) beskriver standardisering som: “... 

graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade”. 

Graden av standardisering kan alltså skilja sig beroende på vilken metod forskaren använder 

eller vilken grad utav kontroll som forskaren använder. Trost (2010) riktar dock kritik till 

användning utav begreppet “strukturering”. Trost (2010) menar att strukturering innebär att 

intervjuaren och de frågor som ställs hålls inom samma ämne. Om forskaren utför intervjuer 

med öppna frågor som hålls inom samma ämne så betecknas detta enligt Trost (2010) som en 

strukturerad intervju. 

 

En ostrukturerad metod kännetecknas utav öppna frågor där intervjun liknar mer ett öppet 

samtal än att forskarna följer något frågeformulär. I den ostrukturerade intervjun försöker 

intervjuaren ha en så liten roll som möjligt och styra intervjun till minsta mån. Detta för att 

låta den intervjuade utveckla sina tankar mer på djupet (Denscombe, 2000). 

 

5.2 Urval 

Undersökningen genomfördes på elever i årskurs nio i två mindre grundskolor i västra 

Sverige. Vi baserade vårt urval på klasser på den undersökning som är gjord av Statens 

folkhälsoinstitut (2011) där det framkom att den psykosomatiska hälsan förändrades hos vissa 

elever i årskurs nio. 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval på de elever som ska vara med i vår undersökning. Detta 

urval kännetecknas enligt Eliasson (2013) genom att forskaren använder sig utav deltagare 

som är nära till hands. Deltagarna i vår undersökning består av 110 elever i årskurs nio som 

studerar på skolor som vi känner till genom våra VFU-perioder. Fem utav deltagarna missade- 

eller valde att inte svara på minst en fråga och dessa räknades som bortfall och användes inte i 

undersökningen. Populationen, dvs. den grupp som vi vill uttala oss om, är alla elever i 

årskurs nio på de två skolorna  i västra Sverige som deltog i vår undersökning. Resultatet vi 

får fram utav KASAM-formulären och fysisk aktivitet går inte att generalisera med vad 

övriga befolkningens KASAM och fysiska aktivitet då det är för få deltagare i vår 

undersökning samt att vi inte använt oss utav ett slumpmässigt urval (Stukát,1993). Dock kan 

vi generalisera resultatet för vår population, dvs. elever i årskurs nio i de skolor som deltog i 

vår undersökning (Eliasson, 2013). 
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5.3 Frågeformulär 

I vår undersökning har vi att använt oss utav två frågeformulär där varje deltagare får besvara 

båda formulären. Ett utav frågeformulären riktar sig till individens KASAM och det andra 

kring deras fysiska aktivitet. 

 

Frågeformuläret som riktar sig till individens KASAM är ett redan färdigställt frågeformulär 

vid namn SOC-13 (bilaga.1).  SOC-13 frågeformuläret är upphovsskyddat vilket betyder att 

forskaren måste ha ett godkännande från upphovsmannen för att få använda materialet. I vår 

sökning efter SOC-formulären fann vi hemsidan för Centrum för Salutogenes - Högskolan i 

västs resurscentrum i salutogenes. På hemsidan framgick det att SOC-formulären tillhör Dr. 

Avishai Antonovsky, men tillstånd kan erfordras för forskningsstudier. Som kontaktperson för 

tillstånd till SOC-formulären stod Monica Eriksson, som vi kontaktade via e-mail. För att få 

detta tillstånd krävdes att vi besvarade frågor kring vår studie. Efter att vi besvarat dessa 

frågor fick vi tillstånd att använda SOC-13, Eriksson bifogade även frågeformuläret samt 

kodifieringen för SOC-13 frågeformuläret. SOC-13 är en förkortad version av SOC-29 och 

mäter olika nivåer av KASAM. SOC-13 består av 13 olika frågor som behandlar de olika 

komponenterna som definierar KASAM dvs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Frågorna besvaras utefter en 7-gradig likertskala där svarsalternativen kan variera mellan 1 till 

7, ju högre poäng desto högre KASAM, fem utav de 13 frågorna har omvänt värde dvs. 1 ger 

värdet 7 osv. Formuläret består av fyra frågor som mäter meningsfullhet (M), fem frågor som 

mäter begriplighet (B) och fyra frågor som mäter hanterbarhet (H). Summan utav frågorna är 

individen KASAM där 13-poäng är lägsta totala och 91-poäng är högsta i SOC-13 formuläret 

(Antonovsky, 1991). 

 

Det andra frågeformuläret (Bilaga.2) kring fysisk aktivitet innefattar två frågor; “Hur mycket 

har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?”, “Hur 

mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli 

varm?”. Dessa två frågor är framtagna utav Folkhälsoinstitutet (2015) och ingick i en större 

nationell enkätundersökning. Denna undersökning har genomförts varje år sedan 2004, dock 
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har frågorna varierat. Frågorna som användes kring fysisk aktivitet är baserade på IPAQ 

(International Physical Activity Questionaire) men har omarbetats med åren. 

