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Sense of coherence and physical activity among adolescents. 
Is there a connection? 

 
 

 

Background:  Physical activity is important to sustain your health, but there are 

also other factors which can influence health. One of them is the degree of sense of 

coherence.  

Aim:  The main purpose of this study was to examine if there existed a correlation 

between amount of physical activity and degree of sense of coherence (SOC) in 

adolescents in the northern parts of Sweden. This study also dealt with differences and 

similarities between and within the whole examination- group and subgroups.   

Methods:  A SOC- questionnaire with 29 items, developed by Antonovsky, was 

used. There were two additional questions, one regarding gender and the other regarding 

amount of days which one practice physical activity per week. The examined group was 

divided in two sub- groups, one theoretical education- group and one practical education- 

group. Data from these groups were compared between groups, between gender and 

within the whole examination- group. 

Results:  There was not a statistical significant correlation between the degree of 

SOC and the amount of physical activity (p= 0,051) within the whole examination- 

group, but there was a statistical significant correlation within the practical education 

group and among men.  

Conclusion:  There was a tendency of a correlation between SOC and physical 

activity, though it was not statistically significant.  

 

Keywords: sense of coherence(SOC), physical activity, adolescents, connection.   
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Att fysisk aktivitet påverkar hälsan finns det ingen tvekan om. Både Fentem (1992) samt Bauman 

och Owen (1999) säger att fysisk aktivitet främjar hälsa och minskar risken för att drabbas av ett 

flertal sjukdomar. Vad är fysisk aktivitet? 

Engstöm (1975) definierar begreppet fysisk aktivitet som ”alla de kroppsrörelser som man utför 

för att tävla, nå ett resultat (t.ex. att lära sig någon motorisk färdighet), uttrycka något med själva 

rörelsen, bibehålla eller förbättra hälsan eller för att få rekreation” (s. 9). Det finns ytterligare 

definitioner av begreppet fysisk aktivitet varav en av Bouchard, Shepherd & Stephens (1993) som 

anser att fysisk aktivitet omfattar alla kroppsliga rörelser producerade av skellettalmuskulaturen 

och som resulterar i en substantiell ökning av energiförbrukningen, jämfört med den i vila. Det 

finns ett antal faktorer som kan påverka hälsan bl.a. fysisk aktivitet. Booth, Chakravarthy och 

Spangenburg (2002) säger att fysisk inaktivitet kan resultera i kroniska sjukdomar och en för tidig 

död. Detta på grund av att människans gener är dåligt anpassade för dagens samhälle, eftersom 

samhället förändras i en sådan hög takt att generna inte hinner anpassa sig tillräckligt snabbt.  

 

En annan faktor som kan påverka människans hälsa är känsla av sammanhang (KASAM). 

Begreppet KASAM definieras av upphovsmannen Antonovsky (1991) som i den utsträckning 

vilken vi uppfattar tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet syftar på i 

vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som gripbara och strukturerade istället för 

slumpmässiga och oförklarliga. En person med hög begriplighet förväntar sig att de stimuli som 

uppstår i framtiden är förutsägbara, eller går att strukturera och förklara. Komponenten 

hanterbarhet innefattar hur stora resurser som finns till ens förfogande för att kunna möta de krav 

som det ständiga flödet av stimuli ger upphov till. Låg känsla av hanterbarhet ger en känsla av att 

vara ett offer för omständligheterna och att livet är orättvist. Meningsfullhet är den komponent 

som är mest dominant av dessa tre begrepp. Den står för hur vi hanterar livets innebörd på det 

känslomässiga planet och den bestämmer om det är värt att investera energi i krav och problem 

som livet ställer. En person med hög meningsfullhet är engagerad, motiverad och drar sig inte för 

att ge sig i kast med utmaningar i alla livets skeenden. KASAM kan delas upp i tre olika grader: 

låg< 85 ,mellan 86-146 och hög> 147 (Antonovsky, 1991). 

