
 
 

 

Finns det ett samband mellan fysisk 
aktivitet och känsla av 

sammanhang? 
- en studie av sambandet mellan fysisk 

aktivitet och KASAM hos personalen på en 
skola. 

 
Ellenor Sundberg 

 
 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete: 51:2008 

Lärarutbildningen: 2006-2010 
Seminariehandledare: Carolina Lundqvist & Pia Lundqvist Wanneberg 

Examinator: Suzanne Lundvall



Sammanfattning 
 

Syfte 

Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog, beskriver känsla av sammanhang, KASAM, i 
vilken utsträckning vi uppfattar tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Detta menar han har stor betydelse för hur vi klarar påfrestningar i livet och därmed 
upprätthåller hälsa.  

Studien undersöker om det finns ett samband mellan antal timmars utövande av fysisk 
aktivitet och grad av KASAM hos personalen på en skola.   

 

Metod  

Studien gjordes som en kvantitativ fallstudie på en skola i södra Norrland. Aaron 
Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM - 13) användes för att mäta personalen 
KASAM. Ytterligare en enkät användes där personalen fick besvara antal timmar 
fysisk aktivitet de utövande per vecka, sysselsättning på skolan, ålder, kön och 
civilstånd. Urvalet gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen. Resultaten bearbetades 
med hjälp av dataprogrammet SPSS. Det externa bortfallet var mindre än 6 % och det 
interna bortfallet var noll.  

 

Resultat 

Det fanns en stark korrelation mellan personalens grad av KASAM och antal timmar 
utövad fysisk aktivitet i veckan. KASAM steg med antalet timmar fysisk aktivitet. Det 
visade sig också att det fanns ett samband mellan personalen på skolans 
arbetsuppgifter och deras grad av KASAM. De som arbetade som lärare hade högre 
grad KASAM än den övriga personalen. Variabler som kön, ålder och civilstånd 
visade ingen korrelation med KASAM. 

 

Slutsats 

Resultatet stärker Antonovskys teori om att det finns ett samband mellan strakt 
KASAM och god hälsa. Det finns många skäl till att utöva fysisk aktivitet, att det 
höjer en individs KASAM är ett av dem. 
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Inledning 
 

Introduktion 
Att hitta en definition på hälsa som är fullständig och passar alla människor är svårt. 

Att hälsa är någonting bra och åtråvärt är vi nog alla överens om men vad är det som 

befrämjar hälsa? Detta tror jag också kan vara olika för olika människor. Kan man 

skilja på fysisk hälsa och psykisk hälsa? Människokroppen är byggd för rörelse, kropp 

och själ mår bra av fysisk aktivitet. Tidigare studier visar att regelbunden fysisk 

aktivitet förlänger livet och ger ökad livskvalitet i form av bättre hälsa.1 Vi är alla 

friska i någon bemärkelse så länge det finns det minsta liv i oss.2 

Världshälsoorganisationen WHO har en definition på hälsa som lyder: ”hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

frånvaro av sjukdom och handikapp” 3 Det är alltså flera komponenter som ska 

stämma för att vi ska uppleva ”hälsa”.  

Tänk dig att du på en skala med ohälsa som yttervärde i ena kanten och hälsa som 

yttervärde i andra kanten, ska sätt ett kryss vart du befinner dig. Vad är det som 

påverkar var ditt kryss hamnar? Kan du göra någonting för att komma närmare den 

friska polen? Eller hur ska du upprätthålla din position på skalan?  

Bakgrund 
 

KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang, detta begrepp är av stor 

betydelse för en människas placering på skalan.4 KASAM är ett tillstånd som 

individen själv kan utveckla genom att odla generella motståndskrafter, GMR. 

Definitionen av GMR är livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att 

forma resultat, och en balans mellan över- och underbelastning.5 Konkreta exempel 

på GMR är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd.  

                                                 
1 Statens folkhälsoinstitut, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 
(Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008) s. 11. 
2 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium, 2. uppl.  (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 28. 
3 Världshälsoorganisationen, Aging and Intellectual Disabilities - Improving Longevity and Promoting 
Healthy Aging: Summative Report, januari 2000 < www.who.int/mental_health/media/en/27.pdf > 
(Acc.2008-12-11). s. 6. 
4 Antonovsky, s. 42. 
5 Ibid., s. 47. 
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När jag först kom i kontakt med begreppet KASAM föll många bitar på plats för mig 

och hur jag uppfattade min egen tillvaro. Betydelsen av att ha ett starkt KASAM blev 

viktigt och eftersträvansvärt. Frågan var bara hur jag skulle uppnå en hög grad av 

KASAM. Mycket forskning har gjorts som visar på vägar att gå och variabler som 

visats sig ha ett samband med grad av KASAM. Jag vill med detta arbete, utifrån 

aktuell forskning och eget intresse, välja ut variabeln fysisk aktivitet och undersöka 

om det finns ett samband med KASAM. 

Statens offentliga utredningar (SOU) kom i december 2000 ut med Nationella mål för 

folkhälsan. I utredningen behandlas den fysiska rörelsens betydelse för hälsan. Det 

finns ett mycket tydligt samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och 

hälsotillstånd. En halvtimmes måttlig fysisk rörelse om dagen minskar risken för 

hjärt-kärlsjukdomar, icke-insulinberoende diabetes, fallolyckor, benskörhet på sikt, 

vissa cancerformer och lättare former av depression. Dessutom är brist på fysisk 

rörelse en av anledningarna till att 45 % av vår befolkning är överviktiga eller feta.6 

Jag tror att de flesta människor vet att fysisk aktivitet är något som befrämjar hälsan, 

trots detta rör vi oss allmänt sett alldeles för lite för att må bra. Att trivas med sitt 

arbete och känna att arbetssituationen är stimulerade är viktigt med tanke på all den 

tid som spenderas på arbetet.7  

Under de senaste åren har det genomförts omfattande förändringar inom skolområdet. 

Omorganisationer och personalminskningar har bidragit till att den psykiska 

belastningen på personal inom skolan har ökat. Vid en undersökning gjord på 

grundskolan år 2002 av Arbetsmiljöinspektionen inspekterades 28  skolor i tre 

kommuner, 206  lärare, 37 skyddsombud och 28 rektorer intervjuades. I anslutning till 

undersökningen fick också 499 lärare besvara ett frågeformulär. Resultatet av 

undersökningen visade att lärarna är stressade och frustrerade. Risken för 

stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning bedömdes som stora. Lärarna mår psykiskt 

dåligt på grund av hög arbetsbelastning, bristande anpassning mellan resurser och 

arbetskrav samt brist på stöd och handledning i arbetet. Neddragningar och 

besparingar genomförs utan hänsyn till mänskliga konsekvenser. Otillräckliga 

resurser till barn med särskilda behov är en stor orsak till stress och frustration i 
                                                 
6 Statens offentliga utredningar, Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan, SOU 2000:91, 
december 2002 < http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2822 > (Acc.2008-12-11).s. 121. 
7 Ibid., s. 121. 
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arbetet. Hög personbelastning i skollokaler ger höga ljudnivåer vilket ytterligare ökar 

den redan stora fysiska och psykiska belastningen som lärarna utsätts för.8    

Effekter av fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragningar och som resulterar i ökad energiförbrukning. Vid fysiskt arbete 