 

5.3.1 Klassificering 

I vår analys utav insamlad empiri har vi klassificerat svarsalternativen från enkäterna i delen 

kring fysisk aktivitet (bilaga. 2) . Eftersom svaren är kvalitativa variabler, t.ex. “inte alls”, har 

dessa fått talvärden (Stukát, 1993). 

I första frågan som vi benämner FA1 (Fysisk aktivitet 1) “Hur mycket har du rört och 

ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?” fick alternativen 

följande talvärde: Stillasittande fritid = 1, Du ägnar dig mest åt läsning, TV, dator, bio eller 

annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt 

mindre än 2 timmar i veckan. Måttlig motion på fritiden = 2, Du promenerar, cyklar eller rör 

dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. I detta inräknas också 

promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, ordinärt trädgårdsarbete, 

fiske, bordtennis, bowling. Måttlig, regelbunden motion på fritiden = 3, Du motionerar 

regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, tennis, 

badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. Regelbunden motion och träning = 4, 

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande 

vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vartdera tillfället varar minst 30 minuter per 

gång. 

Svarsalternativen på den andra frågan som vi benämner FA2 (Fysisk aktivitet 2), “Hur mycket 

tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?”, 

fick följande talvärde: Inte alls = 1, Högst en timme per vecka = 2, Mellan 1 och 3 timmar per 

vecka = 3, Mer än 3, men mindre än 5 timmar per vecka = 4 och 5 timmar per vecka eller mer 

= 5. 

5.3.2 Pilotundersökning 

I vår undersökning använde vi oss utav redan framställda frågeformulär SOC-13 och 

frågeformulär kring fysisk aktivitet, som är en del utav Folkhälsoinstitutets 

hälsoundersökning (2015). Eliasson (2013) menar att en pilotundersökning syftar till att 
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undersöka huruvida frågorna kan besvara frågeställningarna, hur utförandet i undersökningen 

fungerar, hur lång tid det tar att besvara frågeformulären samt hur respondenterna uppfattar 

frågorna. 

 

Trots att vi använde oss utav redan framställda formulär valde vi att utföra en 

pilotundersökning. Huvudsyftet med vår pilotundersökning var att undersöka huruvida 

respondenterna uppfattade frågorna, hur lång tid det tog att besvara frågorna  samt identifiera 

övriga svårigheter. Det vi fann genom pilotundersökningen var att det tog deltagarna i 

genomsnitt nio minuter att besvara frågeformuläret och de inte hade svårigheter med att 

besvara frågorna. Pilotundersökningen utfördes på tre pojkar i närliggande ålder (15-16 år). 

Det resultat vi fick fram i pilotundersökningen kommer inte att ingå i undersökningens 

resultat. 

5.4 Datainsamling 

Inledningsvis av vårt arbete tog vi personlig kontakt med rektor och berörda lärare på de 

skolor där vi tänkte utföra vår undersökning. För att sedan få den empiri vi sökte, åkte vi ut 

till skolorna för att besöka de i vårt arbete relevanta klasserna. Vi delade upp besöken till två 

tillfällen, vid första tillfället besökte vi en skola och tre niondeklasser under tre olika 

lektionstillfällen. Vid andra tillfället besökte vi tre andra niondeklasser under tre olika 

lektionstillfällen på en annan skola. Innan vi lät eleverna fylla i formulären presenterade vi 

oss själva kortfattat inför eleverna samt redovisande syfte med vår undersökning. Eleverna 

informerades också om att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja 

att avstå från att vara med i undersökning samt att varje elev måste svara enskilt på frågorna. 

Vi presenterade sedan formulären SOC-13 och fysisk aktivitet samt berättade kortfattat om 

KASAM, därefter delade vi ut formulären till varje elev samt pennor. Det tog mellan 7-20 

minuter att besvara frågorna. Därefter samlade vi in frågeformulären och tackade så mycket 

för deras deltagande. 

5.4.1 Dataanalys 

I vår analys utav empirin från frågeformulären har vi använt oss utav statistikprogrammet 

IBM SPSS Statistics 20 (Wahlgren, 2012). All datamaterial fördes in manuellt i SPSS. Genom 

SPSS utförde vi beskrivande statistik genom frekvenstabeller, beräkning utav centralmått och 
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spridningsmått. Vi utförde även korrelationstester mellan variablerna KASAM och FA1 och 

FA2 (Wahlgren, 2012). Centralmåttet beskriver tyngdpunkten för respondenterna för en 

specifik variabel och spridningsmått beskriver i vilken grad individer avviker från 

centralmåttet (Stukát, 1993). 