 

En studie i Finland visade att män som har mellan/hög KASAM löper mindre risk att drabbas av 

en hjärt- kärl sjukdom än män som har låg KASAM, där risken är nästan dubbelt så stor (Poppius, 

Tenkanen, Kalimo & Heinsalmi, 1999). Enligt en fortlöpande studie under fem år av Nilsson, 

Holmgren, Stegmayr och Westman (2003) var graden av KASAM mer stabil hos personer med 

hög skattning än de med låg skattning vid olika mättillfällen. Denna studie har även visat att 

graden av KASAM hos kvinnor påverkas mer av sociala förändringar (t.ex. sjukdomar) än hos 

män. Buddeberg-Fischer, Klaghofer och Schnyder (2001) visade med en studie att unga män har 
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högre KASAM än unga kvinnor. Samma studie visade att stor variation av grad av KASAM hos 

ungdomar kan ge en indikation på fysisk och psykisk problematik.   

 

Enligt en studie av medelålders kvinnor har Svartvik, Lidfeldt, Nerbrand, Samsio, Schersten och 

Nilsson (2002) funnit ett potentiellt samband mellan KASAM och biologiska mekanismer som 

påverkar hälsan. Suominen, Helenius, Blomberg, Uutela och Koskenvuo (2001) påstår att det 

finns ett samband mellan grad av KASAM mätt vid ett tillfälle och en skattning av subjektiv hälsa 

fyra år efter mätningen av KASAM. Enligt författarna kan detta användas som ett instrument som 

kompletterar tidigare kända riskfaktorer och därigenom möjliggöra att en persons framtida hälsa 

kan förutsägas.  

 

Kuuppelomaki och Ultrianen (2003) har utfört en fortlöpande studie av vårdstudenter, under en 

tidsperiod på tre år, som visade att det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet och grad av 

KASAM. I en studie vid ett college i USA påvisade Skirka (1997) att atleter har högre KASAM 

än icke- atleter samt att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor inom grupperna. 

Hassmén, Koivula och Uutela (2000) kom fram till att individer som tränar två till tre gånger i 

veckan mår bättre psykiskt och förblir vältränade. De bevarar sin hälsa och upplever en högre 

grad av KASAM än de som inte tränar regelbundet. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att studera fysisk aktivitet i relation till känsla av sammanhang hos 

gymnasieungdomar, samt eventuella skillnader mellan kön och gymnasieinriktning i dessa 

aspekter. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur många dagar i veckan utövar gymnasieungdomar fysisk aktivitet i mer än 30 minuter? 

2. Finns det någon skillnad i mängd fysisk aktivitet mellan elever som studerar vid olika 

gymnasieinriktningar?   

3. Finns det någon skillnad i mängd fysisk aktivitet mellan kvinnor och män på gymnasienivå? 

4. Vilken grad av KASAM har gymnasieungdomar? 

5. Finns det någon skillnad i grad av KASAM mellan elever som studerar vid olika 

gymnasieinriktningar? 

6. Finns det någon skillnad i grad av KASAM mellan kvinnor och män på gymnasienivå? 
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7. Finns det något samband i mängd fysisk aktivitet och grad av KASAM hos 

gymnasieungdomar? 

8. Finns det något samband mellan grad av KASAM och mängd fysisk aktivitet hos 

gymnasieungdomar som går studieförberedande respektive yrkesförberedande program?  

9. Finns det något samband mellan grad av KASAM och mängd fysisk aktivitet hos män 

respektive  kvinnor? 

 

Hypotes 

 

Vi förmodar att gymnasieungdomar är fysiskt aktiva på fritiden och att de har varierande grad 

av känsla av sammanhang. Vi tror att det kan finnas ett samband mellan mängd av fysisk 

aktivitet och grad av KASAM hos gymnasieungdomar, samt att det kan finnas skillnader 

emellan olika gymnasiala inriktningar. Möjligen föreligger även skillnader mellan män och 

kvinnor. Denna pilotstudie kan eventuellt bekräfta ovanstående hypoteser angående fysisk 

aktivitet hos gymnasieungdomar i slutet av tonåren. 

 

Metod 
 

Försökspersoner 
 
Försöksgruppen bestod av fem gymnasieklasser i årskurs tre i norra Sverige.  

