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Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat under de senaste 

årtiondena.  Forskning visar att hög utbildning, god social position, trygg ekonomi och 

goda levnadsvanor ökar chansen för god hälsa. Även fritiden har betydelse. KASAM 

innebär att se individen som helhet och fokuserar på faktorer som främjar hälsa och 

förmågan att bemästra ohälsa.  

Syfte: Syftet med studien var att ta reda på om det finns skillnad i KASAM, och i upplevelse 

av hälsa och välbefinnande, mellan gymnasieelever som deltar respektive inte deltar i 

organiserade fritidsaktiviteter. Hypotesen var att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter 

stärker KASAM samt upplevd hälsa och välbefinnande. 

Metod: Studien har genomförts som en kvantitativ enkätstudie. Materialet har bearbetats i 

statistikprogrammet SPSS. 

Resultat: Tidigare deltagande i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden visade 

sig stärka KASAM, samtidigt som nuvarande deltagande i organiserade fritidsaktiviteter inte 

visade sig stärka KASAM. Elever som deltog i organiserade fritidsaktiviteter skattade sin 

hälsa högre jämfört med dem som inte deltog. Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter 

visade sig inte ha någon påverkan på upplevt välbefinnande.  
Konklusion: Att som skolsköterska motivera elever till deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter är salutogent eftersom deltagande visade sig stärka både KASAM och 

upplevd hälsa. 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: The importance of organized activities during leisure time for 
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Background: Mental illness in children and adolescents has increased in recent decades. 

Research shows that high education, good social position, safe economy and good living 

habits increase the chance for good health. Leisure is also essential. SOC involves to see the 

whole human and focuses on the factors that promote health and ability to cope with illness. 

Aim: The aim of the study was to find out if there´s a difference in SOC, and the perceived 

health and wellbeing, between high school students participating and not participating in 

organized leisure activities. The hypothesis was that participation in organized leisure 

activities strengthens SOC as well as perceived health and wellbeing. 

Method: The study was conducted as a quantitative survey. The material was processed in 

SPSS. 

Results: Previous participation in organized leisure activities during high school proved to 

strengthen the SOC, while current participation didn´t. Students who participated in 

organized leisure activities rated their health higher than those who didn´t participate. 

Participation in organized leisure activities didn´t have any effect on their perceived well-

being. 

Conclusion: It seems to be salutogenetic that school nurses motivate students to participate 

in organized leisure activities since participation proved to strengthen both SOC and 

perceived health. 
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INLEDNING  

Enligt Socialstyrelsen har barn- och ungdomars psykiska ohälsa ökat under de senaste 

årtiondena. Det är oklart varför ohälsan ökar men det visar sig inom hela gruppen och inte 

enbart bland de barn och ungdomar som är särskilt utsatta av olika anledningar. Förändringar 

i miljöer som skolan eller förändringar på samhällelig nivå antas ha påverkat utvecklingen 

av den psykiska ohälsan. Ökningen har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk 

vård och har därmed försämrade möjligheter att kunna etablera sig i samhället. På sikt kan 

detta innebära ett växande folkhälsoproblem.  

 

Genom att kunna följa elevers hälsoutveckling har skolsköterskor en unik möjlighet att 

motivera elever till en hälsosam livsstil. Detta sker bland annat genom hälsosamtal där 

elevens levnadsvanor diskuteras. Att ha många ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad 

risk för att utveckla ohälsa. Med hög utbildning, en god social position samt en stabil och 

trygg ekonomisk situation tillsammans med goda levnadsvanor ökar chansen för en god 

hälsa. I arbetet som skolsköterska ska ett hälsofrämjande perspektiv gentemot eleverna vara 

i fokus  

 

En fördjupad kunskap hos skolsköterskan, om faktorer och levnadsvanor som är gynnsamma 

respektive ogynnsamma för hälsa, är av stor vikt för att skolsköterskan ska kunna utveckla 

relevanta hälsofrämjande omvårdnadsmetoder. Genom en kvantitativ studie vill vi ta reda 

på om elever som deltar i organiserade fritidsaktiviteter har starkare KASAM och upplever 

sin hälsa och sitt välbefinnande som bättre jämfört med gymnasieelever som inte deltar i 

organiserade fritidsaktiviteter. 

BAKGRUND 

Hälsa/ohälsa och välbefinnande 

Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt. I slutet av 40-talet definierade 

Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Därefter har definitionen reviderats flera gånger och numera beskrivs 

hälsa som en resurs i den dagliga tillvaron, inte som målet med livet utan snarare som ett 

medel för ett gott liv (WHO, 1986, 1998). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa 

som ett tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt. Det 

innefattar både en känsla av inre balans och en känsla av jämvikt i relation till sina 

medmänniskor och till livet i övrigt. Upplevelsen av hälsa är inte konstant eller har samma 

innebörd, utan växlar mellan individer och situationer (Dahlberg & Segesten, 2010). Även i 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (Ardbo, 2005) beskrivs att synen på hälsa förändras över 

tid. Synen på vad begreppet hälsa innebär hör ihop med olika värderingar, kulturmönster och 

livssituationer (a.a). 

 

Rydqvist & Winroth (2004) beskriver att hälsa utgår ifrån tre grunder där hälsa kan ses som 

klinisk status, som funktionsförmåga eller som välbefinnande. De här tre grunderna går in i 
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varandra, eftersom hälsa innehåller många aspekter som vävs samman. Hälsa som klinisk 

status syftar till att hälsobegreppet har ett samband med den medicinska vetenskapen och 

som beskriver hälsa som frånvaro av sjukdom. Hälsa som funktionsförmåga innebär att se 

till hur individen fungerar som helhet med omgivningen, och ser till vilken 

handlingsförmåga individen har. Hälsa som välbefinnande innebär att individen själv kan 

avgöra hur upplevelsen av hälsa är. Det innefattar fysiskt, psykiskt, socialt välbefinnande 

och innebär att individen själv upplever att den mår bra (Rydqvist & Winroth, 2004). Även 

Kirkevold (2000) anger att begreppet välbefinnande omfattar individen som helhet, och 

definierar välbefinnande utifrån fysiska, psykiska, sociala aspekter. Kirkevold lägger 

dessutom till ekonomiska, kulturella och andliga aspekter (a.a). Välbefinnande är högst 

unikt, personligt och kommer från människans inre upplevelser. Detta gör att begreppet har 

en samhörighet med Antonovskys salutogena hälsoteori, KASAM (Wiklund, 2003).  

 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport (Ardbo, 2005) anges att psykisk ohälsa innefattar allt från 

psykiska sjukdomar till lättare psykiska problem eller besvär vilka orsakar lidande, men som 

inte alltid kan få en psykiatrisk diagnos, exempelvis oro, ångest eller sömnproblem (a.a). 

 

Majoriteten av Svenska elever anser att de har en god hälsa och ett högt välbefinnande. Detta 

har dock visat sig minska med stigande ålder, framförallt hos flickorna. Samtidigt har den 

psykiska ohälsan ökat. Den psykiska ohälsan ökar även i takt med stigande ålder, hos både 

pojkar och flickor (Folkhälsomyndigheten, 2014). Förändringar i miljöer som skolan eller 

förändringar på samhällelig nivå antas ha påverkat ökningen av den psykiska ohälsan. 

Ökningen har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har därmed 

försämrade möjligheter att kunna etablera sig i samhället. På sikt kan detta innebära ett 

växande folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013).   

 

I föreliggande studie begränsas inte hälsa till någon särskild definition. 

Risk och skyddsfaktorer för hälsa 

En riskfaktor för ett visst beteende är nödvändigtvis inte det samma som orsaken till 

beteendet (Andershed & Andershed, 2005). En riskfaktor är något som ökar sannolikheten 

eller risken för att ett visst beteende ska utvecklas. Det kan vara en egenskap, en händelse, 

ett förhållande, en process eller ett förlopp. En skyddsfaktor kan liknas vid en buffert mot 

risker. Skyddsfaktorer minskar risken för ett ogynnsamt resultat (Lundgren & Persson, 

2003). Enligt Lagerberg och Sundelin (2012) kan barn och ungdomars hälsa påverkas av 

olika risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer kan till exempel innebära psykisk sjukdom eller 

missbruk hos barnets föräldrar, skilsmässa eller ensamstående föräldrar. Skyddsfaktorer kan 

istället vara trygghet inom familjen och det sociala nätverket (a.a).  

 

Enligt Pellmer och Wramner (2007) benämns ålder, kön, ärftlighet och levnadsvanor som 

hälsans bestämningsfaktorer. Levnadsvanor har stor betydelse för barn- och ungdomars 

hälsa. Att ha många ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla ohälsa. 