ökar pulsen och hjärtats minutvolym. Andningen flerfaldigas, blodtrycket ökar, 

kroppstemperaturen stiger, hjärtats och musklernas genomblödning ökar och det 

bildas mer mjölksyra.9  

Flera hormonsystem aktiveras under fysiskt arbete. Hormoner är kemiska budbärare 

som överför information från de hormonproducerande cellerna till kroppens övriga 

celler. De olika hormonerna som utsöndras i kroppen vid fysiskt arbete påverkar oss 

på olika sätt. Vältränade personer har sänkt insulinkoncentration i blodet, både basalt 

och efter sockerintag. Det innebär ökad insulinkänslighet vilket i sin tur är starkt 

kopplad till minskad risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar. Vältränade personer 

svarar också annorlunda på stresshormoner då den så kallade HPA-axeln 

(hypotalamus-hypofys-binjure) är en förmedlare av kroppens svar på olika 

stresstillstånd. Minskad aktivitet i HPA-axeln och därmed minskad utsöndring av 

stresshormon i HPA-systemet påverkas av regelbunden konditionsträning.10  

Människor som regelbundet motionerar uppvisar större psykiskt välbefinnande 

jämfört med individer som inte motionerar. Med psykiskt välbefinnande menas 

mindre upplevd nedstämdhet, ångest och vrede samt glädje, självförtroende och 

energi.11 En rimlig hypotes är att detta fenomen skulle minska risken för depression 

då utsöndring av stresshormon minskar. Ytterligare en rimlig hypotes kring fysisk 

aktivitets samband med depression är att effekten av fysisk träning beror på ökad halt 

av endorfiner. Långvarigt muskelarbete aktiverar centrala endorfinsystemet dvs. 

frisättningen av endorfiner ökar. Försök på både möss och människor styrker denna 

hypotes.12   

                                                 
8 Arbetsmiljöverket, Läraryrket är stimulerande men arbetsförhållandena är ohållbara, 2003-02-13 
<http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2003/569.aspx> (Acc.2008-12-11). 
9 Statens folkhälsoinstitut, s. 11. 
10 Ibid., s. 31. 
11 SISU Idrottsböcker, Effekter av fysisk träning: vid olika sjukdomstillstånd (Stockholm: statens 
folkhälsoinstitut, 2007) s. 50. 
12 Ibid., s. 286-287.  
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Endorfiner är ett peptidhormon som kroppen tillverkar själv. Endorfiner verkar 

smärtlindrande i kroppen och ger en känsla av starkt välbefinnande. Endorfinet har 

samma verkan i kroppen som ämnena opium, morfin och heroin. Hjärnan svarar på 

upprepande doser av narkotika med att minska sin egen produktion av enodorfiner, 

vilket ger missbrukare smärtor och obehagskänslor när effekten av det narkotiska 

ämnet upphör.13 Denna mekanism kan troligen bidra till att många joggare upplever 

en känsla av abstinens då hon eller han tvingas till en tids ofrivillig fysisk 

inaktivitet.14  

Fysisk aktivitet som fritidskultur 
Pedagogen Lars-Magnus Engström har gjort en studie där han följt 2000 personers 

motionsvana sedan 1968, då de var 15 år gamla. Engström har i sin undersökning 

tittat på hur motionsvanorna varierat under deltagarnas uppväxt, vilket typ av aktivitet 

de valt samt vad som kan vara orsaken till detta. Han slutsats blev att idrotts- och 

motionsvanor är mycket tydligt kulturellt och socialt präglade. Motionsutövning är ett 

påtagligt inslag i medelklassens livsstil medan förhållandevis få med lägre social 

ställning ägnar sig åt sådan verksamhet. Resultatet visade att både uppväxt och den 

sociala miljön är av betydelse för motionsutövning.15 Hans undersökning visar bara 

vilka som frivilligt valt att ägna sig åt motion, i hans resultat är inte motion som t.ex. 

till, från och på arbetet medräknat.16 Engström har tittat på sina resultat utifrån Pierre 

Bourdieus habitusbegrepp som förenklat bygger på att individens tidigare och 

samlande erfarenheter är styrande för föreställningar, förmågor och praktiker. 

Habitusbegreppet förklaras också som det ”sociala arvet”. Detta ledde Engström till 

att i sin studie även belysa hur barn liknar sina föräldrar. Människors habitus, som 

t.ex. avspeglas i idrotts- och motionsvanor, formas i hög grad av uppväxtmiljön och 

de erfarenheter som görs där.17 

 

                                                 
13 Egil Haug, Olav Sand, Öystein Sjaastad, Människans FYSIOLOGI, (Stockholm: LIBER 
universitetsforlaget, 1993) s. 113. 
14 Ingibjörg Jonsdottir, Pavel Hoffmann, Peter Thorén, ”Träning: endorfiner och immunförsvaret”, 
Svensk idrottsforskning 1 (1995:4), s. 28. 
15 Lars-Magnus Engström, Karin Redelius, ”Pedagogiska perspektiv på idrott” (Stockholm: HLS 
Förlag: 2005) s. 146. 
16 Ibid., s. 142. 
17 Ibid., s. 147. 
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Teoretisk utgångspunkt: KASAM 
Grundaren av KASAM teorin var Aaron Antonovsky (1923-1994). Antonovsky var 

professor i medicinsk sociologi. Hans forskning fick sin inriktning vid en studie 1970 

som undersökte kvinnor boende i Israel, men ur olika etniska grupper, hade anpassat 

sig till klimakteriet. En enkel ja-nej fråga om kvinnan varit i koncentrationsläger 

fanns med i frågeformuläret. Resultatet visade på att 29 % av de kvinnor som suttit i 

koncentrationsläger hade god psykisk hälsa jämfört med 51 % i kontrollgruppen. Det 

intressanta i detta fann Antonovsky inte var skillnaden mellan 29 % och 51 % utan 

hur det kunde komma sig så många som 29 % av dessa kvinnor hade god psykisk 

hälsa. Resultatet gällde också kroppslig hälsa. Att ha upplevt lägrets ofattbara skräck 

och sedan under flera år ha levt som flykting för att därefter skapat sig ett nytt liv i ett 

land som genomlider tre krig. Allt detta och fortfarande vara vid tillfredställande 

hälsa. Det var dessa iakttagelsen som fick Antonovsky att börja forma den 

salutogenetiska modellen. 18 

Ett salutogent sätt att se på hälsa fokuserar på svaret varför människor hamnar vid den 

positiva polen i dimensionen hälsa-ohälsa, eller vad får dem att röra sig mot denna 

pol. Ett patogensikt synsätt skulle istället söka svaret på varför människor blir sjuka, 

vad det är som gör att de hamnar i en viss sjukdomsteori. Antonovskys spontana 

reaktion på detta var att människor som befinner sig vid den positiva polen på skalan 

inte i någon större utsträckning hade utsatts för livets stressorer.19 Stressorer 

definieras som; krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller 

automatiska adaptiva responser på.20 Antonovsky insåg att hypotesen om att de 

människor som befinner sig vid den positiva polen inte skulle vara utsatta för 

stressorer i lika stor utsträckning som andra, inte var hållbar. Den mänskliga tillvaron 

är full av stressorer. Många, men långt ifrån alla människor överlever och kan till och 

med klara sig bra trots hög stressbelastning. Bortsett från de stressorer som har en 

direkt nedbrytande effekt på organismen, går det inte att förutsäga vilka konsekvenser 

de får för människors hälsa. Att ställas inför stressorer leder till ett spänningstillstånd 

som måste hanteras. Om konsekvensen av detta spänningstillstånd kommer bli 

                                                 
18 Antonovsky, s. 15. 
19 Ibid., s. 16. 
20 Antonovsky, s. 57. 
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sjukdom, hälsa eller någonting där emellan beror på hur effektiv hanteringen av denna 

spänning är.21  

Antonovskys svar på hur arbetet för att klara av stressorer skulle gå till formulerades i 

termer av generella motståndskrafter, GMR. Generella motståndskrafter är 

människors kraft till att bekämpa stressorer. De gemensamma för alla GMR är att de 

ska göra stressorerna begripliga och hjälpa oss att få ut något meningsfullt av de 

stressorer som vi ständigt utsätts för. En hög känsla av sammanhang, KASAM, kan 

uppstå av ständig upprepning av dessa erfarenheter.22 

KASAM: definition 
Antonovskys formella definiering av KASAM lyder enligt följande: 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande 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.23 

 

KASAM: uppkomst och ursprung 
Antonovsky skriver själv i Hälsans mysterium om vägen till ett starkt KASAM. Hans 

beskrivning börjar i spädbarnsåren och följer sedan uppväxten fram till vuxen ålder. 