I vår analys och beskrivande statistik har vi använt oss utav tre variabler. En variabel är 

elevernas KASAM och sedan använde vi oss utav två variabler för elevernas fysiska aktivitet, 

FA1 samt FA2 (se klassifikation avsnitt ovan). 

Elevernas KASAM räknades ut genom kodifieringen för SOC-13 där värdet från svaren 

adderades och utgjorde summan utav KASAM. Eftersom vi använde oss utav SOC-13 är 

minimum för KASAM 13 och max är 91 då varje fråga i formuläret har en sjugradig likhert 

skala 1-7 (Antonovsky, 1991). Elevernas KASAM kategoriserades sedan in i låg, medel och 

hög. Vid kategoriseringen utav elevernas KASAM, låg, medel och hög, beräknades först 

medelvärdet (62) för samtliga respondenter och sedan använde vi en standardavvikelse (+/- 

11) för att beräkna brytpunkterna. Låg KASAM < 51, medel KASAM 51-73, Hög KASAM > 

73 (Gassne, 2008). 

Vi har genomfört icke-parametriska test av korrelationen mellan variablerna KASAM och 

FA1 resp. KASAM och FA2. Därvid har vi beräknat Spearmans rho rangkorrelation och 

Kendall´s tau. Värdet på Spearmans rho och Kendall´s tau varierar mellan -1 och +1. Ligger 

värdet på t.ex -0.214 visar detta på en negativ korrelation medan t.ex. värdet 0.458 visar på en 

positiv korrelation. Är värdet nära 0 visar detta på väldigt liten eller obetydlig korrelation.  

Valet av icke-parametriska test motiveras av att variablerna är kvalitativa och har ordinalskala 

(Wahlgren, 2012).  

Då vår undersökning är en totalundersökning och inte baserat på ett stickprov från ett större 

urval så intresserar vi oss endast utav korrelationsvärdet i våra tester. Hade vi valt att utföra 

en stickprovsundersökning hade vi utfört ett signifikanstest mot valt p-värde. Kravet för detta 

är dock att deltagarna är slumpmässigt utvalda och oberoende av varandra (Harboe, 2013). 
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5.5 Etiskt förhållningssätt 

Då vi valt att arbeta med ungdomar i årskurs nio väljer vi att arbeta utefter vetenskapsrådet 

(2013) forskningsetiska principer. Vår forskning följer det individsskydd som enligt 

vetenskapsrådet kan konkretiseras i fyra huvudkrav: 

-Informationskravet; Innebär således att forskaren delger deltagaren om forskningsgrunden 

samt vilka villkor som gäller för de som deltar i undersökningen. Forskaren upplyser alla 

medparter i undersökningen (I detta fall lärare, elever)  om att undersökningen är frivillig och 

att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna kan även välja att inte svara 

på de frågor som ställs. 

-Samtyckeskrav; Innebär således att forskaren inhämtar samtycke från de som deltar i 

undersökningen. I undersökningar som är utav extra känsligt material och för deltagare i 

undersökningen som är under 15 år, bör forskarna få samtycke från deltagarnas föräldrar. I 

vår undersökning är deltagarna 15-16 år gamla och samtycke sker då de bestämmer sig för att 

delta i undersökningen. 

-Konfidentialitetskrav; Innebär således att all information kring undersökningens deltagare 

behandlas under sekretess. De som medverkar tillförsäkras konfidentialitet, anonymitet och 

personuppgifter uppges inte på ett sätt så obehöriga kan ta del av dem. 

-Nyttjandekrav; Innebär således att de uppgifter som vi samlat in från individerna i vår 

undersökningen endast får användas i vårt forskningsändamål. Deltagarna informerades om 

detta innan dess att frågeformulären delades ut. Informationen förmedlades muntligt 

(Vetenskapsrådet, 2013).  

5.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet betecknas ifall undersökningen som forskaren bedrivit är pålitlig i det avseendet 

att den skulle ge samma utslag/resultat om undersökningen görs om vid ett senare tillfälle. 

Viktigt är att begrunda huruvida en undersökning är reliabel eller inte. Reliabiliteten är 

beroende på hur mätningarna är utförda och hur noggrant datan bearbetas, detta oavsett vilken 

metod som användes för att samla in data (Eliasson, 2013). 
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Då vi som forskare valt att använda en kvantitativ metod i form av enkätundersökning, väljer 

vi att alla elever som ska delta i undersökningen ska genomföra den under samma 

förutsättningar och få tydliga instruktioner vilket, enligt sociologen Jan Trost (2012), gör att 

reliabiliteten på undersökningen höjs. SOC-13 som vi kommer att använda i vår undersökning 

och den längre varianten SOC-29 har genomgått ett flertal undersökningar för att se huruvida 

hög kontra låg validiteten dessa verktyg har. Undersökningarna har kommit fram till att 

validiteten är hög vid de båda formulären (Eriksson & Lindström, 2005). 