Grupp 1 bestod av två klasser från studieförberedande linjer: Naturvetenskapliga programmet 

(NV), med sammanlagt 28 personer varav 11 var män och 17 var kvinnor.  

Grupp 2 bestod av tre klasser från yrkesförberedande linjer: Hotell och restaurang (HR), 

Handelsprogrammet (HP) och Barn och fritid (BF). Sammanlagt bestod denna grupp av 35 

personer, där 16 var män och 19 var kvinnor. Studien omfattade 63 individer av totalt 1059 elever 

på skolan.  

Deltagandet har skett anonymt och enkäterna har kodats. Rektor, ansvarig lärare samt elever har 

givit muntligt informerat samtycke. Alla elever som tillfrågades att medverka, deltog i studien. 
 

Inklusionskriterierna var att försökspersonen gick i en av de gymnasieklasser som valdes ut att 

medverka i studien. Exklusionskriteriet var att, vid behov, exkludera en hel klass om det fanns 

någon risk för identifikation. 
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Instrument 
 
Studien omfattade en enkätundersökning med en KASAM- enkät (Antonovsky, 1991), 

validerade av Flannery, Perry, Penk och Flannery (1994) vilket säger att den mäter det den 

avser att mätas. Denna enkät har även en hög test- återtest reliabilitet enligt Langius, Björvell 

och Antonovsky (1992). Enligt Antonovsky (1991) bestod enkäten av tre delar som berörde 

områdena hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. KASAM kan delas upp i tre olika 

grader: låg 29- 85 ,mellan 86-146 och hög 147-203. Se bilaga 1. Dessutom fanns ett tillägg av 

två fristående frågor. Dessa var: ”Är du man/kvinna?” samt  ”Hur många dagar per vecka utför 

du fysisk aktivitet i mer än 30 minuter?”. Fysisk aktivitet omfattade i denna undersökning all 

aktivitet som gav en pulsökning och/eller innefattade större delen av kroppen (t.ex. gång, löpning 

eller tennis). Se bilaga 1. Formuleringen av denna fråga stöddes av Haasmen et al.(2000) eftersom 

de har använt en liknande definition av fysisk aktivitet i deras studie. 

 

Procedur 
 

Gymnasieungdomarna rekryterades genom att kontaktade rektorer vid en lämplig gymnasieskola, 

för ett godkännande av en eventuell medverkan. Skolsköterska och kurator informerades om 

enkätstudiens innehåll. Enkäten delades ut till elever vid de utvalda gymnasieklasserna av 

författarna. Ett försättsblad innehöll skriftlig information om studien. Se bilaga 2. Delar av den 

muntliga informationen fanns ej med på försättsbladet, vilket innehöll en uppmaning om att 

försöka svara på samtliga frågor utan hjälp, men vid behov så fanns författarna tillgängliga. De 

medverkande fick behålla försättsbladet, för att kunna ta del av det färdiga resultatet. Enkäterna 

märktes klassvis, och lades till grupp 1 (NV) respektive grupp 2 (HR, HP och BF).  

 

Databehandling 
 

Resultaten av studien fördes in i Excel. Resultaten av enkäten fördes över till SPSS 11,0 for 

Winndows, där en statistisk utvärdering av all data skedde genom analys. Den valda 

signifikansnivån var 5 % . Medelvärde, standard deviation och variationsvidd observerades 

genom att studera deskriptiva data. I studien användes t-test för två oberoende urval och Chi² för 

statistisk analys. Korstabulering användes för att söka samband mellan två variabler. 

 

 

 

 6
 



Bortfall 

 

Det fanns inget bortfall i denna studie. En man och en kvinna svarade inte på en fråga vardera, 

och en man har markerat två svarsalternativ på en fråga, så dessa tre frågor exkluderades. 

Exkluderade frågor (missing) ligger totalt på 0,15 % . 

 

Resultat 
 

Medelvärdet på utövande av fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar var fyra (± 2) dagar i vecka.  