Faktorer han nämner som väsentliga för en individs KASAM redan i spädbarnsålder 

är modern, som en självklar och förutsägbar person genom barnets uppväxt. Barnets 

sociala och fysiska värld, så väl som yttre och inre stimuli blir välbekanta och 

förvandlas till rutin.24 

Allt eftersom att barnet växer och närmar sig vuxen ålder är andra faktorer av 

betydelse för individens utveckling av ett starkt KASAM. Dessa faktorer är t.ex. 

samhällsklass, historia och kön.25 Antonovsky menar också att i ungdomen nås i bästa 

fall en provisorisk stark KASAM som kan ligga till grund för kortsiktiga förutsägelser 

                                                 
21 Ibid., s. 16. 
22 Ibid., s. 17. 
23 Ibid., s. 17. 
24 Antonovsky, s. 132-139. 
25 Ibid., s.142. 
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och förmåga att handskas med stressorer och hälsotillstånd. Det är i det unga 

vuxenlivet som en placering på KASAM skalan blir mer eller mindre definitiv.26  

På arbetet kommer mer än hälften av den vakna tiden spenderas.27 Arbetet är en viktig 

faktor för en människas KASAM. Vad det gäller förvärvsarbetare är det av betydelse 

för KASAM att arbeta på en socialt värdesatt arbetsplats eller att det finns glädje och 

stolthet i det arbete som utförs. Betydelsefullt för KASAM är också att det finns 

möjlighet att välja arbetsuppgifter, arbetsordning och arbetstakten tillsammans med 

att få inflytande i vad som gör.28 Den sociala rollen utför arbetet har självklart också 

en stor inverkan på en människas KASAM grad. För en del människor kan dessa 

roller och erfarenheter överskugga den betydelse den huvudsakliga sysselsättningen 

en människa har.29  

 

 

 

 

                                                 
26 Antonovsky, s.147. 
27 Ibid., s. 147. 
28 Ibid., s.153. 
29 Ibid., s.160. 
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KASAM: tre komponenter 
Känsla av sammanhang omfattar enligt Antonovsky tre begrepp. 

Begriplighet. Syftar till att uppleva inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig 

snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad eller oförklarlig. En människa med 

hög grad av begriplighet förväntar sig att det stimuli som i framtiden kommer att vara 

förutsägbara. Kommer de som en överraskning kommer de åtminstone kunna gå att 

ordna och förklara dessa stimuli. Personer med hög grad av KASAM kommer även 

om dessa stimuli inte är önskvärda som t.ex. död, krig och misslyckande kunna göra 

dem gripbara och begripliga.30     
Hanterbarhet. Definieras som den grad man upplever att det står resurser till ens 

förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som 

man bombarderas av. Resurser som står till ens förfogande kan syfta till resurser 

under ens egen kontroll eller ens make eller hustru, vän, kollega eller vilken som helst 

som kan känner att man kan räka med och litar på. Har man en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att uppleva att livet är orättvis eller känner sig som ett 

offer för omständigheterna.31  

Meningsfullhet. KASAM begreppets motivationskomponent. Människor som bedöms 

ha en hög grad av KASAM pratar om områden i livet som är viktiga för dem, något 

de lägger stort engagemang i eller något som har stor betydelse. De som har lågt 

KASAM visar i extremfall att det inte finns någonting i deras liv som betydde särskilt 

mycket för dem. Formellt syftar komponenten meningsfullhet till vilken utsträckning 

man känner att livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone den del av de 

problem man ställs inför är värda att investera energi i.32   

Antonovsky konstruerade ett instrument för att mäta känslan av sammanhang. Att 

konstruera frågeformulär och undervisa i frågeformulärsdesign hade Antonovsky stor 

erfarenhet av.33 Det formulär Antonovsky tog fram innehöll 29 frågor och kallades 

livsfrågeformuläret. Detta har sedan omarbetats och kommit ut i olika varianter där 

antalet frågor skiljer sig. KASAM – 29 och KASAM – 13 är de två formulär som är 

flitigast använda och har bra genomsnittlig reliabilitet och validitet. KASAM – 13 är 

                                                 
30 Antonovsky, s. 44. 
31 Ibid., s. 45. 
32 Ibid., s. 46. 
33 Ibid., s. 110. 
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ett urval av frågor ur KASAM – 29.34 Båda formulären har en sjugradig svarsskala. 

På KASAM – 13 är max poängen 91 och minimum poängen 13. 

                                                

 

Teorin betydelse för studien 
Dessa teorier kommer att användas vid tolkningen av resultaten i min diskussion. En 

KASAM enkät kommer användas för att mäta personalens KASAM. 

 

Tidigare forskning 
Eftersom denna studie undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och KASAM är 

detta avsnitt uppdelat i dessa teman. Nedan presenteras ett urval av denna forskning. 

Men först en studie om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. 

Fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan 
En studie gjord i Finland av psykologen Peter Hassmén m.fl. undersökte fysisk 

träning och psykiskt välbefinnande. I studien deltog 3403 st varav 1856 st kvinnor och 

1547 st män. Resultatet visade att ju mer fysiskt aktiva deltagarna var, desto mindre 

depression, mindre undertryckt ilska, mindre cynisk misstro, mindre upplevd stress 

och bättre upplevd hälsa i jämförelse med de deltagare som utövade fysisk träning 

mindre frekvent. Dessutom hade de som tränade mer frekvent högre grad av KASAM 

och en starkare känsla av social integration än sina inaktiva motparter.35    

KASAM och dess betydelse för hälsan 
Forskare Monica Eriksson undersöker i sin avhandling bl.a. relationen mellan 

KASAM och hälsa. KASAM är starkt förknippat med mental hälsa medan paralleller 

med den fysiska hälsan är mer komplexa och sambanden är inte lika starka. Hennes 

forskning visar också på ett starkt samband mellan höga KASAM resultat och god 

upplevd hälsa. Hon menar också att KASAM verkar vara en hälsoresurs som främjar 

återhämtning och utvecklar en positiv hälsa. Det är också ett viktigt bidrag för 

utveckling och underhåll av människors hälsa, men enbart KASAM kan inte förklara 

den allmänna hälsan. Hennes undersökningar visar på att personer med hög KASAM 

 
34 Kjell Hansson, Martin Olsson, ”Känsla av sammanhang: ett mänskligt strävande” Nordisk psykologi, 
53 (2001:3) s. 241. 
35 Peter Hassmén, Nathalie Koivula, Antti Uutela, ”Physical exercise and psychological well-being: A 
population study in Finland”, Preventive Medicine, (2000:30) s. 22. 
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klarar av stressfulla situationer och fortfarande behålla hälsan i mycket större 

utsträckning än personer med ett lågt KASAM.36  

Eriksson har också gjort en studie på 1500 Ålänningar mellan 40-70 år. Studien gick 

ut på att undersöka sambandet mellan depression och KASAM. Resultatet visade på 

ett starkt samband mellan hög KASAM och låg depression. Här lägger Eriksson in en 

varning, är det en hög grad av KASAM som resulterar i låg depression eller är det en 