Med hög utbildning, en god social position samt en stabil och trygg ekonomisk situation 

tillsammans med goda levnadsvanor ökar chansen för en god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). 
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Kawachi & Berkman (2001) påvisade att små sociala nätverk, få nära relationer eller 

otillräckligt socialt stöd, kunde kopplas till psykisk ohälsa.  

 

Skolprestationen i form av betyg och hur eleverna trivs i skolan i stort har samband med hur 

de skattar sin hälsa (Waters, Brown & Fitzpatrick, 2003). Ju högre betyg och ju bättre 

eleverna trivs i skolan, desto högre skattar de sin hälsa. Waters et al. gör denna koppling, 

men påpekar att det är många andra faktorer som också inverkar (Waters et al., 2003). 

Sambandet mellan lärande och hälsa har av forskare belysts i en kunskapsöversikt från 

Kungliga Vetenskapsakademin. Rapporten visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan 

skolprestationer och psykisk hälsa (Gustafsson, Westling, Alin Åkerman, Eriksson, Eriksson 

& Fischbein, 2010). Den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa är att klara skolan 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Skyddsperspektivet kan kopplas samman med det salutogena perspektivet som har sitt 

ursprung i sociologen Antonovskys teori (Lundgren & Persson, 2003). Teorin utgår ifrån en 

förståelse för hur vissa individer kan behålla en god hälsa trots svårigheter som livet kan 

innehålla. Med ett patogent synsätt läggs vikten istället vid att finna orsaken till varför 

individer får hälsoproblem, det vill säga ett riskperspektiv, till skillnad från det salutogena 

hälsoperspektivet (Antonovsky, 2005). 

Salutogen hälsoteori 

Antonovsky (2005) utarbetade en hälsoteori som betonar livssammanhanget, och i vilken en 

individs känsla av sammanhang är central (KASAM). Det salutogena perspektivet handlar 

om att fokusera på det friska. Det innebär att se individen som en helhet och att finna 

strategier som kan vara att främja individens förmåga till att bemästra ohälsa. KASAM 

innefattar tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005).  

 

Begripligheten syftar på att individen kan förutsäga, uppfatta och förstå intryck som kan 

komma från den inre eller yttre livsvärlden. En person med en hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att olika stimuli är förutsägbara, eller om de kommer som överraskning, 

åtminstone går att ordna och förklara (Antonovsky, 2005). 

 

Begreppet hanterbarhet handlar om att en individ har en inre tillit till att klara av att möta 

livets olika utmaningar och krav. Vid en hög känsla av hanterbarhet så kan individen välja 

att inte känna sig som ett offer samt att inte känna sig orättvist behandlad i livet. Inställningen 

och attityden är att de tänker att tråkiga saker sker i livet som inte går att styra över, men att 

de anser sig klara dessa. De uppfattar även att dessa situationer inte är bestående 

(Antonovsky, 2005). 

 

Personer med hög meningsfullhet klarar att förhålla sig till olika utmaningar och problem på 

ett relativt positivt sätt. De anser att utmaningar är något människan växer av och dessa 

utmaningar välkomnas medan en person med lågt KASAM ser dessa som oövervinnliga 

hinder och kan bli passiva. Vilken känslomässig innebörd en person lägger i en situation har 

stor betydelse om en utmaning eller ett problem skall uppfattas som meningsfull eller 

meningslös (Antonovsky, 2005). 
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Meningsfullheten är central liksom förmågan att uppfatta sammanhang. En människa som 

upplever sig se ett sammanhang i sin tillvaro och som ser sina handlingar som meningsfulla, 

har hälsa. I vilken utsträckning en människa upplever sin tillvaro som begriplig, hanterlig 

och meningsfull, det vill säga individens KASAM, antas ha avgörande betydelse för dennes 

bemästringsförmåga och för att klara av stressfyllda situationer (Wiklund & Bergbom, 

2012). 

 

Antonovsky (2005) beskrev livet som en förgrenad flod som ömsom var ström, ömsom lugn 

och ibland förgiftad. KASAM är förmågan att simma i den floden. En person med stark 

KASAM bedömer oftare stressorer mer positivt, mindre konfliktfyllda och mindre farliga än 

en person med svagt KASAM. Ett starkt KASAM ger en fallenhet att kunna identifiera 

problem och dess dimension, se problem som en utmaning, och dessutom välja och använda 

rätt resurs för att lösa problemet. Starkt KASAM innebär inte en specifik copingstrategi, utan 

förmåga att anpassa och välja den strategi som passar bäst i den aktuella situationen (a.a). 

 

Antonovsky (2005) menar att det är viktigt att se KASAM som ett hållningssätt snarare än 

ett personlighetsdrag, samt att KASAM inte är ett tillstånd. Hur hållningssättet KASAM ser 

ut hos den enskilda individen bestäms av den värld av erfarenheter som individen vuxit upp 

i och som formats av kultur, social struktur och den historiska period som individen lever i 

(a.a). 

 

KASAM utvecklas i takt med åldern. Grunden läggs under barndomen, för att sedan skakas 

om, brytas ner eller tillfälligt byggas upp under tonåren. Först under tidigt vuxenliv förändras 

KASAM och blir bestående. Barn- och tonårsupplevelser förstärks eller försvagas då och 

placerar individen mer eller mindre definitivt på KASAM-skalan. Ens KASAM stabiliseras 

i trettioårs-åldern då vederbörande hittat sin identitet, sin roll och sin plats i livet. Ens 

KASAM är sedan stabil under resten av livet. Antonovsky fann att stabiliteten främst gäller 

personer med starkt KASAM. Ett svagt KASAM sjunker sannolikt ytterligare under livets 

gång. Detta förklaras med benägenheten hos personer med svagt KASAM att hamna i 

situationer som är försvagande, medan motsatt förhållande gäller för personer med starkt 

KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

KASAM är således konstant enligt Antonovsky (2005), men en tillfällig höjning eller 

sänkning kan ske men återgår sedan till samma nivå. Den prägling som under årtionden lagt 

grunden till KASAM är djupt rotad vilket gör att en bestående påverkan kräver en förändring 

i den institutionella, sociala och kulturella miljön kring personen, enligt Antonovsky. En 

sådan planmässig förhöjning av KASAM kan frambringas genom att de erfarenheter som 

grundlagt ens KASAM omtolkas och bearbetas (Antonovsky, 2005). Lindmark, Stenström, 

Wärnberg Gerdin och Hugoson (2010) har i sin studie funnit att KASAM tenderar att öka i 

takt med ökad ålder. Åldersgruppen som var 20 år hade i deras studie signifikant lägre 

KASAM jämfört med äldre åldersgrupper. 

 

Många olika forskningsstudier både nationellt och internationellt har valt att använda sig av 

Antonovskys teori och på olika sätt tittat på faktorer som kan kopplas till denna. I en Kinesisk 

studie undersöktes huruvida familjers KASAM och sociala stöd påverkade gravida kvinnor, 

18 år eller äldre. Det visade sig att detta spelade en signifikant roll för ökad livskvalitet och 

minskade depressiva symtom då de blev mödrar (Ngai & Ngu, 2013). 
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I en svensk studie av Cederblad, Dahlin, Hagnell & Hansson (1994) undersöktes 

friskfaktorer som förväntades ha ett samband med en god psykisk hälsa, hos individer som 

under uppväxten varit utsatta för flera riskfaktorer. Att som vuxen ha en god psykisk hälsa 

kopplades ihop med olika friskfaktorer under barndomen däribland en god självkänsla, 

lyckade copingstrategier, insikt om att själv kunna påverka sitt öde, samt intellektuell 

kapacitet. Även friskfaktorer i familjen, som att ha en tillitsfull relation till föräldrarna samt 

delade värderingar, var av stor betydelse. Med hjälp av Antonovskys KASAM-teori 

förklaras hur de olika variablerna kopplas till hälsa genom att de ökar individens förmåga 

till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När de tittade på antalet friskfaktorer så 

visade det sig att ju fler friskfaktorer under barndomen ju större chans till bättre hälsa i vuxen 

ålder (Cederblad et.al, 1994). 

 

Cohen, Ben-Zur och Rosenfeld (2008) fann i sin studie att män skattade högre på KASAM, 

vilket även gällde högutbildade individer. Samma studie påvisade att individer med högre 

KASAM rapporterade bättre förmåga att hantera, samt utstrålade större förtroende att klara 

av stressfulla situationer (a.a). Skillnader i genus sågs även i en studie gjord på elever i 

årskurs åtta i Stockholm stad. Det visade sig att flickor generellt hade ett lägre KASAM 

jämfört med pojkar. Däremot påvisades inga skillnader på KASAM då jämförelse gjordes 

mellan områden med låg eller hög socioekonomisk status (Myrin & Lagerström, 2006).   