Eriksson och Lindström (2005) redovisar i sin artikel ”Validity of Antonovsky’s sense of 

coherence scale: a systematic review” SOC-skalans reliabilitet och validitet. Författarna har i 

undersökningen analyserat 458 vetenskapliga artiklar och 13 doktorsavhandlingar. Resultatet 

från denna undersökning visade att SOC-skalan är reliabel, valid och kross-kulturellt 

applicerbart. Undersökningen utförd utav Eriksson och Lindstöm (2005) visade inte på några 

större skillnader mellan SOC-29 och SOC-13. 

Enligt Eliasson (2013) så har undersökningar med hög reliabilitet större förutsättningarna att 

få en hög validitet. 

 

Validitet betecknas som ett begrepp vilket mäter undersökningens giltighet och att 

undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta (relevans). Därför är det viktigt att 

frågeställningen är utfärdad på ett klart och tydligt sätt och att mätningarna besvarar de 

frågeställningar som motsvara syftet i undersökningen. Då undersökningen är gjord på två 

mindre skolor kan resultatet bara beskriva hur det ser ut bland eleverna på just dessa två 

skolorna, alltså går det inte att göra en generalisering (Eliasson, 2013). 
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6. RESULTAT 
Nedan presenterar vi resultatet från undersökningen. Presentationen baseras på statistiska 

tabeller från SPSS och efterföljs utav en sammanfattande text utav varje tabell och resultat.  

Tabell.1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KASAM 105 31 88 62,15 10,829 

FA1 105 1 4 2,89 1,121 

FA2 105 1 5 3,92 1,149 

Valid N (listwise) 105     

 

Resultatet från centralmåttsberäkningen visade att medelvärdet för elevernas KASAM var 

62.15, där lägsta möjliga summan är 13 och högsta möjliga är 91. Summan för elevernas 

KASAM varierade från 31 som lägsta till 88 som högsta KASAM. Kring frågan om elevernas 

FA1 visade resultatet ett medelvärde på 2.89, där högsta möjliga värde är 4 och lägsta möjliga 

värde är 1. Kring frågan om elevernas FA2 visade resultatet ett medelvärde på 3.92 där högsta 

möjliga värde är 5 och lägsta möjliga värde är 1. 

 

Tabell. 2 

KASAM 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Låg KASAM 19 18,1 18,1 18,1 

Medel KASAM 67 63,8 63,8 81,9 

Hög KASAM 19 18,1 18,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Resultatet kring elever KASAM visade att 18.1%  N=19 hade en låg KASAM, 63.8% utav 

eleverna N= 67 hade en medel KASAM och 18.1% N=19 hade en hög KASAM. 
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Tabell. 3 

KASAM     

SUMMA 

KASAM 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

31 1 1,0 1,0 1,0 

37 1 1,0 1,0 1,9 

41 1 1,0 1,0 2,9 

44 2 1,9 1,9 4,8 

45 1 1,0 1,0 5,7 

46 1 1,0 1,0 6,7 

47 1 1,0 1,0 7,6 

48 2 1,9 1,9 9,5 

49 6 5,7 5,7 15,2 

50 1 1,0 1,0 16,2 

51 4 3,8 3,8 20,0 

52 3 2,9 2,9 22,9 

53 1 1,0 1,0 23,8 

54 1 1,0 1,0 24,8 

56 7 6,7 6,7 31,4 

57 5 4,8 4,8 36,2 

58 2 1,9 1,9 38,1 

59 4 3,8 3,8 41,9 

60 2 1,9 1,9 43,8 

61 4 3,8 3,8 47,6 

62 2 1,9 1,9 49,5 

63 4 3,8 3,8 53,3 

64 2 1,9 1,9 55,2 

65 3 2,9 2,9 58,1 

66 1 1,0 1,0 59,0 

67 3 2,9 2,9 61,9 
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68 5 4,8 4,8 66,7 

69 2 1,9 1,9 68,6 

70 8 7,6 7,6 76,2 

71 2 1,9 1,9 78,1 

72 4 3,8 3,8 81,9 

73 3 2,9 2,9 84,8 

74 1 1,0 1,0 85,7 

75 4 3,8 3,8 89,5 

76 4 3,8 3,8 93,3 

77 2 1,9 1,9 95,2 

78 2 1,9 1,9 97,1 

79 1 1,0 1,0 98,1 

83 1 1,0 1,0 99,0 

88 1 1,0 1,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Tabell. 3 redovisar en frekvenstabell på samtliga respondenters KASAM. 