låg grad av depression som bidrar till hög KASAM.37 Antonovskys egen hypotes är 

att KASAM står i kausalt samband med hälsotillståndet.38  

Berit Nilsson, socionom och licentiat i medicinsk vetenskap, undersöker i sin 

avhandling om vad känsla av sammanhang har för betydelse i våra liv. Detta med 

aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer. I hennes undersökning 

besvarade 1802 personer Antonovskys livsfrågeformulär. Någon skillnad i 

medelvärde mellan män och kvinnor fanns inte. Det finns ett samband mellan män 

med lågt KASAM och dålig självupplevd hälsa, lågt socialt stöd, lågt emotionellt 

stöd, ogift/skild/änkling. Detsamma gällde för kvinnor med undantag för 

civiltillståndet men istället tillkom mångåriga magbesvär.39  

Nilsson har också undersökt stabiliteten i KASAM begreppet. Det framkom att 

stabiliteten var högre hos dem med en hög grad av KASAM än hos de med låg grad 

av KASAM.40  

I boken Långtidsfrisk skriver läkarna Jonny Johnsson, Anders Lugn och Birger Rexed 

om hur vi kan bryta ohälsa och byta ut det mot hälsa. De har ett salutogen syn och 

fokuserar på hur det är när det är som bäst och hur vi ska nå dit. Utifrån studier gjorda 

på långtidsfriska ger författarna kommit fram till följande rekommendationer för att 

nå hälsa. De har tagit fram 11 egenskaper som alla finns hos de långtidsfriska: 1, att 

de trivs bra på arbetsplatsen 2, färre antal kroppsliga och psykiska besvär (mätt i 

infektioner, ångest, oro och stress) 3, fysisk belastning upplevs mycket mindre 

betungande 4, arbetet ses som en utmaning och ger positiv stimulans 5, mindre 

nedstämda 6, mindre sömnstörningar 7, ej oroliga för hälsan 8, de är 
                                                 
36Monica Eriksson, Unravelling the mystery of salutogenesis (diss. Åboakademi; Helsingfors: 
folkhälsan research centre, 2007) s. 34-35. 
37Eriksson, s. 38. 
38 Antonovsky, s. 98. 
39 Berit Nilsson, Vad betyder känslan av sammanhang i våra liv? (diss. Umeå universitet, 2002), s. 36. 
40 Ibid., s. 48. 
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framtidsoptimister 9, de upplever stämningen på arbetsplatsen som bra 10, de 

motionerar mer än fem gånger i veckan 11, de upplever känsla av sammanhang 

(KASAM).41     

KASAM och ålder 
När Nilsson gjorde en uppdelning i åldersgrupper hade den äldre åldersgruppen (45-

74 år) högre KASAM än de yngre (24-44 år). Detta gällde både bland män och 

kvinnor men skillnaden var mest uttalad bland männen.42 Enligt Erikssons 

undersökningar stiger KASAM med ålder.43 Hassmén m.fl. studie som jag tidigare 

pressenterade och som undersökte fysisk träning och psykologiskt välbefinnande 

visade däremot på de omvända. Deras resultat visade på att yngre människor hade 

högre KASAM.44  

KASAM och kön 
Studier om KASAM där analyserna av resultaten kategoriseras på könen är vanligt 

förkommande. Forskaren Tomas Engström och psykologen Jan Johansson har gjort en 

studie där 344 personer som blev arbetslösa när en Volvofabrik lades ner i Kalmar 

deltog. Studien gick ut på att söka samband mellan KASAM, nuvarande 

sysselsättning och ohälsa. Samband fanns mellan de som fått nyanställning och hög 

KASAM precis som samband mellan arbetslösa och lågt KASAM. Studien visade inte 

på några samband mellan KASAM och kön. 45  

Kjell Hansson och Marianne Cederblad, professorer i barn- och ungdomspsykiatri, 

har gjort en tvärsnittsstudie där de finner att pojkar har betydligt högre grad av 

KASAM än flickor. Skillnaden är som störst i högstadiet.46  

KASAM och fysisk aktivitet 
Doktoranden i samhällsmedicin och folkhälsovetenskap Ann-Christin Sollerhed m.fl. 

har gjort en undersökning på 301 tonåringar (131 st flickor och 170 st pojkar 16-19 

år) hösten 1996 på 16 olika gymnasieprogram. Eleverna fick besvara KASAM 

                                                 
41Anders Lugn, Birger Rexed, Jonny Johnsson, Långtidsfrisk: så skapas hälsa, effektivitet och 
lönsamhet. (Stockholm: Ekerlids förlag, 2003) s. 114-115. 
42 Nilsson, s. 35. 
43 Ibid., s. 63.  
44 Hassmén, s. 22. 
45 Jan Johansson , Tomas Engström, “Sense of coherence and ill health among the unemployed and re-
employed after closure of an assembly plant”, work & stress 13 (1999:3), S. 211. 
46 Kjell Hansson, Marianne Cederblad, Känsla av sammanhang: Studier från ett salutogent perspektiv. 
(Lund: Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri, Universitet, 1995). s.182 
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formuläret (13 frågor), göra sju stycken fysiska tester, besvara ett frågeformulär som 

berör deras inställning till ämnet idrott och hälsa och ett ytterligare formulär som 

berör deras fysiska aktivitet på fritiden. 47 Resultatet av studien visar att elever med 

positiv inställning till ämnet idrott och hälsa, bra betyg i ämnet och som utövar någon 

form av fysisk aktivitet på fritiden minst 4 gånger i veckan, har högre grad av 

KASAM än resterande elever. Skillnaden i KASAM grad var som störst mellan de 

elever som utövade fysisk aktivitet på fritiden 4 gånger eller mer per vecka och de 

elever som inte rapporterade någon fysisk aktivitet alls. De elever som ägnade sig åt 

fysisk aktivitet hade betydligt högre grad av KASAM.48 Åter till Hassméns studie 

som visade ett samband mellan de som mer frekvent utövade fysisk aktivt och högt 

KASAM och lågt KASAM för de som mindre frekvent utövade fysisk aktivitet. 49 

                                                 
47Ann-Christin Sollerhed, Erwin Apitzsch, Göran Ejlertsson,  “Predictors of strong sense of coherence 
and positive attitudes to physical education in adolescents” Scandinavian Journal of Public Health, 33 
(2005: 5) s. 336-337. 
48  Ibid., s. 340. 
49 Hassmén, s. 22. 
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Forskningens betydelse för studien 
Den aktuella forskningen ger exempel på variabler som visat på ett samband med 

KASAM men också variabler som inte visats sig ha något samband med KASAM. 

Var det gäller kön och ålder har forskarna kommit fram till olika resultat. Deras 

resultat leder mig till att i min studie ta med variabler som tidigare visat ha samband 

med människors grad av KASAM. Detta för att undersöka om det finns rena samband 

mellan KASAM och fysisk aktivitet när variabler som tidigare visat på samband 

uteslutits. Sollerheds undersökning om samband mellan fysisk aktivitet och KASAM 

är gjord bland ungdomar, jag har valt att titta på om resultaten blir detsamma bland 

vuxna. 

Syfte  
 

Syftet med denna studie är att se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och 

graden av KASAM bland personalen på en skola. 

Frågeställningar 
Hur många timmar utövar personalen fysisk aktivitet i veckan? 

Vilken grad av KASAM har personalen på skolan utifrån Livsfrågeformuläret? 

Går det att se någon koppling mellan KASAM och fysisk aktivitet när variabler som 

kön, ålder och civiltillstånd har uteslutits? 

Finns det någon skillnad mellan lärare och övrig personal? 

Metod 
 

Val av metod 
Studien är gjord som en fältstudie. Jag har valt att använda mig av två enkäter som 

metod för att besvara syfte. Detta för att kunna säga något generellt om en större 

grupp människor. Det kommer därför att bli en kvantitativ enkätstudie. Detta har jag 

valt att göra för att det är ett smidigt sätt att få svar ifrån många människor.  
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Datainsamlingsmetod 
Den första enkäten var ett livsfrågeformulär som har tagits fram av Antonovsky för att 

mäta människors KASAM. Den förkortad variant på  formuläret med 13 stycken 

frågor användes i stället för originalet med 29 stycken frågor. Formuläret är använt i 

stora delar av världen och skalan har omarbetats av många forskare. Formuläret med 

13 stycken frågor är också framtaget av Antonovsky och är en allmänt accepterad 

kortvariant.50 Jag tror att de som ska fylla i enkäten kan hålla koncentrationen bättre 

under 13 frågor än under 29 och därmed blir svaren mer sanningsenliga.  