 

Honkinen, Suominen, Välimaa, Helenius och Rautava (2005) fann att bland 12-åriga 

skolbarn var bland annat otillräckligt engagemang i fysisk aktivitet och ett lågt KASAM 

statistiskt signifikant med dåligt upplevd hälsa. Ett inbördes förhållande mellan attityder till 

idrott och KASAM påvisades även i en studie som gjordes i södra Sverige på 

gymnasieelever. Slutsatsen för studien blev att relationen mellan positiva attityder till idrott 

och ett högt KASAM indikerade att tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet på fritiden och 

idrott kan bidra till utvecklingen av KASAM, och att de nuvarande nivåerna av KASAM 

skulle kunna påverka attityderna till idrott och vara viktig för livslång fysisk aktivitet på 

fritiden (Sollerhed, Ejlertsson & Apitzsch, 2005). 

Fritidsaktiviteter 

 

I en forskningsöversikt från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (Mucf, 

2007) framkom det att fritiden har betydelse för hälsan, främst positivt men även negativt. 

Ellneby (2008) beskriver att ungdomar ofta vill hinna med både skolan och fritidsaktiviteter 

och när dessa inte går ihop sig tidsmässigt förlorar de kontrollen över situationen. Detta 

orsakar stress hos både vuxna och barn. Vidare förklaras att problemet förstärks hos många 

familjer där föräldrarna hetsar till överaktivitet. Föräldrarna vill sina barn väl genom att se 

till att barnen deltar i många fritidsaktiviteter. 

  

Flera studier har enligt Eccles och Gootman (2002) påvisat att deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter är kompetensutvecklande, förenat med bättre fysiskt välbefinnande och 

skolframgång (a.a). Fritidsaktivitetens struktur är av betydelse för om aktiviteten är gynnsam 

för ungdomars utveckling eller inte eftersom det påverkar kamratgruppen inom 

verksamheten (Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003). Fritidsaktiviteter som saknar struktur 

tycks enligt Mahoney, Stattin och Lord (2004) främja antisocialt beteende hos ungdomar. 

Detta till skillnad från strukturerade fritidsaktiviteter som är regelbundna och målinriktade 
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aktiviteter, där vuxen ledare är närvarande och vilka ger ett sammanhang samt positiva 

kamratrelationer. 

  

Unga som rapporterar en låg självskattad hälsa tenderar att vara mer inaktiva på sin fritid. 

Deltagande i fritidsaktiviteter är lägre i socioekonomiskt utsatta områden, och i dessa 

områden är även hälsa och livskvalitet lägre. Andelen som är medlemmar i någon förening 

minskar med stigande ålder (Mucf, 2014). 

 

En svensk studie i vilken ett stort antal individer följdes över tid visade på samband mellan 

hälsa och deltagande i fritidsaktiviteter. Studien gjordes på vuxna individer (18-65 år) som 

följdes upp efter 26 år alternativt vid 65 års ålder eller när individen avled. Resultatet visade 

både på bättre hälsa för dem som deltog i fritidsaktiviteter samt att deltagande var en 

avgörande faktor för överlevnad (Konlaan, Theobald & Bygren, 2002). 

  

Starka associationer har visat sig finnas mellan fysiska fritidsaktiviteter och upplevt 

välbefinnande. I en studie gjord på kvinnor visades att de kvinnor som hade låg fysisk 

aktivitet även hade lägre välbefinnande jämfört med de kvinnor som hade hög fysisk aktivitet 

(Blomstrand, Björkelund, Aliai, Lissner & Bengtsson, 2009). Thedin Jakobsson, Lundvall, 

Redelius och Engström (2012) påvisade i sina studier att medlemmar i idrottsföreningar hade 

både högt betyg i idrott och hälsa, men även i andra skolämnen. Tynjälä, Kannas, Levälahti 

och Välimaa (1999) visar i sin undersökning att fysisk aktivitet hos ungdomar ger en positiv 

effekt på upplevd sömn och avsaknaden av fysisk aktivitet ger en negativ effekt på upplevd 

sömn. Det finns också en koppling mellan en positiv självuppfattning och fysisk aktivitet på 

fritiden. Studien visar även att en hälsofrämjande livsstil och en positiv självuppfattning 

spelade stor roll för den upplevda sömnkvaliteten (a.a). 

 

I föreliggande studie definieras organiserad fritidsaktivitet som återkommande, planerad, 

målmedveten aktivitet som ej är ensam utan tillsammans med minst en deltagare eller ledare. 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

I skollagen anges att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med ett 

brett perspektiv (SFS, 2010:800). I riktlinjerna för skolhälsovården beskrivs omvårdnad som 

skolsköterskans specifika område. Skolsköterskan ska genom sitt arbete ha en tydlig 

koppling till barnkonventionen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). I FN:s barnkonvention 

från 1989 klargörs det att barnets bästa är centralt (UNICEF). Genom både utbildning och 

klinisk yrkeserfarenhet utvecklar skolsköterskan sina kunskaper om vad som främjar 

respektive hotar barns hälsa och utveckling (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) tillämpas sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

utifrån omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med både medicinsk- och 

folkhälsovetenskaplig kunskap tillsammans med klinisk erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). För att det hälsofrämjande arbetet ska fungera på bästa sätt, är 

det angeläget för skolsköterskan att ha vetenskaplig kunskap om folkhälsa (SFS, 2010:800).   

 

Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomars hälsa är att klara skolan 

(Socialstyrelsen, 2010). Därmed behöver skolans hälsofrämjande arbete sättas i relation till 

skolans resultat (a.a). Elevhälsan har en viktig roll i skolan när det gäller olika ämnen som 

rör hälsa. Elevhälsan har inom dessa områden mycket erfarenheter. Skolsköterskans 
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hälsosamtal med eleverna har gett erfarenheter som är viktiga i kommunikationen med rektor 

och lärare för att utveckla skolors arbets- och lärmiljöer (Clausson & Morberg, 2012). 

 

Människan betraktas inom omvårdnadsvetenskapen som en fri individ som är unik och som 

kan göra val och ta ansvar. Människan ska bemötas individuellt efter sina unika 

förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För skolsköterskan innebär det 

hälsofrämjande omvårdnadsarbetet att se eleven som en unik person med individuella behov 

och förväntningar. Skolsköterskan ska arbeta för att ta tillvara det friska hos alla elever, att 

aktivt förebygga hälsorisker och motivera till förändrade levnadsvanor (Clausson & 

Morberg, 2012). Omvårdnadsarbetet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv. För att uppnå goda 

resultat är det nödvändigt att arbeta strukturerat och metodiskt och att stärka det friska hos 

varje elev (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  

 

Enligt Hillman (2010) är det inom skolan fullt möjligt att använda sig av Antonovskys 

modell i arbetet med att skapa en hälsofrämjande miljö kring elever, men även vid till 

exempelvis analys av sociala miljöer där barn far illa. Hälsobesöket hos skolsköterskan 

syftar till att bevara och främja hälsa och möjligheten till hälsopedagogiska insatser ges där. 

Hälsopedagogik innefattar både undervisning om hälsa men initierar också processer som 

på sikt ökar förmågan att kunna förbättra och hantera personliga livsstilsfrågor. På det viset 

byggs hälsopedagogiken på begreppet salutogenes (a.a). 

 

Ungdomars levnadsvanor är en faktor som skolsköterskan kan påverka genom det 

hälsofrämjande arbetet. Levnadsvanor och samband mellan dessa och hälsa kan exempelvis 

samtalas kring vid skolsköterskors hälsosamtal med elever (Hillman, 2010). 

 

Skolsköterskan har hälsosamtal med varje elev minst tre gånger under grundskolan och 

minst en gång under tiden eleven går i gymnasieskolan. Hälsosamtal med elever är en del av 

elevhälsans hälsofrämjande arbete. Det är ett samtal mellan eleven och skolsköterskan och 

har som syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Inför hälsobesöket kan ett hälsoformulär 

lämnas ut som besvaras av elev respektive vårdnadshavare. Hälsoformuläret används för att 

skapa förståelse för elevens hälsa, levnadsvanor och livssituation (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2014). Olika hälsoformulär används av skolsköterskor i Sverige. Ett exempel är 

hälsoenkäten ”Min hälsa” som utvecklats inom Jönköpings kommun och innehåller ett antal 

frågor som bedömts som viktiga som underlag för hälsosamtalet (Golsäter, 2012). I det 

formuläret är en utav frågorna om eleven varje vecka deltar i någon planerad fritidsaktivitet 

tillsammans med andra som till exempel musik, teater, scouter, kyrka, fritidsgård eller idrott. 