 

Tabell. 4 

FA1     

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Stillasittande fritid 18 17,1 17,1 17,1 

Måttlig motion på 

fritid 

18 17,1 17,1 34,3 

Måttlig regelbunden 

motion på fritiden 

27 25,7 25,7 60,0 

Regelbunden motion 

och träning 

42 40,0 40,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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Tabell. 4 redovisar resultatet utav första frågan kring fysisk aktivitet (FA1), “Hur mycket har 

du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?”.Resultatet 

visar att en klar majoritet utav respondenterna, 40 % N=42, svarade att deras fysiska 

aktivitetsgrad är “Regelbunden motion och träning”. 25.7% N=27 svarade att deras fysiska 

aktivitetsgrad är “Måttlig regelbunden motion på fritiden”. 17.1% N=18 utav respondenterna 

svarade att deras fysiska aktivitetsgrad är “Måttlig motion på fritiden” och 17.1% N=18 

svarade att de har “stillasittande fritid”. 

 

Tabell. 5 

FA2     

 Freque

ncy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Inte alls 5 4,8 4,8 4,8 

Högst 1 timme per vecka 5 4,8 4,8 9,5 

Mellan 1 och 3 timmar per vecka 28 26,7 26,7 36,2 

Mer än 3 timmar, men mindre än 5 

timmar per vecka 

22 21,0 21,0 57,1 

5 timmar eller mer per vecka 45 42,9 42,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Tabell. 5 redovisar resultatet utav fråga två kring fysisk aktivitet (FA2), “Hur mycket tid 

ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli 

varm?”.Resultatet för fråga två i fysisk aktivitetsformuläret visar att 42.9% N=45 utav 

respondenterna anstränger sig måttligt 5 timmar eller mer per vecka. 21% N=22 utav 

respondenterna anstränger sig måttligt mer än 3 timmar men mindre än 5 timmar per vecka. 

26% N=28 utav respondenterna svarade att de anstränger sig måttligt mellan 1 och 3 timmar 

per vecka. 4.8% N=5 svarade att de anstränger sig måttligt högst 1 timme per vecka och 4.8% 

N=5 svarade att de inte alls anstränger sig. 
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Tabell. 6 

Correlations 

 KASAM FA1 

Kendall's tau-b KASAM Correlation Coefficient 1,000 ,087 

Sig. (2-tailed) . ,314 

N 105 105 

FA1 Correlation Coefficient ,087 1,000 

Sig. (2-tailed) ,314 . 

N 105 105 

Spearman's rho KASAM Correlation Coefficient 1,000 ,099 

Sig. (2-tailed) . ,317 

N 105 105 

FA1 Correlation Coefficient ,099 1,000 

Sig. (2-tailed) ,317 . 

N 105 105 

 

I tabell 6 redovisar vi resultatet av korrelationen mellan KASAM och FA1. Vi fann att p = 

.314 > .05 och tau-b = .087,  N = 105 vid Kendall´s tau-b test och vid Spearman´s rho fann vi 

att p = .317 > .05 och rho = .099. Både Kendall´s tau-b och Spearman´s rho visar på en 

positiv- men väldigt låg korrelation och tolkas då som en obetydlig korrelation.  
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Tabell. 7 

Correlations 

 KASAM FA2 

Kendall's tau-b KASAM Correlation Coefficient 1,000 ,062 

Sig. (2-tailed) . ,476 

N 105 105 

FA2 Correlation Coefficient ,062 1,000 

Sig. (2-tailed) ,476 . 

N 105 105 

Spearman's rho KASAM_2 Correlation Coefficient 1,000 ,069 

Sig. (2-tailed) . ,484 

N 105 105 

FA2 Correlation Coefficient ,069 1,000 

Sig. (2-tailed) ,484 . 

N 105 105 

 

 

I tabell. 7 redovisar vi resultatet av korrelationen mellan KASAM och FA2. Vi fann att p = 

,476 och tau-b = ,062 N = 105 vid Kendall´s tau-b test och  vid Spearman´s rho test fann vi att 

att p = ,484 och rho = ,069 N = 105. Även detta resultat visar på en positiv korrelation vid 

Kendall´s tau-b test och Spearman´s rho test, dock är värdena väldigt låga och tolkas även här 

som obetydliga. 
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7. DISKUSSION  
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur elever på två kommunala grundskolor i 

årskurs nio beskriver sin fysiska aktivitet samt deras känsla av sammanhang (KASAM). 

Delsyftet är undersöka ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och KASAM. 

I följande kapitel förs en diskussion kring undersökningens metod och det resultat vi fått fram 

utav frågeformulären SOC-13 samt FA 1 & FA 2, diskussionen baserar sig på tidigare 

forskning, teori och empiri som vi presenterat tidigare i arbetet.       