Den andra enkäten består av frågor som gäller ålder, kön, arbetsuppgift på skolan, 

civiltillstånd och antal timmar fysisk aktivitet i veckan. Dessa frågor har valts då det 

visat sig vara av betydelse för människors KASAM grad i tidigare forskningar som 

gjorts. Enkäterna har bearbetas med hjälp av dataprogrammet SPSS.  

Urval 
Undersökning är gjord bland personalen som arbetar på en skola. Detta för att jag 

själv i framtiden förhoppningsvis kommer arbeta som lärare d.v.s. som personal på en 

skola. Därför vill jag lära mig något om hur det kan så ut bland personalen och deras 

olika grad av KASAM. Valet av skola gjordes enligt bekvämlighetsprincipen. 

Undersökningen är gjord på hela skolans personal, anledningen till det är att skolan är 

ganska liten, och för att få in ett bredare svar och därmed kunna uttala mig och hur det 

ser ut på just denna skola.  

Skolan ligger i ett brukssamhälle i södra Norrland. Det är en gymnasieskola med 

knappt 300 elever, motsvarande 30 st heltidsstuderande på komvux och 75 st som 

läser svenska för invandrare. Programmen som finns på skolan är IV, IVIK, SP, NV, 

BF, EC,HP och IP (industriskolan). Av de totalt 49 st var 35 lärare och resterande 14 

st kategoriseras som övrig personal. Av deltagarna var 29 st kvinnor och 20 st män. 

Åldern bland personalen varierade från 28 till 65 år. 

 

 

                                                 
50 Kjell Hansson, 2001, s. 241. 
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Procedur 
Rektorn på skolan kontaktades via mail och jag berättade vem jag var och mitt 

önskemål. Svar kom tillbaka från rektorn att det gick bra att komma till skolan och 

dela ut mina enkäter, bifogat var också en lista på all personal på skolan. Enkäterna 

lades i ett kuvert tillsammans med en presentation av mig och studien.51 Kuvert 

lämnades över personligen eller lades på deras skrivbord. Ett par dagar gavs innan jag 

önskade svar på enkäterna från personalen för att de i lugn och ro skulle kunna fylla i 

enkäterna. Min mailadress och telefonnummer fanns i brevet om det skulle vara några 

frågor angående enkäterna.  

Databearbetning 
Av de data jag fick ihop gjordes fyra olika körningar i SPSS. Den första var 

beskrivande statistik där jag fick fram medianer på de olika variablerna samt kvartiler. 

Andra körningen gav mig samband mellan KASAM och fysisk aktivitet, detta 

analyserades med ett Mann-Whitney test. Den tredje körningen gav mig samband 

mellan de olika variablerna och de analyserades med Spearman´s rang correlation. 

Den sista körningen jag gjorde var en multipel linjär regression, denna körning gav 

mig svar på vilka faktorer som hade ett oberoende samband med personalens 

KASAM. Dessa körningar valdes att göras för att besvara mina frågeställningar. 

Gränsen för P-värdet var 0,05.   

Bortfall 
I studien deltog 49 st av de totalt 52 st anställda på skolan. Bortfallet berodde på att en 

var bortrest och två var sjuka. Det interna bortfallet var noll.  

Reliabilitet och validitet 
Var det gäller den redan framtagna KASAM enkäten har det gjorts många 

undersökningar för att studera validiteten i Antonovskys livsfrågeformulär.52 Dessa 

undersökningar har alla kommit fram till att validiteten är hög. Docent inom barn- och 

ungdomspsykiatrin Kjell Hansson och Martin Olsson, socionom och doktorand inom 

socialt arbete, har gjort en litteraturstudie för att granska reliabiliteten i Antonovskys 

livsfrågeformulär. De använde sig av flera reliabilitetsskattningsmetoder i sin 

litteraturstudie och de valde att fördjupa sig i Cronbachs alpha och test-retest. De fann 

31 populationer som hade redovisat Cronbachs alpha för KASAM-29 Populationen är 
                                                 
51 Återfinns i bilaga. 
52 Monica Eriksson, Bengt Lindström, ”Validating of Antonovskys´s sense of coherence scale: a 
systematic review”, Community Health, 60 (2006) s. 108. 
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beskrivna i 29 olika studier. Medeltalet låg på 0,88 (vidd 0,79 - 0,95). För KASAM-

13 fann de 33 olika populationer i 30 olika studier. Medeltalet för Cronbachs alpha 

låg där på 0,82 (vidd 0,74 – 0,91). Var det gäller test-retest metoden har man funnit att 

vid test-retest över sex månader visade 0,80 på Cronbachs alpha för KASAM-29 och 

0,77 för KASAM -13.53  

Denna undersökning är gjord på en gymnasieskola så resultatet kan bara uttala sig om 

hur det ser ut på just denna skola. Alla frågor på livsfrågeformuläret var korrekt 

ifyllda vilket tyder på att formuläret är lätt att förstå och fylla i. Frågorna ska besvaras 

på en skala från ett till sju vilket medför att flera alternativ ges för att kunna återge sitt 

svar i dess rätta grad av igenkännande. Något urval bland personalen har inte gjorts då 

ambitionen var att dela ut enkäten till all personal på skolan. Antal anställda på skolan 

är 52 stycken. Jag hade möjligheten att dela ut enkäter till 51 stycken varav jag fick in 

svar från 49 stycken. Alla enkäter var rätt ifyllda och alla frågor var besvarade. 

Validiteten på enkäterna är hög då jag skrivit korta och konkreta frågor där alla var 

strikt formulerade utifrån syfte och frågeställningar. Eftersom antal deltagare i 

undersökningen är lågt kan studien inte uttala sig om någonting annat än hur det ser ut 

på den aktuella skolan, alltså låg generaliserbarhet. Men eftersom detta är en fallstudie 

och antalet deltagande personal på skolan var högt blir undersökningen av hög 

validitet.  

                                                 
53 Hansson, s. 242. 
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Resultat 

Fysisk aktivet 
Medianen av antal timmar fysisk aktivitet i veckan på skolan var tre timmar. De 25 % 

som utövade lägst antal timmar fysisk aktivitet i veckan utövade 0,5 timmar eller 

mindre. De 25 % som utövade flest antal timmar fysisk aktivitet i veckan utövade 4 

timmar eller mer. 

Det fanns ingen signifikant någon skillnad mellan könen (p= större än 0,05). De som 

arbetade som lärare utövade fler antal timmar fysisk aktivitet i veckan än övrig 

personal. Medianen för lärarna var fyra timmar och för den övriga personalen 0,5 

timmar.  

 

KASAM 
Median av KASAM poäng hos personalen på skolan var 70 poäng. De 25 % som hade 

lägst KASAM poäng hade 61 poäng eller mindre. De 25 % som hade högst poäng 

hade 75,5 eller högre. Lärarna hade betydligt högre KASAM än den övriga 

personalen (p= mindre än 0,05). Bland lärarna varierade graden av KASAM från 58 

till 87 och bland den övriga personalen var variationen mellan 49 och 75. 

Det fanns ingen skillnad mellan könen (p= större än 0,05). De som jobbade som lärare 

hade betydligt högre KASAM poäng än den övriga personalen. KASAM medianen 

bland lärarna var 73 poäng och bland de övriga personalen 62 poäng. 