Även många andra hälsoformulär som används av skolsköterskor innehåller liknande frågor 

kring fritidsaktiviteter. 

PROBLEMFORMULERING 

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat under de senaste årtiondena. 

Skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande, vilket bland annat görs genom regelbundna 

hälsosamtal under skoltiden mellan elev och skolsköterska. Begreppet hälsa kan definieras 

på olika sätt och är ett tillstånd som rör hela människan. Även välbefinnandet innefattar 

individen som helhet och kan ses som en del av hälsan. KASAM innebär att se individen 
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som en helhet och fokusera på faktorer som främjar hälsa. Fritiden har betydelse för hälsan. 

Tidigare forskning har funnit samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande samt mellan 

fysisk aktivitet och KASAM. Hög utbildning, en god social position samt en stabil och trygg 

ekonomisk situation tillsammans med goda levnadsvanor har visat sig öka chansen för en 

god hälsa. Små sociala nätverk, få nära relationer eller otillräckligt socialt stöd har visat sig 

kunna kopplas till psykisk ohälsa. Då det sociala nätverket har betydelse för individens psykiska 

och fysiska hälsa ses det som intressant att undersöka om delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter 

kan stärka elevers KASAM, och främja den upplevda hälsan och välbefinnandet.  
 

För skolsköterskor kan det vara angeläget att få ökad kunskap kring samband mellan 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter och KASAM, hälsa och välbefinnande, som stöd 

i det salutogena omvårdnadsarbetet. 

SYFTE 

Syftet är att ta reda på om det finns skillnad i KASAM, och i upplevelse av hälsa och 

välbefinnande, mellan gymnasieelever som deltar respektive inte deltar i organiserade 

fritidsaktiviteter. 

Hypotes 

Hypotesen är att gymnasieelever som deltar i organiserade fritidsaktiviteter har starkare 

KASAM och upplever sin hälsa och sitt välbefinnande som bättre jämfört med 

gymnasieelever som inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter. 

Frågeställningar 

Har gymnasieelever som deltar i organiserade fritidsaktiviteter starkare KASAM och bättre 

upplevd hälsa och välbefinnande än de som inte deltar i någon organiserad fritidsaktivitet? 

 

Har gymnasieelever som deltar eller tidigare under gymnasietiden deltagit i organiserade 

fritidsaktiviteter starkare KASAM och bättre upplevd hälsa och välbefinnande än de som 

inte deltagit i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden? 

 

Har gymnasieelever som nu inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter men som tidigare 

under gymnasietiden gjort det, starkare KASAM och bättre upplevd hälsa och 

välbefinnande, än de som inte deltagit i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden? 

 

Har de gymnasieelever som deltar i fysiska fritidsaktiviteter starkare KASAM och bättre 

upplevd hälsa och välbefinnande än de som inte deltar i fysiska fritidsaktiviteter? 

 

Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga gymnasieelevers KASAM och 

upplevda hälsa och välbefinnande? 
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METOD 

Studien genomfördes med en kvantitativ studiedesign. Undersökningen gjordes som en icke 

experimentell tvärsnittsstudie, det vill säga datainsamlingen gjordes i nutid och ingen 

uppföljning kommer att göras (Henricson, 2012).  

Enkätutformning 

Studien avsåg att undersöka om det finns skillnad i KASAM, och i upplevelse av hälsa och 

välbefinnande, mellan gymnasieelever som deltar, respektive inte deltar, i organiserade 

fritidsaktiviteter. Som organiserad fritidsaktivitet avsågs aktivitet som var återkommande, 

planerad, målmedveten, ej ensam utan tillsammans med minst en deltagare eller ledare (se 

bilaga 3). För att kunna få ett mätbart värde på KASAM användes enkäten från boken 

Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005). Den förkortade versionen KASAM – 13, med 13 

frågor istället för den ursprungliga på 29 frågor, användes. Frågorna är framtagna utifrån 

antagandet att KASAM är en hållning, ett sätt att se på världen och inte något som varierar 

från situation till situation. Enkäten var konstruerad efter Likert-skalan. Det innebar att 

enkäten bestod av ett antal påståenden som respondenten skulle instämma i eller ta avstånd 

ifrån på en sjugradig skala. Varje svar gav en viss poäng, som det sedan räknades ut ett 

KASAM-värde av. I de flesta frågorna motsvarade svarsalternativ 1, ett poäng, 

svarsalternativ 2, två poäng, och så vidare. Fråga 1, 2, 3, 7 och 10 var dock omvända så att 

svarsalternativ 1, gav sju poäng, svarsalternativ 2, gav sex poäng, osv. Svaren 

sammanställdes sedan, vilket blev informantens KASAM-värde. Lägsta möjliga värde var 

13 och det högsta värdet var 91. Hög poäng betyder stark KASAM (Antonovsky, 2005). 
 

Den färdigkonstruerade enkäten kombinerades med några egen-formulerade frågor för att få 

svar på syftet. Att använda sig av en kombination av redan färdigtestade enkäter och 

egenformulerade frågor är en ofta använd kompromiss (Henricson, 2012). Dessa 

egenformulerade frågor handlade om respondenterna deltar i någon organiserad aktivitet 

som deltagare eller ledare på sin fritid (ja/nej), om ja vilka dessa aktiviteter är, om nej ifall 

de nyligen slutat med någon aktivitet under gymnasietiden och i så fall vilka aktiviteter de 

slutat med, vilket kön de anser sig ha (man/kvinna/annat). En fråga ställdes kring 

upplevelsen av nattsömnen (bra/dålig) och en fråga ställdes kring hur ofta de upplever 

ofrivillig ensamhet (aldrig/ibland/ofta). Därutöver ställdes frågan hur de tycker att deras 

hälsa är (svarsalternativ 1-4, från mycket bra till mycket dålig), samt frågan var de står just 

nu på en skala som sträcker sig från sämsta tänkbara liv till bästa tänkbara liv (på en skala 

mellan 1-10).  

 

Även om frågorna i en enkät är välgenomtänkta finns det en risk att de inte svarar mot syftet 

(Henricson, 2012). Enkäten gjordes därför först som pappersenkät och pilottestades på två 

flickor och två pojkar i närliggande ålder. Resultaten från pilottestningen kom inte att ingå i 

studiens resultat. Enkäten, se bilaga 3, gjordes efter pilottestningen om till en webbenkät för 

att underlätta datainsamlingen och datahanteringen.  
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Urval 

Vid statistiska beräkningar som ska kunna få en praktisk betydelse är grunden att det 

stickprov som analyseras på något sätt motsvarar populationen i stort. Eftersom det inte går 

att studera alla tänkbara individer i en population väljs ett mindre antal ut som får 

representera den större gruppen (Henricson, 2012). Inklusionskriterier för studien var 

gymnasieelever i årskurs 3 och som hade fyllt 18 år och som gick i de klasser som tillfrågades 

om deltagande i studien. Exklusionskriterier var de elever som gick i dessa klasser i årskurs 

3 men som ännu inte hade fyllt 18 år. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes som en webbaserad gruppenkät. Gruppenkät innebär att 

enkäten ges ut i skolan till en hel klass samtidigt, fylls i, och återlämnas under en och samma 

lektion. Fördelar med gruppenkäter är att de ofta ger en hög svarsfrekvens. Nackdelar kan 

dock vara att det finns större risk att anonymiteten påverkas eller att grupptryck påverkar 

svaren (Henricson, 2012).  

 

Ett informationsbrev riktat till rektorer utformades samt ett informationsbrev riktat till elever 

fyllda 18 år i årskurs 3 på gymnasiet, det vill säga studiens tänkta respondenter, se bilaga 1 

och 2.  