Det förelåg ej någon skillnad i mängd fysisk aktivitet mellan den studieförberedande gruppen 

(grupp 1) och den yrkesförberedande gruppen (grupp 2), vilket gav ett medeltal på 4 dagar i 

veckan ( ± 2) hos de båda grupperna. Det finns inte heller någon skillnad i mängd fysisk aktivitet 

mellan könen. Se figur 1.  

 

Medelvärdet av KASAM var sammanlagt 135 ± 20 (84-183) inom hela undersökningsgruppen, 

samt 143 hos män och 128 hos kvinnor. Det fanns ingen skillnad mellan den studieförberedande 

gruppen (grupp 1) och den yrkesförberedande gruppen (grupp 2), vad gällde medelvärde av 

summa av KASAM. Se figur 2. Dock sågs en signifikant skillnad mellan grupperna vid två av 

frågorna i formuläret: nr 7 (p= 0,006) och 22 (p= 0,003). Dessa två frågor berörde komponenten 

meningsfullhet och handlar om hur livet är idag och hur framtiden förväntas arta sig. 
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Figur 1  Figur 2 
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I figur 1 ses dagar av fysisk 
aktivitet/vecka hos de två grupperna. 

Figur 2 visar summa av KASAM 
mellan de två grupperna.  



Det fanns även skillnad mellan kvinnor och män inom summa av KASAM (p= 0,004). Hos tio av 

frågorna (1, 3, 6, 15, 18-21, 23 och 24) ses en skillnad mellan könen (p< 0,05), se bilaga 1. 

Samtliga av dessa frågor hör till hanterbarhet- och begriplighetskomponenterna. 

 

Det fanns ej ett samband mellan grad av KASAM och mängd fysisk aktivitet, sammanlagt 

inom de båda grupperna (p = 0,051). Dock fanns ett samband mellan mängd fysisk aktivitet 

och summa av KASAM inom den yrkesförberedande gruppen (p= 0,008), respektive hos män 

(p=0,005) inom den totala undersökningsgruppen. Se figur 3 respektive 4. Vid en jämförelse 

mellan grupperna var den yrkesförberedande gruppen (grupp 2) mer homogen när det gäller 

både fysisk aktivitet och KASAM. Dock är båda gruppers medelvärden nästintill likvärdiga. 
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Figur 
Dagar av fysisk aktivitet per vecka
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igur 4 visar tydligt att det finns ett 
amband hos män, mellan KASAM 
ch fysisk aktivitet.   
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 

  
Vi valde att jämföra gymnasieungdomar ur samma årskull för att dessa individer skulle ligga 

på samma utvecklingsnivå och därigenom vara mer jämförbara sinsemellan. Samtliga som 

närvarade vid utdelningen av enkäten medverkade, vilket innebar att det inte fanns något 

bortfall i denna studie. Andel frågor som exkluderades ur studien (missing) låg på 0,15 %, 

men trots att det var ett väldigt litet tal har det ändå haft en viss betydelse för resultatet av 

studien. 

 

En av bristerna i denna studie var att enkäten endast delades ut till ett fåtal elever (ca. 6 %), 

med tanke på det totala antalet elever på den utvalda skolan. Det blev även variationer i 

gruppindelningen eftersom grupp 1 bestod av två naturvetarklasser och grupp 2 bestod av tre 

klasser från tre olika program. Dessa tre klasser var yrkesförberedande, vilket passade våra 

frågeställningar. Var de tre yrkesförberedande klasserna som utgör grupp 2 likvärdiga? 

Eftersom samtliga elever läser samma kärnämnen tycker vi att dessa klasser var likvärdiga 

trots att de inriktar sig mot olika yrken.  

 

Gruppstorlekarna var även något snedfördelade eftersom grupp 1 var något mindre än grupp 

2. Detta kan troligen ha påverkat slutresultatet av studien. Fördelningen mellan könen var 

också något ojämn eftersom det var fler kvinnor i de flesta klasserna som medverkade i 

studien, men detta utfall var svårt att påverka.  