 

Korrelation mellan KASAM och fysisk aktivitet  
Sambandet mellan KASAM och fysisk aktivitet var starkt (Spearman´s rho = 0,68) (P 

= mindre än 0,05). Utav alla tänkbara faktorer som kan påverka en individs KASAM, 

alltså inte bara de variabler jag haft med i undersökningen, kan 27 % av variationen i 

KASAM förklarades av variationen av fysisk aktivitet. 21 % av variationen i KASAM 

förklarad av variationen av sysselsättning på skolan. Efter den multipla linjära 

regressionen innehållande KASAM som beroende variabel och kön, ålder, 

arbetsuppgift på skolan, fysisk aktivitet och civilstånd som oberoende variabler 

konstaterades att 53 % av variationen i KASAM berodde på dessa faktorer.  De 

signifikanta oberoende variablerna för personalens KASAM var alltså antal timmar 
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fysisk aktivitet och arbetsuppgifterna på skolan. De övriga faktorerna, kön, ålder och 

civiltillstånd visade inget samband med personalens KASAM.   

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

och graden av KASAM bland personalen på en skola. I denna diskussionsdel kommer 

studiens resultat att analyseras och diskuteras utifrån den tidigare forskningen, det 

teoretiska ramverket samt frågeställningarna jag hade till hjälp för att uppfylla syftet. 

Jag vill påminna om att resultatet från min studie endast gäller för den personal som 

arbetar på den aktuella skolan.  Studien är gjord som en tvärsnittsstudie och därmed är 

kausaliteten låg. 

Fysisk aktivitet 
Medianvärdet för all personal på skolan gällande uppskattat antal timmar fysisk 

aktivitet per vecka var tre. Med Statens offentliga utredning54 i åtanken är detta en 

relativt låg siffra då de rekommenderar en halv timmes måttlig fysisk rörelse per dag. 

Vilken definition måttlig fysisk rörelse har enligt dem framgår ej.  

Känsla av sammanhang (KASAM) 
Medianen av personalens KASAM var 70. Eftersom jag inte hittat några siffror på vad 

som anses som hög respektive lågt KASAM kan jag inte uttala mig om detta. Bland 

de som arbetade som lärare var medianen 73 och bland den övriga personalen 61. 

Skillnaden mellan de som arbetade som lärare och de som inte arbetad som lärare på 

skolan var stor.  

Korrelationen mellan KASAM och arbetsuppgifterna 

Skolpersonalens grad av KASAM beror till 48 % på den fysiska aktiviteten och 

arbetsuppgifterna. Antonovsky själv skriver att arbeta på en socialt värdesatt 

arbetsplats eller att det finns glädje och stolthet i det arbete som utförs har stor 

betydelse för en människas KASAM. Betydelsefullt för KASAM är också att det 

finns möjlighet till att välja arbetsuppgifter, arbetsordning och arbetstakten 

tillsammans med att inflytande i vad man gör. Mina resultat visar att lärare har 

                                                 
54 Statens offentliga utredningar, s.121. 
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betydligt högre grad av KASAM än den övriga personalen. Det är svårt för mig att 

säga något generellt om den övriga personalen när deras arbetsuppgifter skiljer sig 

avsevärt. Jag vet inte heller i vilken grad den övriga personalen valt sina respektive 

arbetsuppgifter. I den övriga personalen ingår rektor, skolsköterska, vaktmästare, de 

som arbetar i matbespisningen m.fl. Den övriga personalen hade en betydligt lägre 

lägsta siffra i grad av KASAM än vad lärarna hade. Precis som de högsta KASAM 

värdet var betydligt högre bland lärarna än hos den övriga personalen. Trots att antal 

deltagare bland kategorin övriga personalen var betydligt färre än antalet deltagande 

lärare skilde det mycket mellan max- och minimivärdet på grad av KASAM. Jag kan 

inte med hjälp av mina resultat avgöra vilka mer exakta arbetsuppgifter de bland den 

övriga personalen med lägst respektive högst KASAM hade.    

Korrelationen mellan fysisk aktivitet och KASAM  
I min studie fanns ett relativt starkt samband mellan antalet timmar fysisk aktivitet 

och grad av KASAM. Efter att variabler som kön, ålder, civilstånd och 

arbetssysselsättning uteslutits. Så mycket som 46 % av personalens grad av KASAM 

kan förklarar av deras antal timmar fysisk aktivitet. Studien gjord av Sollerhed m.fl. 

visade på samband mellan de elever som utövade fysisk aktivitet minst fyra gånger i 

veckan och högre grad av KASAM än resterande elever. Detta medför att tidigare 

forskning stödjer resultatet i min studie. 

Ålder, kön civilstånd 
Min undersökning visade inte på några samband mellan KASAM och ålder. Jag har 

tidigare i arbetet gett exempel på forskning som visar att det inte finns några samband 

mellan KASAM, ålder, kön och civilstånd. Vad det gäller ålder och dess samband 

med KASAM råder det skilda meningar om bland forskarna. Hansson och Cederblad 

visar i sin studie att pojkar har signifikant högre KASAM än flickor på högstdiet. 

Detta tror jag kan bero på flera saker. En förklaring kan vara formuläret, att 

utformningen av frågorna utmanar pojkar i högre grad än flickor. En annan tänkbar 

anledning kan vara att pojkar har en tendens till att övervärdera sig själv medans 

kvinnor undervärderar sig själva. Min erfarenhet är att detta mycket väl kan vara fallet 

på högstadiet eftersom flickor kommer in i puberteten tidigare än pojkar. En möjlig 

förklaring till det kan vara att puberteten medför ett ökat hormonpåslag, vilket medför 

att många flickor känner sig osäkra och resan in i vuxenlivet kan kantas av många 
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påfrestningar vilket innebär en jobbig tid för flickorna. Detta kan också gälla för en 

del av pojkarna men kanske inte i lika stor grad och oftast i en senare ålder. 

Fysiologiska aspekter 
Jag vill nu använda mig av två olika ingångar för att diskutera mina resultat. Den 

första synvinkeln är den fysiologiska. Här vill jag peka på hur den fysisk aktiviteten 

kan ha bidragit till en högre grad av KASAM. Jag pekade tidigare i uppsatsen på hur 

den fysiska aktiviteten påverkar hormonerna och hur hormonerna påverkar oss. Detta 

vill jag knyta till studien som Eriksson gjorde på Åland. Hennes resultat visar att det 

fanns ett starkt samband mellan hög KASAM och låg depression. Detta stödjer även 

Hassméns studie. Ytterligare en undersökning gjord av Eriksson visar på att personer 

med hög KASAM klarar av stressfyllda situationer och fortfarande behålla hälsan i 

mycket större utsträckning än personer med ett lågt KASAM. Fysisk aktivitet kan 

kopplas till utsöndring av stresshormon. Stress eller olika stressorer som Antonovsky 

pekar på är ett påtagligt fenomen i de flesta människors vardag. Tidigare forskningar 

har visat att människor som frekvent utövar fysisk aktivitet upplever mindre stress. 

Antonovskys svar på att ”lösa” stress är generella motståndskrafter, GMR. En sådan 

GMR är stark social integration, detta har tidigare forskningar visat att är ett resultat 

av regelbunden fysisk aktivitet. Den ökade frisättningen av endorfiner, vilket är en 

följd av fysisk aktivitet, medför en starkt känsla av välbefinnande. Vilket leder mig in 

på den andra aspekten jag vill diskutera mina resultat ur. 

Sociokulturella aspekter  
Den andra ingången jag vill använda för att tolka resultatet av min studie är den 

sociokulturella aspekten. Social integration är tillsammans med andra faktorer som 

mindre cynisk misstro, bättre upplevd hälsa och välbefinnande är resultat av 

regelbunden fysisk aktivitet.55 Dessa tror jag bidrar till jagstyrka som Antonovsky 

hävdar är en viktig GMR. Antonovsky menar också att kulturellt stöd är en viktig 

GMR. Vad som får stöd i vår kultur och vårt sätt att leva är bl.a. träning. Jag törs säga 

att i vår västerländska kultur anses det som social status att träna. Träning är ett sätt 

att uttrycka sin personlighet och visa för andra vem man är. Att ha ett snyggt yttre är 

också något som är eftersträvansvärt och ger till viss del status.  