   

7.1 Metoddiskussion 

I vårt med arbete med denna undersökning har vi lärt oss mycket. Vi har tidigare arbetat med 

kvalitativ undersökning och har ingen tidigare erfarenhet utav kvantitativ metod. 

 

Vi valde att arbete med kvantitativ undersökning eftersom denna metod kännetecknas utav 

tydlig struktur och mätbarhet genom siffror samt att vi kunde undersöka ett större urval och 

inte endast ett fåtal individer. Ett problem som vi stötte på var att vi inte kunde komplettera 

med mer empiri när väl undersökningen var gjord, något som är ett vanligt förekommande 

inom den kvantitativa metoden (Eliasson, 2013). Harboe (2013) menar på att siffror och 

diagram kan vara problematiskt att tolka och analysera på rätt sätt, även för den mest erfarna 

forskaren. Eftersom vi inte hade tidigare erfarenheter utav kvantitativ metod hade vi 

svårigheter med analys och val utav analysmetod. Vi använde oss utav ett bekvämlighetsurval 

vilket gav oss både för- och nackdelar. En fördel var att vi kände till skolorna och eleverna, 

detta gjorde att vi snabbt kunde komma i kontakt med berörd personal och de klasser som vi 

ville skulle delta i undersökningen. En nackdel kan vara att vår bekantskap med 

respondenterna kan påverka deras svar. 

 

Genom feedback från skolpersonal som var närvarande vid utförandet av frågeformulär samt 

respondenter fann vi att elever upplevde vissa svårigheter med att uppfatta innebörden i 

frågorna från SOC-13 formuläret. Detta gör att vi ställer oss kritiska till huruvida SOC-13 kan 

användas för målgruppen. I vår pilotundersökning som gjordes innan vi besökte skolorna 

framkom inga svårigheter för deltagarna att förstå frågorna. Valet utav frågeformuläret föll 
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alltså på Antonovskys SOC-13 formulär. Eftersom detta formulär är reliabilitets- och 

validitetstestat ansåg vi att det lämpade sig bäst för vår undersökning (Eriksson & Lindström, 

2005). Vi valde även SOC-13 istället för SOC-29 ur en tidsaspekt då vår undersökning föll 

under lektionstid samt att det är som vi ser det lättare för eleverna att bibehålla ett fokus och 

besvara 13 frågor istället för 29. Eriksson & Lindström (2005) menar att det inte finns någon 

större skillnad på SOC-13 och SOC-29 vid validitet och reliabilitet aspekter. 

 

Valet utav frågeformulär för fysisk aktivitet gjordes utifrån reliabilitets aspekt. 

Frågeformuläret och frågorna som användes var ett extrakt ur en nationell hälsoundersökning 

som utfärdades av Folkhälsomyndigheten (2015) i Sverige och de två frågor som vi använde 

oss utav är även baserade på IPAQ formuläret.  

 

Vi finner att vår undersökning har en hög validitet då val av metod lämpar sig för våra 

frågeställningar. Vi har genom frågeformulär och presentation utav empiri redovisat för till 

vilken grad elever i årskurs nio, på de två skolor som deltog, säger sig vara fysiskt aktiva samt 

hur deras KASAM är. Vi har även utfört statistiska analyser i form utav korrelation mellan 

KASAM och FA. När vi påbörjade vårt arbete med denna uppsats hade vi en tanke och 

ambition att resultatet från undersökningen skulle generaliseras till en bredare population. Vi 

insåg dock vid ett senare skede att detta inte skulle vara möjligt då detta kräver en annan 

metod, mer specifikt ett slumpmässigt urval med respondenter som är oberoende utav 

varandra. Vi valde därför att inte göra några generaliseringar för en bredare population än de 

skolor som deltog i undersökningen. Vi anser att denna insikt stärker vetenskapligheten i vårt 

arbete. Vi vill även påpeka är att resultatet från vår undersökning bygger på respondenternas 

egna uppskattning utav fysisk aktivitet och kan vara missvisande.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från vår undersökning visade att ca. 43%  av ungdomar i årskurs nio är fysiskt 

aktiva 5 timmar eller mer per vecka, ca. 21% var aktiva mellan 3 och 5 timmar per vecka, ca. 

27% var fysiskt aktiva mellan 1 och 3 timmar per veckan, ca. 5% svarade att de var fysiskt 

aktiva max 1 timme per vecka och 5% inte alls. Vårt resultat visade på liknande siffror som 

från undersökningen som presenterades utav Statens folkhälsoinstitut (2011) där 45% utav 
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skolbarn var fysiskt aktiva 5-7 dagar i veckan (minst en timme per dag), ca. 30% var fysiskt 

aktiva 3-4 dagar i veckan och övriga 25% 0-2 dagar per vecka. Utifrån denna jämförelse 

finner vi inga större förändringar bland elevers fysiska aktivitetsvanor och kan konstatera att 

de har relativt hög fysisk aktivitet.  