 

Initialt valdes en kommun i södra Sverige ut och alla gymnasieelever i år 3 i den kommunen 

var tänkta att inkluderas i studien. Dock visade det sig att det inte gick att få godkänt från 

den tänkta kommunen. Urvalet kom slutligen att istället baseras på elever från två olika 

teoretiska gymnasieskolor, en från södra Sverige och en från mellersta Sverige. På skolan i 

södra Sverige tillfrågades en ämneslärare först muntligt och sedan skickades 

informationsbreven ut till denne via mail varvid läraren visade informationsbreven för 

rektorn. Läraren fick sedan godkänt av sin rektor att distribuera informationsbrevet till 

eleverna och att eleverna kunde fylla i enkäten under lärarens lektionstillfällen med elever i 

åk 3. På skolan i mellersta Sverige tillfrågades en rektor först via ett personligt mail där 

informationsbreven bifogades. Därefter togs en muntlig kontakt. Rektorn skickade sedan ut 

informationsbrev och enkätlänk till samtliga mentorer för åk 3 på den skolan. Mentorerna 

fick även muntlig information från rektorn att enkäterna skulle fyllas i på mentorstid.  

 

Önskemål om påminnelse och svar på önskemålet gjordes via mailkontakt. Totalt gjorde 

rektorn en påminnelse till mentorerna. Enkäten beräknades ta ca 3-5 minuter att fylla i vilket 

var den tid som framkom vid testningen av enkäten. 419 elever gick totalt i de klasser som 

skulle tillfrågas. Ingen kodning gjordes på enkäterna. 

Dataanalys 

Bortfallet beskrivs under resultatdelen. Beskrivning görs av det material som av olika 

orsaker inte kom med i det slutgiltiga resultatet, som exempelvis planerat bortfall före 

datainsamlingen, det vill säga det material som exkluderats, eller oplanerat bortfall under 

datainsamlingen (Henricson, 2012).  
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Enkätsvaren samlades in som webbenkät. Därefter fördes enkätsvaren över till en Excelfil 

och bearbetades i Excel genom att vissa av svaren vändes till omvända svarsresultat samt 

genom att vissa svar summerades. Filen anpassades även där för att bättre kunna omvandlas 

till en SPSS-fil. Det insamlade datamaterialet bearbetades och analyserades med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics, version 22 (Wahlgren, 2012).  

 

Bearbetningar av datamaterialet gjordes noggrant för att inga fel skulle begås som skulle 

kunna ha påverkat resultatet. Inför bearbetningen i Excel togs även hjälp av en Excel-

programmerare. Eftersom svaren på KASAM-frågorna summerades till att ge ett totalt 

KASAM-resultat för varje deltagare krävdes att ingen hade missat att svara på någon utav 

KASAM-frågorna. Det upptäcktes dock att fyra av deltagarna hade missat att svara på en 

fråga var. Denna fråga fick då svaret 4 (neutralt) för att den frågan inte skulle påverka 

resultatet (Gassne, 2008).  

 

Den beskrivande statistiken presenteras genom att grunddata sammanfattats och 

komprimerats för att ge en samlad bild av det insamlade materialet. Det presenteras genom 

användning av centralmått och spridningsmått. Med centralmått beskrivs var tyngdpunkten 

i gruppen liggen och med spridningsmått beskrivs hur individerna i gruppen spretar från 

centralmåttet (Henricson, 2012). 

 

Analys av det insamlade datamaterialet har gjorts med analytisk statistik, hypotesprövning, 

i vilken hypoteser prövas mot varandra (Henricson, 2012). För statistisk signifikans valdes 

ett p-värde på mindre än 0,05 (p<0,05). P-värdet beskriver hur stor risken är att felaktigt 

förkasta en sann nollhypotes, det vill säga att felaktigt säga att skillnad finns. Ju lägre risk 

(lågt p-värde), ju högre sannolikhet att skillnad faktiskt finns mellan olika variabler. Olika 

statiska metoder har använts vid analysen. Vid hypotesprövning med kvalitativa variabler 

(nominalskalor och ordinalskalor), det vill säga då grupper jämförts mot varandra, har 

chitvå-test använts. Vid parametriska resultat som jämförts mot två grupper har T-test 

använts. Vid icke-parametriska resultat har Mann Whitney U-test använts vid jämförelse 

mot två grupper. (Ejlertsson, 2012; Wahlgren, 2012). 

 

Vid de tester där resultatet på KASAM-frågorna delades in i svag, medel eller stark KASAM 

räknades brytpunkterna för dessa grupper ut från hela materialets medelvärde +/- en 

standardavvikelse (Gassne, 2008).  

Etiska överväganden 

Henricson (2012) beskriver forskningsetik som forskarens skyldighet att följa lagar och 

förordningar för att skydda personer som ingår i forskningen. Henricson hänvisar till 

Belmontrapporten från 1978 där det anges att forskning ska utföras i enlighet med tre 

övergripande och grundläggande etiska principer. Dessa principer är respekt för personer, 

göra gott samt rättviseprincipen (Henricson, 2012).  

 

Vid insamling av datamaterial ställs särskilda etiska krav på medvetenhet för att skydda 

individers identitet och integritet (Vetenskapsrådet, u.å). Dessa etiska krav kan beskrivas 

utifrån fyra principer nämligen informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet (a.a).  Dessa har beaktats under arbetets gång.  
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Informationskravet innebär att informanterna informerades om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å). Kontaktuppgifter 

till ansvarig för studien uppgavs. Information förmedlades skriftligt (bilaga 1). 

 

Konfidentialitetskravet innebar att uppgifter om personer i studien gavs största möjliga 

konfidentialitet.  I informationsbrevet informerades respondenterna att enkäten var helt 

anonym samt frivillig att fylla i och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. För 

att kunna garantera anonymitet valdes att ej numrera eller på annat sätt koda enkäterna samt 

att det inte skulle kunna gå att spåra de ifyllda webbenkäterna (a.a).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själv får bestämma över sin 

medverkan(Vetenskapsrådet, u.å). Rektor kontaktades för godkännande av att datainsamling 

genomfördes.  Genom att välja elever som fyllt 18 år och som därmed själva kunde ta 

ställning till deltagande, behövdes inte målsmans godkännande. De elever som valde att 

medverka i undersökningen och svarade på frågorna gav därmed sitt samtycke(a.a). Då en 

undersökning genomförs i skolmiljö kan det vara svårt för eleverna att känna att de har rätt 

att tacka nej till att medverka (Wyse, 2004). Det kan för eleverna kännas som tvunget att 

delta då det sker under lektionstid. I informationsbrevet uppgavs dock frivilligheten i att 

medverka (bilaga 2). 

 

Vad gäller nyttjandekravet så fick informanterna skriftlig information om studien och 

dess användningssyfte. Deltagarna i undersökningen fick information om enkäten endast 

kommer att användas för forskningsändamål och inte användas för några kommersiella eller 

icke vetenskapliga syften, vilket innebär att uppgifterna endast kom att användas i denna 

undersökning (Vetenskapsrådet, u.å). Många av de hälsoformulär som används av 

skolsköterskor i samband med hälsosamtal innehåller frågor kring fritidsaktiviteter. Med det 

som bakgrund ansågs det vara etiskt riktigt att ta reda på mer kring hur svaret på dessa frågor 

kan tolkas. Fördelen med studien skulle då vara att mer kunskap kommer fram kring hur 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter ska tolkas. En risk skulle kunde vara om studiens 

omfattning inte skulle bli tillräckligt stor för att signifikanta skillnader skulle hittas och att 

deltagarnas medverkan därmed inte skulle bli till så stor nytta som tänkt.  

 

Enkäten avslutades med hänvisning till skolans skolsköterska om eventuella funderingar 

kring hälsan väcktes vid ifyllnad av enkäten. Detta gjordes för att säkerställa att eleverna 

skulle veta var de kunde ta vägen med funderingar, om sådana uppstod utifrån enkäten. 
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RESULTAT 

Bortfallsbeskrivning 

För att kunna garantera anonymitet i studiens valdes att enskilda enkätsvar inte skulle kunna 

gå att spåra. Det innebär att det ligger utanför studiens kontroll vilka som blivit tillfrågade 

och sedan inte valt att delta. Om några lärare/mentorer helt har låtit bli att distribuera enkäten 

trots uppdrag från rektor ligger också utanför studiens kontroll. Det som däremot går att se 

är att de rektorer som valt att inte låta sina elever tillfrågas om deltagande i studien är rektorer 

för praktiska gymnasieprogram eller blandade gymnasieprogram, det vill säga 

gymnasieskolor som innehåller både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Planerat 

bortfall före datainsamlingen var de elever som eventuellt gick i årskurs tre men som av 

någon anledning ännu inte hunnit fylla 18 år samt de fyra ungdomarna som pilot-testade 

enkäten. Ingen utav de deltagande eleverna hade hoppat över att svara på frågor i sådan grad 

att de inte kunde inkluderas i studien utan alla deltagande elevers resultat kunde inkluderas 

och användas vid beskrivning och analys. 