                                                 
55 Hassmén, s. 22. 
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Det Antonovsky menar med jagstyrka tror jag går hand i hand med självförtroende. 

Komponenter som kan ge än människa bra självförtroende är enligt mig många och 

individuella. En faktor som är gemensamt för de flesta är önskan att bli sedd som 

någon, betyda någonting, ha status. Att bli betraktad som en människa som har status 

kan innebära olika saker för olika människor. En väg till denna status är i vårt 

samhälle att träna. Vilken typ av träning tror jag är sekundärt. Olika former av träning 

eller fysisk aktivitet klassas olika av olika personer. En del anser att friluftsliv är en 

aktivitet som ger status medan andra tycker tvärtom. Fotboll är en populär sport i 

stora delar av världen och kända fotbollsspelare blir av många hyllade högre än 

presidenter, medan andra tycker det är en matchosport och fördrar ridsport.  

Jag tror att kombinationen av att göra någonting som i samhället anses vara bra, 

värdesatt och ger självförtroende tillsammans med endorfinernas påverkan kan bidrar 

till en högre grad av känsla av sammanhang hos en människa. Begripligheten höjs då 

nedstämdhet, ångest, depression och framför allt stress minskar. Hanterbarheten höjs 

tillsammans med psykiskt välbefinnande, självförtroende och energi. 

Meningsfullheten kommer med att du har ett intresse alltså någonting som gör livet 

värt att leva.   

Reflektioner kring val av metod och upplägg  
Antalet deltagare i min studie var lågt. Detta kan vara en orsak till att jag inte fann 

något samband mellan KASAM och kön, ålder och civiltillstånd. Antalet deltagande 

lärare var mycket högre än den övriga personalen vilket kan ha gett en snedfördelning 

i resultatet. Jag vill här förtydliga att detta var en falltstudie så jag kan därför inte 

påverka antalet deltagande i de olika kategorierna. Antalet deltagare bland personalen 

var högt, bortfallet var tre, vilket gör att min studie kan uttala sig om hur det såg ut på 

just denna skola. Jag fanns inte på plats när personalen fyllde i sina enkäter, men 

telefonnummer och mailadress fanns med i brevet för eventuella funderingar eller 

frågor gällande enkäten eller studien. Ifyllandet av enkäterna tycks ha gått bra då 

ingen hört av sig eller fyllt i inkorrekt eller ofullständigt. Jag är också medveten om 

att antalet timmar fysisk aktivitet är en uppskattad siffra och det är möjligt att 

personalen tolkat definitionen av fysisk aktivitet olika.  

Som jag tidigare skrev används KASAM-13 i denna studie. Valet gjorde jag för att 

jag tror att deltagarna håller koncentrationen bättre i 13 frågor jämfört med 29 frågor, 
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detta efter att tagit hänsyn till att det var ytterligare en enkät att fylla i för deltagarna. 

Detta övervägande gjordes efter att jag konstaterat att såväl KASAM-13 som 

KASAM-29 är prövade versioner av frågeformuläret. 

Slutsatser 
 

Det finns många anledningar till att utöva fysisk aktivitet. Att fysisk aktivitet bidrar 

till många bra saker för både kropp och själ är för de flesta ingen nyhet. Vi vet också 

att det finns samband mellan fysisk aktivitet och KASAM. Efter att ha läst boken 

Långtidsfrisk skulle jag vilja dra några enkla slutsatser utifrån en chefs eller en i min 

studies fall rektors synvinkel. Det står bl.a. i boken att det som är signifikant för 

långtidsfriska är att de trivs bra på arbetet (90 % skulle rekommendera sin bästa 

kamrat att ta det här arbetet), att de sällan är nedstämda och att det upplever känsla av 

sammanhang.56 Vad det innebär att uppleva känsla av sammanhang hoppas jag att jag 

med detta arbete varit tydlig med.   

Jag skulle här vilja ställa några troliga hypoteser kring varför det skiljer sig markant i 

grad av KASAM bland lärarna och den övriga personalen. Eftersom antalet obehöriga 

lärare på skolan är lågt drar jag parallellen att de valt att jobba som lärare och ägnat 

flera års studier till att bli lärare. De har alltså valt sina arbetsuppgifter och kan utifrån 

läroplanen lägga upp arbetstakt och arbetsordning själv. Anledningen till att lärarna i 

studien hade västentligt högre KASAM än den övriga personalen tror jag beror på 

dess arbetsuppgifter. Detta vill jag förklara utifrån de tre komponenterna i KASAM 

begreppet. Detta är bara en hypotes då jag inte vet om den övriga personalen har 

någon utbildning i det de gör eller om de ”valt” att arbeta med de arbetsuppgifter de 

har.  

Begriplighet Både den övriga personalen och lärarna har själva gått i skolan och vet 

hur struktur ser ut. Detta har framför allt läraren nytta av i sin yrkesroll. Under 

lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda tiden fås ytterligare insikter om hur 

skolan fungerar. Därför kommer mötet med skolan och eleverna till en viss del vara 

förutsägbart och även om det inte är önskvärt kommer läraren kunna återknyta 

händelser till tidigare erfarenheter och därmed göra dem begripliga.   
                                                 
56 Johnsson, s. 114-115. 
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Hanterbarhet Efter flera års utbildning för att bli lärare inom ett visst ämne har man 

god kunskap inom ämnet. Det betyder att lärarna har resurserna i form av kunskap för 

att möta de krav som läroplanen ställer på mig. Lärare har kollegor inom samma 

arbetskår och ingår ofta i arbetslag där lärarna kan få stöd och bolla tankar med andra 

och ett eget fackförbund som ska se till att jag blir rättvist behandlad. 

Meningsfullhet Denna komponent tror jag är det som skiljer lärare och övrig personal 

mest. Du har valt ditt yrke förmodligen därför att du trivs att arbeta med människor. 

Du förmedlar någonting i form av kunskap och är en förebild för eleverna. Att följa 

elever och se dem utvecklas bidrar till meningsfullhet för lärare. 

 

Fördelarna med en fysisk aktiv personal är inte bara de fysiska aspekterna som att 

hålla sig frisk utan också de psykiska aspekterna. Jag har tidigare skrivit om fysisk 

aktivitets inverkan på den psykiska hälsans. I vårt samhälle anses det som status att 

träna. Det finns även forskning på att välutbildade människor tränar mer än de som 

inte har någon utbildning.57 Detta får mig att ställa mig frågan om utövande av fysisk 

aktivitet är en fråga om social grupp, samhällsklass och ekonomisk status? Jag skulle 

här vilja föra att resonemang om fysisk aktivitet och samhällsklass.  

Forskningen säger att välutbildade personer tränar mer än de som inte har någon 

utbildning. Detta stämmer med min forskning om jag antar att delar av den övriga 

personalen inte är lika högutbildad som lärarna t.ex. vaktmästarna, personalen i 

skolbespisningen och lokalvårdarna. Valet att ägna sig åt motion eller ej, liksom valet 

av motionsform, har tidigare forskning visats vara tydligt relaterat till aktuella 

levnadsvillkor, uppväxt och social position.58 En till tänkbar förklaring skulle kunna 

vara att de med högre utbildning har bättre kunskaper om den fysiska aktivitets 

betydelse för hälsan. Kanske har ekonomin en viss betydelse också.  