 

En annan av bristerna med denna studie var att elever som kom för sent till lektionen missade 

delar av eller all muntlig information, vilket eventuellt kan ha lett till sämre förståelse för 

studien/enkätundersökningen och dess syfte. Vi borde också ha tydliggjort att endast ett 

svarsalternativ kunde ges på varje fråga, för att dessa skulle godkännas. 

 

Vi lade till två fristående frågor till den befintliga enkäten. Den ena frågan, som gällde kön, är 

en standardiserad och frekvent använd fråga. Den andra som gällde fysisk aktivitet hade en 

vid innebörd. Gränsen för vad vi tolkade som fysisk aktivitet var relativt vid och det kan 

finnas stor spridning mellan vad de olika individerna har utfört för sorts fysisk aktivitet. Att 
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promenera i 30 minuter om dagen med en relativt hög intensitet är inte lika fysiskt påfrestande 

och ger kanske inte samma resultat som t.ex. att träna friidrott på elitnivå.  

 

Vi anser att KASAM- enkäten är ett bra och lättanvändbart redskap inom beteendevetenskap, 

men bör dock inte användas på personer tidigare än under gymnasiet eftersom den består av  

självrannsakande frågor. Yngre personer kan nog ha svårt att förstå betydelsen av vissa ord, 

eller tryter förståelsen för frågorna. Om enkäten ska användas inom sjukgymnastik bör det 

vara i kombination med andra metoder. 

 

Resultatdiskussion 

 

Huvudsyftet med denna studie var att söka ett samband mellan grad av KASAM och mängd 

fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar. Även att studera och jämföra denna fråga, samt de två 

komponenterna (KASAM och fysisk aktivitet) var för sig, mellan grupperna och könen. 

 

Vår studie visade att de medverkande ungdomarna tränade relativt mycket i jämförelse med 

en studie av Engström (1990), vilken påvisade att ca 40 % av 19- åriga kvinnor tränade 

(joggar som lägsta fysiska prestation) minst en gång i veckan. Däremot tränade ca 60 % av 

19- åriga män en gång i veckan. Resterande 19- åringar tränade inte alls (Engström, 1990). 

Över lag var träningsfrekvensen hög inom vår studie, vilket är positivt eftersom regelbunden 

fysisk aktivitet främjar hälsan (Booth et al., 2000).  

Vi tror att det höga resultatet kan bero på att dagens samhälle är hälsomedvetet och har 

svåruppnåeliga ideal för utseende, men vi hade inte väntat oss en sådan hög träningsfrekvens 

ändå. Dock blir barn och ungdomar mer stillasittande. Detta har lett till en ökning av 

sjukdomar som beror på inaktivitet och därför har en minskning av mängden skolidrott skapat 

stora debatter i samhället. Vi anser att fysisk aktivitet är en av grundpelarna till ett hälsosamt 

liv och bör inte skäras ned på. Istället bör det satsas mer pengar inom idrotten för att aktivera 

och motivera fler att börja idrotta. 

 

Träningsmängden skilde sig en halv dag mellan grupperna och den var högre för den 

studieförberedande gruppen. Skillnader har även uppmärksammats i en studie av Sollerhed 

och Ejlertsson (1999). Denna sade att gymnasieungdomar som studerade vid 

yrkesförberedande program hade lägre fysisk kapacitet än de studerade vid 

studieförberedande program. Vår teori är att dessa skillnader kan bero på att naturvetare läser 
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mer biologi och kemi än andra program och därmed har de större kunskaper om kroppen och 

dess funktioner, vilket kan leda till att de har blivit mer medvetna om vad som ger en frisk 

kropp. Resultatet av vår studie, på denna punkt, samstämde med våra förväntningar. Dock såg 

vi ingen skillnad mellan könen, vilket var förvånande.  

 

Inom vår studie var könsfördelningen skev (27 män och 36 kvinnor), vilket kan ha påverkat 

resultaten vid jämförelser mellan könen. Adame et al. (1990) har funnit ett samband mellan 

kön och fysisk aktivitet, där män var mer vältränade än kvinnor. Män har också bättre 

förutsättningar för att utveckla större muskelstyrka än kvinnor. Tidigare har det mestadels 

varit män som tränat styrketräning. I dagsläget verkar trenden gå mot att även kvinnor börjar 

synas i styrketräningslokaler, kanske börjar män och kvinnor närmar sig varandra när det 

gäller träningsvanor.  