Resultatbeskrivning av beskrivande statistik 

Enkäten ska ha erbjudits 419 elever och har besvarats av 79 elever, 18 år fyllda, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 19 %. Av de 79 elever som besvarade enkäten var 42 % 

(n=33) män och 50 % (n=40) kvinnor. Övriga 8% (n=6) angav varken man eller kvinna som 

kön. 66 % (n=52) av alla deltagarna har ett värde på KASAM-skalan som motsvarar ett 

medelvärde gällande KASAM, det vill säga att de fått ett resultat inom +/- en 

standardavvikelse från det totala medelvärdet. 17 % (n=13) har ett värde som motsvarar 

starkt KASAM och 18 % (n=14) ett värde som motsvarar svagt KASAM. Brytpunkterna för 

starkt, medel och svagt KASAM låg på 46,11 respektive 69,53. Resultaten på KASAM-

frågorna är normalfördelade. 49 % (n=39) av eleverna deltar i någon organiserad 

fritidsaktivitet och 51 % (n=40) av eleverna gör det inte (se tabell 1). 

 

Av de elever som deltar i organiserade fritidsaktiviteter var 44 % (n=17) män och 49 % 

(n=19) kvinnor. 

 

Av de elever som inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter är det 58 % (n=23) som tidigare 

under gymnasietiden deltagit i någon aktivitet men slutat, och resterande 43 % (n=17) varken 

deltar eller har deltagit i någon aktivitet under gymnasietiden.  

 

Av de elever som deltar i organiserade fritidsaktiviteter är det 79 % (n=31) som deltar i 

någon form av fysisk fritidsaktivitet som exempelvis handboll, ridning eller gym. Övriga 21 

% (n=8) deltar enbart i aktiviteter som inte kan räknas till fysisk fritidsaktivitet, exempelvis 

konfirmationsledare, instrumentspel eller politiskt engagemang. 

 

Majoriteten av eleverna anser att de har god/bra hälsa, 86 % (n=68), medan 14 % (n=11) 

anser sig ha mindre bra/dålig hälsa.  På frågan kring välbefinnande hamnar medelvärdet på 

cirka 7 på en skala från 1-10 där 1 är sämsta tänkbara liv och 10 är bästa tänkbara liv.  
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Tabell 1. Fördelning av ålder, genus, KASAM och Fritidsaktiviteter 

  Antal Procent 

Ålder 18 år 79 100 

Genus Man 33 42 

 Kvinna 40 50 

 Övriga 6 8 

 Totalt 79 100 

KASAM Svagt 13 17 

 Medel 52 66 

 Starkt 14 18 

 Totalt 79 100 

Fritidsaktiviteter Ja 39 49 

 Nej 
40 51 

 Totalt 79 100 

 

Resultatbeskrivning av analytisk statistik 

Materialet har analyserats med analytisk statistik. För översikt över gjorda analyser, se tabell 

4. 

Resultat av analysen av: deltagande i organiserade fritidsaktiviteter/ ej deltagande i 

organiserade fritidsaktiviteter 

Vid hypotesprövning mellan deltagande i organiserade fritidsaktiviteter eller inte, och 

resultaten på KASAM-frågorna kunde ingen signifikant skillnad påvisas (p=0,305 vid analys 

med T-test).  

 

Inte heller kunde någon signifikant skillnad hittas då resultaten på KASAM-frågorna delades 

upp i svag, medel eller stark KASAM och jämfördes mot deltagande eller inte i organiserade 

fritidsaktiviteter (p=0,053 vid analys med chi-två). 

 

Statistisk signifikans visade sig finnas i upplevelse av hälsa vid analys mellan grupperna 

deltagande eller inte deltagande i organiserade fritidsaktiviteter, vid analys med Mann 

Whitney U-test (p=0,006). En beskrivning av analysen visas i tabell 2. 
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Tabell 2. Jämförelse av upplevd hälsa mellan deltagande eller inte deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter. p=0,006 vid analys med Man Whitney U-test. 

  Deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter 

 

  Nej Ja Totalt 

Hälsa Dålig/mindre bra 9 2 11 

 god/bra  31 37 68 

Totalt  40 39 79 

 

 

Ingen signifikant skillnad fanns vid testning (Mann Whitney U-test) av välbefinnande mellan 

deltagande eller inte deltagande i organiserade fritidsaktiviteter (p=0,449).  

Resultat av analysen av: deltagande i organiserade fritidsaktiviteter nu eller tidigare 

under gymnasietiden/  ej deltagit i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden 

Analys gjordes även där eleverna grupperades i om de någon gång under gymnasietiden haft 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter eller om de inte haft något sådant deltagande alls 

under gymnasietiden. Vid den analysen fanns ingen signifikant skillnad i resultatet på 

KASAM-frågorna (p= 0,006 vid analys med t-test). Däremot fanns signifikant skillnad då 

grupperna jämfördes mot KASAM-svaren uppdelade i svag, medel eller stark KASAM 

(p=0,001 vid analys med chi-två, se tabell 3 för beskrivning av analysen).  

 

Tabell 3. Jämförelse av KASAM (uppdelat i svag, medel eller stark KASAM) mellan 

deltagande (nu eller tidigare under gymnasietiden) eller inget deltagande (varken nu eller 

tidigare under gymnasietiden) i organiserade fritidsaktiviteter. p=0,001 vid analys med chi-

två. 

  Organiserade fritidsaktiviteter  

  Deltar nu eller 

har tidigare 

deltagit 

Ej deltagande 

varken nu eller 

tidigare 

 

Totalt 

KASAM Svag 6 8 14 

 Medel 46 6 52 

 Stark 10 3 13 

Totalt  62 17 79 
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Vid analys av upplevd hälsa mellan dessa grupper fanns ingen signifikant skillnad (p= 0,845 

vid analys med Mann Whitney U-test). Inte heller fanns signifikant skillnad vid analys av 

välbefinnande mellan dessa grupper (p=0,335 vid analys med Mann Whitney U-test). 

Resultat av analysen av: tidigare deltagande i organiserade fritidsaktiviteter under 

gymnasietiden/ ej deltagit i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden 

Vid jämförelse mellan de elever som tidigare under gymnasietiden deltagit i organiserade 

fritidsaktiviteter men nu helt slutat med sådant deltagande och de som aldrig deltagit i 

organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden sågs ingen signifikant skillnad i 

KASAM-värde (p=0,223 vid analys med t-test). Däremot fanns signifikant skillnad i 

KASAM uppdelat i svag, medel och stark KASAM mellan dessa grupper (p= 0,045 vid 

analys med chi-två). När dessa grupper analyserades mot upplevd hälsa samt mot 

välbefinnande fanns ingen signifikant skillnad (p=0,181 samt p= 0,121, båda analyserna 

gjorda med Mann Whitney U-test). 

Resultat av analysen av: deltar i fysisk fritidsaktivitet/ deltar ej i fysisk fritidsaktivitet 

Ingen signifikant skillnad fanns i KASAM mellan elever som deltog i fysisk aktivitet och 

övriga elever (p=0,611 vid analys med T-test). Inte heller då dessa grupper analyserades mot 

KASAM uppdelat i svag, medel och stark KASAM fanns signifikant skillnad (p=0,191 vid 

analys med chi-två). Däremot fanns det signifikant skillnad för att den gruppen som deltog i 

fysisk aktivitet upplevde sin hälsa bättre jämfört med den andra gruppen (p=0,001 vid analys 

med Mann-Whitney). Ingen signifikant skillnad sågs dock i hur dessa grupper upplevde 

välbefinnande (p= 0,244 vid analys med Mann-Whitney). 

Resultat av analysen av: man/kvinna 

För att kunna ge en fördjupad beskrivning över materialet gjordes även analys av om det 

fanns signifikanta skillnader i hur män och kvinnor svarade på KASAM och upplevd hälsa 

och välbefinnande. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i KASAM vid jämförelse 

mellan män och kvinnor. Analys gav p=0,166 vid testning mot KASAM-skalan och p=0,241 

vid testning mot KASAM uppdelat i låg, medel och hög KASAM (analyserna gjorda med 

T-test respektive chi-två). Däremot fanns statistisk signifikans fanns för att männen skattade 

sin hälsa högre jämfört med kvinnorna (p=0,036 vid analys med Mann Whitney U-test). 