Att man ”blir som man umgås” är ett välkänt begrepp. Antonovsky skriver om 

uppväxtens och sysselsättningens (arbetets eller skolans) betydelse för en människas 

utveckling av KASAM . Engström tar upp Bourdieus habitusbegrepp eller det sociala 

arvets betydelse för individen. Vad innebär det för barnen och ungdomarna som jag 

                                                 
57 SOU 2000:91 s. 121. 
58Engström, Redelius, s. 146 
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ska undervisa i skolan? Barnen kommer från olika familjeförhållanden och 

samhällsklasser d.v.s. deras ”ryggsäckar” kommer att vara fyllda med väldigt olika 

erfarenheter berörande idrott. Därför måste inlärningsmöjligheterna i skolan breddas 

och fördjupas. Detta betyder såklart inte att skillnaderna mellan de sociala grupperna 

kommer att försvinna men det är mitt ansvar som lärare i idrott och hälsa att se till att 

varje individ kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Kan idrotten i skolan därtill få 

större resurser avsett pengar och tid på schema kan idrottslärarna ge barnen möjlighet 

att prova på mer aktiviteter och oftare. Jag syftar i detta fall på aktiviteter som skidor, 

skridskor, paddling m.fl. Detta är något många skolor har problem med att få in i 

idrottstimmarna. Anledningen tror jag är bristande resurser i form av material och 

ekonomi och att det ofta är långa avstånd från skolan till platser dit dessa aktiviteter 

går att utför. Vilket innebär att många barn aldrig får tillfälle till att prova på dessa 

aktiviteter. Vilket i sin tur innebär att det är väldigt liten chans att de väljer en av 

dessa aktiviteter att ägna sig åt på fritiden.    

 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra en större kvantitativ studie för att se om mina 

resultat stämmer med skolpersonal i landet. Detta skulle ytterligare underbygga 

betydelsen av fysisk aktivitet och KASAM.  

Det vore också intressant att göra en kvalitativ studie om hur skolpersonal trivs med 

sitt arbete, trivs lärarna bättre med sitt arbete än den övriga personalen? Dvs. 

undersöka om det finns ett samband mellan hur pass människor trivs med sitt arbete 

och vilken roll utbildningen för det arbete de utför spelar.  
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Bilaga 1 
Käll- och litteratursökning  

Frågeställningar:  

 
Hur många timmar fysisk aktivitet personalen utövar i veckan? 

Vilken grad av KASAM personalen på skolan har utifrån Livsfrågeformuläret? 

Går det att se någon ren koppling mellan KASAM och fysisk aktivitet när variabler 
som kön, ålder och civiltillstånd har uteslutits? 

 

VAD 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

KASAM, salutogenes, Antonovsky, fysisk 
aktivitet, hälsa, sense of coherence scale 

Sense of coherence, känsla av 
sammanhang, salutogenesis, Health,   

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Dessa sökord speglar innehållet i min uppsatts.  

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng 

 

 

Antal 
träffar 

 

Antal 
relevanta 
träffar 

Libris 
 
 
Eric CSA 

Pub Med 

Fysisk aktivitet 
känsla av sammanhang 
Sense of coherence 
salutogenesis 

sense of coherence scale + Antonovsky 

312 
48 
46 
115 

30 

1 
1 
 
1 

2 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll 
och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden . 
Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du instämmer i det som står 
under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst 
överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

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

1  2 3     4  5 6  7 

mycket sällan              mycket ofta 
eller aldrig      
          

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

1 2   3     4 5 6  7 

har                         har 
aldrig hänt                   ofta hänt 
 

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

1 2           3  4    5 6  7 

har                          har 
aldrig hänt                     ofta hänt 
 

4. Hittills har ditt liv: 

1 2  3     4    5 6  7 

helt saknat             genomgående 
mål och mening                         haft mål och mening 
 

5. känner du dig orättvist behandlad? 

1 2      3   4    5  6  7 

mycket ofta              mycket sällan/ 
                                                                                                                 aldrig 

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

1 2          3    4    5  6  7 

mycket ofta              mycket sällan/ 
                        aldrig 



 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

1 2 3    4    5  6  7 

glädje och djup                       smärta och  
tillfredställelse                         leda 
 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  

1            2  3  4    5  6  7 

mycket ofta                   mycket sällan/ 
                        aldrig 
 

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

1 2  3     4    5 6 7 

mycket ofta              mycket sällan/ 
                       aldrig 
 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel” Hur 
ofta har du känt det så? 

1 2 3  4    5 6 7 

aldrig                  mycket ofta 
 

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

1 2 3  4    5 6  7 

du över- eller               du såg saken i 
undervärderade                  dess rätta 
dess betydelse                  proportion 
 

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

1 2 3  4    5 6  7 

mycket ofta              mycket sällan/ 
                        aldrig 
 

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

1            2 3        4    5 6  7 

mycket ofta              mycket sällan/ 
                         aldrig 

  



 

Bilaga 3 

 

Ringa in det alternativet som passar bästa. Endast ett alternativ per fråga.   

 

Jag arbetar som lärare på skolan.  

 

Jag har annan sysselsättning på skolan t.ex. rektor, vaktmästare, eller 
skolhälsovård. 

 

Ålder:_______________________ 

 

Kön:   Kvinna Man 

 

Uppskattat antal timmar fysisk aktivitet i veckan i snitt (se definition av 
fysisk aktivitet nedan) 

0 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10<  

 

Civiltillstånd: Gift  Sambo ensamstående
 särbo 

Änka/änkling Annat:________________________________ 

 

 

Definition av fysisk aktivitet: 

Rörelser som ökar energiförbrukningen. Medveten träning där du byter 
om och avsätter bestämd tid/distans. T.ex. raska promenader alt jogging, 
gymnastik, yoga. 

I denna definition av fysisk aktivitet ingår alltså INTE: Att gå alt. cykla 
till och från jobbet, trädgårdsarbete eller biljard.   



 

Bilaga 4 
 

Kära personal på Björkhagsskolan.  

Mitt namn är Ellenor Sundberg och jag studerar vid Idrottshögskolan i Stockholm. Jag 
gick tidigare gymnasiet här på Björkhagsskolan. Jag skriver nu min C-uppsats och ber 
därför om din hjälp. Syftet med undersökningen är att mäta personalen på 
Björkhagsskolans KASAM (känsla av sammanhang). För att enkelt uttrycka det är 
KASAM ett mått på hälsa. Detta vill jag sedan jämföra med andra variabler som kön, 
ålder, fysisk aktivitet och civilstånd. Jag skulle vara väldigt tacksam om DU därför 
ville fylla i följande enkäter och sedan lägga tillbaka dem i kuvertet, klistra ihop 
kuvertet och lämna det i kartongen jag ställt i personalrummet. Kartongen är utmärkt 
med; enkätinlämning. Denna undersökning är självklart anonym och frivillig. Svaren 
kommer endast läsas av mig och efter att jag tagit del av svaren kommer enkäterna 
förstöras, (förmodligen brännas i pappas kamin). Svaren kommer sammanställas och 
resultaten kommer at publiceras i min C-uppsats som tabeller eller diagram. Det 
kommer att finnas möjlighet för dig att ta del av resultatet då jag kommer hänga upp 
min färdiga uppsats på skolan. Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2009.  

Eftersom Björkhagsskolan är en ganska liten gymnasieskola betyder det extra mycket 
för mig att jag får tillbaka alla enkäter. För att resultatet ska få hög trovärdighet och 
för att jag ska kunna uttala mig om hur det faktiskt ser ut på skolan behöver jag ditt 
svar. Jag ber dig därför att ta dig tid att fylla i enkäterna och lämna in kuvertet senast 
nu på onsdag (5/11) kl 10:00   

Tusen tusen tack på förhand! 

P.S om jag någon dag får en stor utmärkelse eller pris ska jag inte glömma att tacka 
någon av er ☺ 

Om ni har några frågor angående enkäterna eller studien ring mig på 073 949 80 16 
eller maila mig på ellenor_sundberg@hotmail.com 
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