 

Antonovsky (1991) har sammanställt data från flera studier utförda i olika länder. Då vi 

jämförde medelvärden från vår studie med medelvärdet från andra populationer i världen, så 

samstämde medelvärdet bäst med studenter i USA och minst med Israeliska 

arméofficerskandidater, vars medeltal låg runt 160 (vilket är en hög grad av KASAM). 

Spridningen av KASAM i denna studie låg mellan 84 och 183. I jämförelse med en annan 

studie av Langius et al. (1992) var spridningen i vår studie större än t.ex. en grupp svenska 

sjuksköterskors vars spridning låg mellan 105-188 (medelålder- 41 år). Enligt Antonovsky 

(1991) varierar grad av KASAM oftare under de känsliga ungdomsåren än under vuxenlivet. 

Skillnaden i KASAM beror kanske på att dagsformen hos dessa unga individer kan variera. 

Vår synpunkt är att som vuxen, oftast med fast arbete och färre orosmoment, så ter sig livet 

troligtvis mer strukturerat. Då kan det finnas en större trygghet än under studietiden och 

därmed ge mindre variation och högre grad av KASAM.  

 

Det fanns ingen skillnad vad det gällde summa av KASAM mellan grupperna. Det förelåg 

dock en skillnad på fråga nr 7 och 22. Det kunde även observeras att fråga 11 låg precis över 

gränsen till vad som räknades som statistiskt signifikant. Alla dessa tre frågor berörde 

KASAM- komponenten meningsfullhet. Dessa handlade om hur livet upplevs idag och 

förväntas att bli i framtiden Vi tror att denna skillnad kan bero på att de olika gymnasiala 

inriktningarna ställer olika krav på individen. Den studieförberedande gruppen kommer 

troligen att fortsätta med sina studier efter gymnasiet. Hos den yrkesförberedande gruppen 

kommer många att gå direkt ut i arbetslivet utan högskole-/universitetsutbildning. Grupperna 

 11
 



bestod troligen av olika personligheter, vilka kan ha olika visioner inför framtiden. Detta kan 

också ha haft betydelse för resultatet av studien.  

 

Det fanns en skillnad i summa av KASAM mellan könen. Buddeberg-Fischer et al. (2001) 

sade att KASAM är högre hos unga män än hos unga kvinnor. Däremot påstod Skirka (1997) 

att ingen skillnad ses mellan könen.  

Vi anser att ungdomar lätt tar efter sin omgivning. Dagens media sänder budskap till dessa 

ungdomar, men det finns en dubbelmoral, vilken säger de bör vara sig själva och inte 

påverkas av vad andra tycker. Samtidigt finns alla kroppsliga och själsliga ideal, med sina 

bantningsmetoder och kändisdyrkan. Detta leder till förvirring och osäkerhet inför vilka ideal 

de bör sträva efter.  

 

Tittar vi närmare på enskilda frågor ur KASAM- enkäten, där jämförelser har utförts mellan 

könen, ses en skillnad på tio av de 29 frågorna. Alla dessa frågor behandlade begreppen 

hanterbarhet och begriplighet. Nilsson et al. (2003) påstod att män och kvinnor delade 

liknande mönster beträffande KASAM, emellertid påverkades kvinnors KASAM mer av 

sociala förändringar än hos män. Kan detta leda till att de sociala förändringar som sker under 

ungdomsåren påverkar kvinnor mer än män, eller är det så att de sociala förändringar som 

sker, skiljer sig mellan män och kvinnor, ger olika upplevelser av verkligheten.  