Ingen signifikant skillnad fanns i hur män och kvinnor upplevde välbefinnande (p= 0,310 

vid analys med Mann Whitney U-test). 
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Tabell 4. Analysöversikt 

 

 

 

Grupper 

 

 

 

 

KASAM 

1-13 Brytpunkter KASAM Hälsa Välbefinnande 

Fritids- Analys T-test Chi-två Mann Whitney U-test Mann Whitney U-test 

aktivitet p-värde 0,305 0,053 0,006 0,449 

ja/nej n 79 79 79 79 

Aktivitet  Analys T-test Chi-två Mann Whitney U-test Mann Whitney U-test 

nu eller tidigare/ p-värde 0,096 0,001 0,845 0,335 

inte alls n 79 79 79 79 

Aktivitet Analys T-test Chi-två Mann Whitney U-test Mann Whitney U-test 

tidigare/ p-värde 0,223 0,045 0,181 0,121 

inte alls n 40 40 40 40 

Fysisk  Analys T-test Chi-två Mann Whitney U-test Mann Whitney U-test 

aktivitet p-värde 0,611 0,191 0,001 0,244 

ja/nej n 79 79 79 79 

Man/  Analys T-test Chi-två Mann Whitney U-test Mann Whitney U-test 

Kvinna p-värde 0,166 0,241 0,036 0,310 

 n 73 73 73 73 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet av studien visade på flera signifikanta skillnader vid analys mellan valda grupper. 

De elever som deltog i organiserade fritidsaktiviteter upplevde sin hälsa signifikant bättre 

jämfört med de elever som inte deltog i organiserade fritidsaktiviteter. Då de elever som 

tidigare under gymnasietiden deltagit i organiserade fritidsaktiviteter grupperades 

tillsammans med dem som nu deltog i organiserade fritidsaktiviteter visade det sig att de 

hade signifikant högre KASAM då KASAM delats upp i svag, medel och hög KASAM, 

jämfört med de elever som varken nu eller tidigare deltagit i organiserade fritidsaktiviteter 

under gymnasietiden. Även då enbart de elever som slutat aktivitet under gymnasietiden 

(tidigare deltagit) jämfördes mot de elever som aldrig deltagit under gymnasietiden, fanns 

signifikans för att den förstnämnda gruppen hade högre KASAM då KASAM delats upp i 

svag, medel och hög KASAM. De elever som deltog i fysiska fritidsaktiviteter upplevde sin 

hälsa signifikant bättre jämfört med de elever som inte deltog i fysisk aktivitet. Vid analys 

mellan män och kvinnor visade det sig att männen skattade sin hälsa signifikant bättre 

jämfört med kvinnorna. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvantitativ studiedesign med statistisk analys valdes för att kunna dra slutsatser om 

grupper och inte om enskilda individer. Hypotesprövning valdes för att antingen kunna 

acceptera eller förkasta hypotesen att det fanns statistisk signifikanta skillnader mellan 

grupperna av elever som deltog respektive inte deltog i organiserade fritidsaktiviteter 

(Ejlertsson, 2012). Undersökningen gjordes som en icke experimentell tvärsnittsstudie 

(Henricson, 2012). Genom detta kunde det gå att få fram resultat för grupper som sedan 

kunde jämföras. Det gick att få fram om skillnad mellan grupperna fanns, men inte orsaker. 

Även om resultatet skulle bli att skillnad fanns så skulle det ändå inte gå att få djupare 

kunskap om varför. För en djupare förståelse för en eventuell skillnad skulle en kvalitativ 

studie behöva göras. Detta var dock inte syftet med denna studie. 

 

Valet av enkät föll på Antonovkys frågeformulär KASAM-13 för att kunna få ett värde på 

elevernas KASAM. KASAM-13-formuläret är reliabilitets- och validitetstestat 

(Antonovsky, 2005; Holmefur, Sundberg, Wettergren & Langius-Eklöf, 2014). Detta att 

kombinera en färdigkonstruerad enkät med egenformulerade frågor är enligt Henriksson 

(2012) en vanlig kompromiss. Frågorna kring välbefinnande och hälsa var dock tänkta att 

helt likna frågor som används i andra större undersökningar som exempelvis ”Skolbarns 

hälsovanor i Sverige 2013/14 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Men då denna studies enkät 

gjordes om till webbaserad enkät blev frågornas struktur ändrad, så att de inte längre var 

exakta som de frågor som använts och validerats i andra studier, genom att exempelvis 

svarsalternativen kom i omvänd ordning. Dessa frågor kom därför att enbart få räknas som 

egenformulerade frågor, även om de liknar frågor som används i större studier. För att 

resultatet skulle bli tydligare vid tolkning och analys vändes svarsresultaten så att hög 

svarssiffra motsvarar bra hälsa/välbefinnande. Detta gjordes på samma sätt som de frågor i 

KASAM-formuläret som var omvända vändes. Pilotstudien genomfördes utan några 

svårigheter, inga justeringar behövdes göras då de deltagande ungdomarna inte upplevde 

några problem med att förstå eller besvara enkätfrågorna. Resultaten från pilotstudien kom 

inte att ingå i studiens resultat. 

 

Inför resultatbeskrivningen togs några utav de egenformulerade frågorna bort då de inte 

ansågs svara mot studiens syfte och inte heller ansågs ge relevant beskrivning av materialet 

utifrån studiens syfte. De frågor som togs bort var frågan kring sömn och frågan kring 

ensamhet. För att få ett genusperspektiv på studien valdes att analysera kön mot KASAM, 

hälsa och välbefinnande. Detta trots att det inte finns med i syfte och hypotes. 

  

Fördelen med att använda en färdigkonstruerade enkät, som Antonovskys, är dels att den är 

väl beprövad men också att dataanalysen kan jämföras med andra studier (Henricson, 2012). 

Någon sådan exakt jämförelse mellan föreliggande studie och tidigare studie gjordes dock 

aldrig. Men möjlighet för detta hade eventuellt funnits om det hade ansetts angeläget. En 

möjlighet är även att föreliggande studies resultat kan användas att jämföras mot eller 

kompletteras med i framtida studier. 

 

Den förkortade versionen av KASAM frågeformulär användes i det avseendet att det 

eventuellt kan vara lättare för respondenterna att hålla fokus, fullfölja enkäten samt svara 
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sanningsenligt med en mindre mängd frågor. Många valde att ge beskrivande svar på 

frågorna om vilka aktiviteter de deltar eller har deltagit i, detta uppfattar vi som att 

respondenterna gjort sitt bästa för att svara sanningsenligt. Fyra av deltagarna hade missat 

att svara på en fråga var (olika frågor) av frågorna som hörde till KASAM. Därutöver var 

det ingen av deltagarna som missat att svara på någon fråga. Alla deltagarnas enkätsvar 

kunde därmed ingå i studiens resultat. Även detta borde visa på att deltagarna svarat noggrant 

på enkäten. 

 

Från början var det tänkt att studien skulle inkludera alla gymnasieelever i år 3 i en kommun 

och att det då skulle bli ett representativt urval för populationen gymnasieelever i år 3. Dock 

visade sig att det inte var så enkelt att få detta godkänt från rektorer och studiens urvalsmetod 

blev tvungen att ändras till att omfatta flera olika kommuner. Ett stratifierat urval planerades 

då för att få deltagare från olika typer av gymnasieutbildningar även om de inte kom från 

samma kommun eftersom nu inte längre en hel kommun kunde inkluderas. En stratifierad 

urvalsmetod är användbar då en population kan delas in i olika undergrupper som skall vara 

homogena med avseende på någon bestämd egenskap (Ejlertsson, 2012), vilket olika typer 

av gymnasieutbildningar skulle kunna räknas som. Dock stöttes ännu mera problem på när 

ytterligare rektorer och även lärare och skolsköterskor inte ansåg sig ha tid för detta, vilket 

resulterade i att urvalet inte blev så som tänkt från början. De som slutligen tackade ja till 

studien hittades via personliga kontaktnät. Att inte ytterligare rektorer tillfrågades fram tills 

att urvalet blev helt stratifierat och representativt för alla olika typer av gymnasieutbildningar 

berodde på tidsbrist, att det inte gick att vänta hur länge som helst på att få in data till studien. 

Det urval som slutligen blev aktuellt kommer från teoretiska gymnasieutbildningar från 

södra och mellersta Sverige. Att det slutgiltiga urvalet kom att bli elever från relativt 

likartade gymnasieutbildningar kan ha påverkat resultatet. Grupperna visade sig dock bli 

relativt jämna vad gällde deltagande eller inte deltagande i organiserade fritidsaktiviteter 

samt vad gällde könsfördelning.  