 

Vårt resultat kring KASAM visade på liknande resultat som presenterades utav Sollerhed et 

al. (2005).  I vår undersökning fann vi att elever i årskurs nio hade KASAM som var mean = 

62.15 och en standardavvikelse på 10.8. Sollerhed et al. (2005) presenterade deras resultat av 

ungdomars KASAM där mean = 62.6 och en standardavvikelse på 10.5. Sollerhet et al. 

(2005) undersökte även samband mellan KASAM och fysisk aktivitet men fann inget sådant 

samband. I vår undersökning framgick likt Sollerhed et al. (2005) ingen korrelation mellan 

fysiska aktivitet och KASAM. Dock fann Sollerhed et al. (2005) starka samband mellan 

elevers KASAM och deras inställning till ämnet idrott och hälsa och menar på så sätt att 

genom positiva erfarenheter i ämnet idrott och hälsa går att utveckla KASAM hos elever. 

Även Jakobsson (2007) menar att pedagoger genom undervisnigen i ämnet idrott och hälsa 

kan utveckla de komponenter som utgör KASAM: hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Vi finner även likheter mellan det Jakobsson (2007) presenterar och 

undersökningen gjord utav Modin och Östberg (2009). Enligt undersökningen som Modin och 

Östberg (2009) presenterade visade resultatet att elever som fick hjälp och stöd när det 

behövdes samt upplevde undervisningen intressant och meningsfull hade mindre 

psykosomatiska besvär. Jakobsson (2007) menar att det är viktigt för elever att de känner att 

de har stöd från pedagoger och klasskamrater samt undervisningen är meningsfull. Modin och 

Östberg (2009) samt Jakobsson (2007) belyser vikten utav meningsfullhet och hanterbarhet i 

undervisningen, med tillägg om begriplighet från Jakobsson (2007).  Hassmén et al. (2000) 

har undersökt samband mellan KASAM och fysisk aktivitet och fann där ett positivt samband 

mellan dessa två variabler i kontrast till vårt resultat där inget samband fanns. Vi finner 

resultatet kring korrelationen i vår undersökning intressant då resultatet inte pekar på att det 

förekommer något samband mellan fysisk aktivitet och KASAM. Samtidigt har studien som 

Sollherhed et al. (2005) genomförde visar att inställningen till ämnet idrott och hälsa är 

positivt korrelerat med KASAM något som även Jakobsson (2007) pekar på. Detta ger oss 

tydligare indikationer på att det inte är graden utav fysisk aktivitet som är betydelsefull för 

individens KASAM utan andra komponenter inom fysisk aktivitet.  
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8. SLUTSATS & DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 
Vi presenterar i detta kapitel slutsatser från vår undersökning samt didaktiska implikationer 

för arbete inom skolan. Vi kommer att redovisa slutsatser utifrån våra frågeställningar och 

problemområde, samhälls- och individnivå. 

8.1 Slutsatser 

Vi vill inleda med att påpeka att våra slutsatser inte går att generalisera på övriga 

befolkningen utan gäller endast för den population som undersökningen baseras på.  

Vår frågeställning löd: Hur är KASAM bland elever i årskurs nio? Från vårt resultat kan vi 

dra slutsatsen att i vår population har eleverna i genomsnitt en relativt hög KASAM. Till 

vilken grad är elever i årskurs nio fysiskt aktiva? Här drar vi slutsatsen att i vår population har 

eleverna en relativt hög grad fysisk aktivitet. Hur förhåller sig elevers fysiska aktivitet till 

deras KASAM? Vårt resultat visar att inte finns något samband mellan KASAM och FA. 

Inledningsvis hade vi en hypotes om att fysisk aktivitet korrelerade positivt med KASAM då 

båda dessa begrepp är förknippade med god hälsa. Vi finner då slutsatsen om nollkorrelation  

intressant då detta motsäger hypotesen.  

Undersökningen som vi har genomfört har pekat på att KASAM är både viktigt och 

användbart ur ett individ-, skol- och samhällsperspektiv. Vi menar även på att det salutogena 

perspektivet ger oss vidare möjligheter i ett hälsofrämjande arbete inom skolan. Genom att 

utgå från ett salutogent perspektiv kan vi forma undervisningen så att den känns hanterbar, 

begriplig och meningsfull  då detta gynnar individens KASAM och i förlängningen deras 

hälsa. Vidare menar vi att det finns andra komponenter inom ramen för fysisk aktivitet som 

påverkar individers KASAM. Dock kan vi inte uttala oss om vilka dessa komponenter är. Vårt 

resultat bekräftar även att en individ som har en låg grad utav fysisk aktivitet kan ha högt 