 

Sex av frågorna där det sågs en skillnad mellan kvinnor och män berörde begriplighet. Dessa 

handlade om relationen till sig själv (känslor och tankar) och till andra personer. I allmänhet 

uppfattar vi det som att kvinnor är i mer kontakt med sina tankar och känslor, att de t.o.m. 

kanske känner efter en extra gång, medan män kan ge sken av att de mår bra, att de till en viss 

del tror på sig själva och inte känner efter. Att män kräver mindre begriplighet och att kvinnor 

söker en högre grad av begriplighet och finner ej detta. Detta kan vara den faktor som utgör 

denna skillnad. Resterande fyra frågor handlade om hanterbarhet. Dessa innefattade tillit till 

sig själv och till andra personer. Vi upplever att män verkar förlita sig mer till sig själv. 

Kvinnor verkar lita mer på sin omgivning och därigenom blir mer sårbara vid sociala 

förändringar. Det verkar som att kvinnor och män är olika rustade för att hantera livet. Detta 

verkar i alla fall vara en sedvanlig fördom, men det kanske ligger lite sanning i det ändå. Det 

kan vara en intressant infallsvinkel att forska vidare inom.  
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Det fanns inget samband mellan fysisk aktivitet och KASAM i den totala 

undersökningsgruppen. Hade dock försökspersonen, som gav dubbla svarsalternativ på fråga 

nr. 30, svarat mellan ett och fem på den frågan, hade resultatet på denna frågeställning visat 

ett samband. Enligt Kuuppelomaki och Ultrianen (2003) fanns det ett samband mellan fysisk 

aktivitet och KASAM. Adame et al. (1990) sade att det även fanns ett samband mellan hur 

vältränad en person är och ökad träningsmängd, inre locus of control (som har ungefär samma 

innebörd som hanterbarhet) och god kroppsuppfattning.  

Vi hade hoppats på att finna ett samband mellan fysisk aktivitet och KASAM, men detta 

uppnåddes inte. Dock ger vår studie (av en relativt liten grupp) ändå en fingervisning om hur 

det skulle kunna se ut inom en större population. 

 

Det fanns även ett samband mellan fysisk aktivitet och KASAM hos män i den totala 

undersökningsgruppen. Vi såg ingen större skillnad mellan könen vad det gäller fysisk 

aktivitet, men männens summa av KASAM var högre i allmänhet. Detta kan ha varit en 

utslagsgivande faktor i detta samband. 

 

Slutsats 
 

Det finns en tendens till ett samband mellan KASAM och fysisk aktivitet i 

undersökningsgruppen. Däremot ses ett signifikant samband mellan dessa variabler, hos män 

totalt i undersökningsgruppen och inom den yrkesförberedande gruppen. 
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Bilaga 1 

KASAM- enkät (Antonovsky, 1991) 
 
 
1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  

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

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att det…. 
1 2 3 4 5 6 7    
Kommer säkert                                                                                              Kommer säkert          
inte bli gjort                   bli gjort 
 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett dem som står dig närmast. Hur väl känner du 
de flesta av dem? 
1 2 3 4 5 6 7    
Tycker att                      Känner dem mycket 
de är främlingar                     väl  
     

4. Har du en känsla om att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt dig?  
1 2 3 4 5 6 7 
mycket sällan                       mycket ofta 
eller aldrig 
 

5. Har det hänt att du blir överraskad av beteendet hos personer du trodde du kände väl? 
1 2 3 4 5 6 7 
har aldrig                      har ofta hänt 
hänt 
 

6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
1 2 3 4 5 6 7    
har aldrig                      har ofta hänt  
hänt 
  

7. Livet är: 
1 2 3 4 5 6 7    
alltigenom                       Fullständigt  
intressant                       enahanda 
 

8. Hittills har ditt liv: 
1 2 3 4 5 6 7 
helt saknat                 genomgående  
mål och mening                haft mål och mening 
 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 
1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta           mycket sällan/aldrig 
         
 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 
1 2 3 4 5 6 7    
Fullt av                  helt förutsägbart 
Förändringar                 utan överraskande  
utan att du visste                förändringar 
vad som skulle 
hända här näst 
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11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
1 2 3 4 5 6 7 
Helt                     Fullkomligt   
fascinerande                         urtråkig 
 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra? 
1 2 3 4 5 6 7    
Mycket ofta                    Mycket sällan/aldrig 

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

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

14. När du tänker på ditt liv händer det mycket ofta att: 
1 2 3 4 5 6 7   
Känner hur                      frågar dig själv 
härligt det                      varför du över- 
är att leva                      huvudtaget finns till 
  

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
1 2 3 4 5 6 7    
alltid                     fullständigt solklar 
förvirrande  
och svår att finna 
 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
1 2 3 4 5 6 7 
glädje och djup                     smärta och leda  
tillfredställelse   
 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen vara: 
1 2 3 4 5 6 7    
fullt av                      helt förutsägbart 
förändringar                    och utan överraskande 
utan att du vet                                    förändringar 
vad som händer  
näst  
 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du:   
1 2 3 4 5 6 7    
älta det om                   Säga ”Det var det” 
och om igen                        och sen gå vidare 
 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta                 mycket sällan/aldrig 
 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
1 2 3 4 5 6 7    
kommer du                       kommer det säkert 
säkert att                       att hända något som 
fortsätta att                     förstör den goda  
känna dig väl                       känslan 
till mods 
 

21. 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 
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22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
1 2 3 4 5 6 7    
helt utan mål                    fyllt av mål och 
och mening                    mening 
 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 
1 2 3 4 5 6 7    
Det är du                      det tvivlar du på 
säker på 
 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 
1 2 3 4 5 6 7    
mycket ofta                      Mycket sällan/aldrig 
 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta har du känt             
det så? 
1 2 3 4 5 6 7 
aldrig                       mycket ofta 
 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
1 2 3 4 5 6 7 
du över eller                  du såg saken i dess 
undervärderade                   rätta proportion 
dess betydelse 
 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har du då en 
känsla av att: 
1 2 3 4 5 6 7    
du alltid                       du inte kommer att 
kommer att                        övervinna  
lyckas                        svårigheterna 
övervinna  
svårigheterna 
 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 
1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta             mycket sällan/aldrig 
 

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta               mycket sällan/aldrig 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Av författarna utvecklade frågor: 
 
 
30. Hur många dagar per vecka utför du någon sorts fysisk aktivitet i mer än 30 minuter (d.v.s. all aktivitet som 

ger en pulsökning eller innefattar större delen av kroppen t.ex. gång, löpning, fotboll, styrketräning)? 
0                1             2          3         4      5   6 7 
Dag/ar i                         Varje dag 
veckan 
 

31. Är du: 

Man     
Kvinna  
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040219 
Information till försökspersoner 
 
 
Denna studie innefattar en enkätundersökning som kommer att utföras i ett antal 
gymnasieklasser. Sammanställningen sker genom att jämföra resultaten från vardera klass.  
 
Enkäterna kommer att behandlas så att ingen individ ska kunna identifieras. Vi kommer dock 
att märka enkäterna, så vi vet vilken klass personen som har svarat på enkäten tillhör. Att fylla 
i enkäten beräknats att ta ca.10-15 minuter. 
 
Syftet med den här studien är att se om mängd fysisk aktivitet kan påverka en persons 
upplevelse av livet och omgivningen. 
 
Vi är två sjukgymnastikstudenter som läser sista terminen vid Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden, och vi håller på att skriva vårt examensarbete på C-nivå.  
 
Medverkan i denna enkätstudie är frivillig och du kan välja att ej delta eller avbryta studien 
när som helst. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig för läsning via Institutionen för 
Hälsovetenskaps hemsida (www.hv.luth.se) under länken ”Examensarbete”. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Camilla Lindahl 
Tel: 0921-53022 
E-mail: camilla2_@hotmail.com 
Sjukgymnaststuderande 
 
Leena Hassinen 
Tel: 073-6792175 
E-mail: lenhas-1@student.ltu.se 
Sjukgymnaststuderande 
 
Handledare: Inger Jacobsson 
Leg. Sjukgymnast och Universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsovetenskap 
Hedenbrovägen 
96136 Boden 
Tel: 0921-75800 
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