KASAM. Ur ett salutogent perspektiv kan man inte utgå från att fysisk aktivitet är 

hälsofrämjande i den bemärkelse att det stärker individens KASAM. Detta då vi inte finner 

någon korrelation mellan graden utav fysisk aktivitet och KASAM.  
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8.2 Didaktiska implikationer 

Vi ser en stor möjlighet att främja elevers KASAM och hälsa inom skolan och kommer att 

presentera för oss några viktiga implikationer. Inledningsvis ser vi att det är viktigt att bygga 

upp och stärka relationerna elev/elev och elev/pedagog. Genom att stärka relationen och 

bygga upp samarbetsförmågan mellan elever och skolpersonal kan vardagen kännas mer 

hanterbar då vi nyttjar resurser hos varandra. Detta kan också bidra till en ökad känsla av 

trygghet och engagemang. För att öka begripligheten är det viktigt att pedagogerna utgår ifrån 

de didaktiska frågeställningarna hur, vad , varför och att de synliggörs och tydliggörs för 

eleverna. Detta kan göras genom pedagogen konkretiserar undervisningens mål, syfte och 

tillvägagångssätt. Vidare kan undervisningen sträva efter att utmana elever att pröva på nya 

saker med mål  att eleverna finner saker som är meningsfulla för dem och bidrar till en positiv 

livssyn. Att arbete med detta inom ämnet idrott och hälsa kan bidra till att det hos individen 

väcks en lust för fysisk aktivitet och ett livslångt lärande för rörelse och hälsa. 
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9. VIDARE FORSKNING 

Då vår undersökning var en totalundersökning på vår population  och inte kunde generaliseras 

till övriga befolkningen hade det varit intressant att utföra en bredare studie genom en 

stickprovsundersökning för att kunna generalisera ytterligare. En möjlighet är att även utöka 

frågorna kring fysisk aktivitet samt att analysera andra aspekter inom hälsa. Det vore även 

intressant att studera KASAM hos elever och andra bidragande faktorer hos individen i en 

mer djupgående analys utav detta, t.ex. genom kvalitativa undersökningar.  
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Bilagor 
Bilaga 1: SOC-13 formulär 

 

Känsla av sammanhang - Antonovsky’s Livsfrågeformulär – 

korta formuläret (13 frågor) 

Källa: Antonovsky, Aaron Hälsans mysterium. Stockholm 1991. 
 

B= begriplighet  H= hanterbarhet  M=Meningsfullhet 

 

1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? (M) 

1   2   3   4   5   6           7 
mycket sällan           mycket ofta 

eller aldrig 

 

2. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände 

väl? (B) 

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

hänt 

 

3. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? (H) 

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

hänt 

 

4. Hittills har ditt liv: (M) 

1   2   3   4   5   6           7 
helt saknat               genomgående haft 

mål och mening           haft mål och mening 

 

5. Känner du dig orättvist behandlad? (H) 

1   2   3   4   5   6           7 
mycket mycket           sällan/aldrig 

ofta 

 

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

göra? (B) 

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

ofta 

 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till: (M) 

1   2   3   4   5   6           7 
glädje och djup                        smärta och leda 

tillfredsställelse 
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8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? (B) 

1   2   3   4   5   6           7 
mycket                 mycket sällan/aldrig 

ofta 

 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? (B) 

1   2   3   4   5   6           7 
mycket                 mycket sällan/aldrig 

ofta 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du känt det så? (H) 

1   2   3   4   5   6           7 
aldrig                 mycket ofta 

 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: (B) 

1   2   3   4   5   6            7 
du över- eller          du såg saken i dess rätta 

undervärderade           perspektiv 

dess betydelse 

 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

(M) 

1   2   3   4   5   6             7 
mycket                 mycket sällan/aldrig 

ofta 

 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? (H) 

1   2   3   4   5   6             7 
mycket                 mycket sällan/aldrig 

ofta 
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Frågeformulär: Fysisk aktivitet, årskurs 9  

 

Fråga 1: 

 Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 

månaderna? Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett 

genomsnitt. Obs! Kryssa endast i ett alternativ. 

   

   ❏ Stillasittande fritid  

Du ägnar dig mest åt läsning, TV, dator, bio eller annan stillasittande sysselsättning på 

fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan 

 

   ❏ Måttlig motion på fritiden  

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan 

att svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga 

promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling. 
 

   ❏ Måttlig, regelbunden motion på fritiden  

Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, 

simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.  
 

  ❏ Regelbunden motion och träning  

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande 

vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället varar minst 30 minuter per 

gång.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fråga 2:  

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får 

dig att bli varm?  
T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning. Det 

kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett alternativ.  

 

❏ 5 timmar per vecka eller mer 

❏ Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka  

❏ Mellan 1 och 3 timmar per vecka  

❏ Högst en timme per vecka  

❏ Inte alls 
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