 

I informationsbrevet till rektorer samt i informationsbrevet till elever stod tydligt att studien 

riktade sig till elever fyllda 18 år på gymnasiet. Att enkäten sedan inte besvarats av någon 

annan än gymnasieelever fyllda 18 år har inte gått att kontrollera. Dock får det antas att inga 

andra fyllt i enkäten eftersom inga andra ska ha fått informationen om enkäten.  

 

Datainsamlingen genomfördes som en webbaserad gruppenkät i och med att lärarna fick i 

uppdrag att genomföra datainsamlingen på mentorstid eller lektionstid. Dock visade det sig 

att vissa enkätsvar kom in på kvällstid. Huruvida lärarna valt att ge informationen till 

eleverna och möjlighet till ifyllande är därmed oklart. En möjlig förklaring skulle kunna vara 

att några elever valt att inte delta i studien men sedan ångrat sig och fyllt i enkäten i efterhand, 

detta är dock enbart en gissning. På den ena skolan uppgav dock en lärare att samtliga 

närvarande vid dennes lektionstillfällen genomförde enkäten. Om alla mentorer verkligen 

tillfrågade sina elever och om alla elever var närvarande vid insamlingstillfället ligger 

utanför studiens kontroll. I och med att enkäten valdes att vara helt anonym gick det inte att 

kontrollera vilka lärare som faktiskt tog uppdraget på allvar och tillfrågade sina elever. Totalt 

gick det 419 elever i de klasser som skulle tillfrågas om deltagande i studien. Om alla elever 

som gick i de klasserna verkligen tillfrågades om deltagande i studien så var det enbart 19 

% som deltog och resterande som får räknas som bortfall. I och med att gruppenkäter ofta 

har en hög svarsfrekvens (Henricson, 2012) verkar det osannolikt att alla dessa 419 elever 

verkligen tillfrågades om deltagande. Skulle fallet vara så att alla 419 elever tillfrågades 
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verkar det ändå vara osannolikt att datainsamlingen verkligen genomfördes som gruppenkät. 

Hur det i praktiken egentligen har gått till ligger dessvärre utanför studiens kontroll. 

 

Antalet deltagare i studie blev mindre än vad som var tänkt från början vilket berodde på 

olika faktorer. Dålig svarsfrekvens är en av de största nackdelarna med att skicka ut enkäter 

via mail (Henricson, 2012). En svårighet var att få rektorer och lärare att vilja låta sina elever 

delta i studien. Tidsaspekten gjorde även att det inte gick att leta deltagare hur länge som 

helst. Dock fick tidsgränsen överskridas med flera veckor mot vad som var tänkt från början 

för att få så många deltagare som möjligt. Att antalet deltagare inte blev så många som tänkt 

kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Viktiga faktorer för att en studie ska ha hög generaliserbarhet är att stickprovet kan anses 

vara representativt samt att studien har en hög svarsprocent (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Föreliggande studie är representativ åtminstone för teoretiska gymnasieutbildningar. 

Svarsfrekvensen är dock låg. Studiens generaliserbarhet är därmed begränsad. 

 

För att kunna tolka samt analysera materialet krävdes en hel del kunskaper i statistik, 

statistisk analys och i statistikprogrammet SPSS. Denna kunskap inhämtades via olika 

statistikböcker (Ejlertsson, 2012; Wahlgren, 2012).  Presentationen av studiens resultat 

skulle säkerligen kunna gjorts på ett tydligare sätt om större erfarenheter kring detta hade 

funnits. Datamaterialet hade säkerligen även kunnat bearbetas och analyserats ännu mer 

genom att ännu mer delats upp i olika grupper och jämförts mot varandra. Dock var studiens 

omfattning begränsad, inte minst vad gällde studiedeltagarna, och ytterligare uppdelningar 

hade då lett till ännu mindre grupper att jämföra mot varandra. Detta var en begränsning vid 

analys. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion av beskrivande statistik 

I studien framkom att 39 av de 79 elever som ingick i denna studie hade ett deltagande i 

någon form av organiserad fritidsaktivitet, det vill säga nästa hälften. Lite drygt hälften av 

de som inte deltog i någon organiserad aktivitet på fritiden hade tidigare under 

gymnasietiden haft något sådant deltagande men slutat. Huruvida de som nu deltog haft ett 

deltagande under längre tid eller inte svarar inte studien på, men det skulle mycket väl kunna 

vara så. Denna slutledning stöds i så fall av Mucf (2014) som beskriver att deltagande i 

fritidsaktiviteter har en nedåtgående trend relaterat till ökad ålder.  

 

Det visade sig att 86 % (n=68) ansåg att de hade bra hälsa och medelvärdet för välbefinnande 

hamnade på 7, på en skala från 1-10, där 10 är bästa tänkbara liv. Detta stämmer väl överens 

med Folkhälsomyndighetens (2014) resultat där majoriteten av svenska elever ansåg sig ha 

en god hälsa och ett högt välbefinnande.  

 

Signifikans fanns för att männen (n=33) skattade sin hälsa högre än kvinnorna (n=40). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) har flickors skattning av sin hälsa visat sig minska med 

stigande ålder. Detta skulle kunna vara en orsak till denna studies resultat att kvinnorna 

skattade sin hälsa lägre än männen i årskurs tre på gymnasiet. Däremot fanns ingen 

signifikant skillnad i denna studie hur de olika könen svarade på frågorna som hörde till 
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KASAM. Tidigare studier som tittat på KASAM och kopplat detta till kön har funnit att män 

hade högre KASAM än kvinnor (Cohen et al, 2008; Myrin & Lagerström, 2006).  I 

föreliggande studie kunde inte någon sådan signifikans hittas mellan könen. 

Resultatdiskussion av analytisk statistik  

Syftet med studien var att ta reda på om det finns skillnad i KASAM, och i upplevelse av 

hälsa och välbefinnande, mellan gymnasieelever som deltar respektive inte deltar i 

organiserade fritidsaktiviteter. Det visade sig finnas signifikans för att elever som deltog i 

organiserade fritidsaktiviteter skattade sin hälsa högre jämfört med elever som inte deltog i 

organiserade fritidsaktiviteter. Detta stämmer väl överens med en tidigare studie av Konlaan 

et al (2002).  
 

Bland de elever som deltog i organiserade fritidsaktiviteter hade en majoritet av eleverna 

någon form av fysiskt fritidsengagemang. De eleverna upplevde sin hälsa signifikant bättre 

jämfört med de elever som inte hade någon fysisk fritidsaktivitet. Även Honkinen et al. 

(2005) fann samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa bland skolbarn och Thedin 

et al. (2012) påvisade i sina studier att medlemmar i idrottsföreningar har både högt betyg i 

idrott och hälsa, men även i andra skolämnen. Enligt Waters et al. (2003) har just skolbetyg 

samband med skattningen av hälsa. Blomstrand et al. (2009) fann samband mellan fysiska 

fritidsaktiviteter och upplevt välbefinnande bland kvinnor. I föreliggande studie sågs inget 

samband mellan fritidsaktiviteter och välbefinnande. Huruvida sambandet hade sett ut om 

kvinnorna i denna studie hade sorterats ut och jämförts på det sättet är oklart. Men då de 

jämförande grupperna i det fallet hade blivit mycket små så gjordes inte den jämförelsen.  

 

Vid jämförelse mellan KASAM hos elever som deltar eller inte deltar i organiserade 

fritidsaktiviteter fanns inte någon signifikans i denna studie. Tidigare studier har visat på 

samband mellan KASAM och fysiska aktiviteter (Honkinen et al, 2005; Sollerhed et al, 

2005). Men inte heller detta fanns någon signifikans för i denna studie. KASAM är ett 

hållningssätt som visar på en persons hälsa genom att visa på personens förmåga att bemästra 

de stressorer som denne möter (Antonovsky, 2005). När deltagande eller inte deltagande i 

organiserade fritidsaktiviteter jämfördes mot elevernas upplevda hälsa visade det sig dock 

att det fanns en signifikans för att de olika grupperna upplevde sin hälsa olika. De elever 

som deltog i organiserade fritidsaktiviteter upplevde sin hälsa bättre än vad de andra eleverna 

gjorde. Detta samband fanns mot hälsa men inte mot KASAM trots att frågeformuläret 

KASAM ska vara ett sätt att mäta hälsa (Antonovsky, 2005). En förklaring skulle kunna vara 

att begreppet hälsa är stort och uppfattas olika av olika individer.  

 

WHO ser hälsa som en resurs som man erövrar genom att kontrollera eller bemästra sin 

livssituation (Wiklund & Bergbom, 2012) och Dahlberg och Segesten (2010) definierar att 

hälsa innebär att må bra och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara värdefullt 

i livet, både i stort och i smått (a.a). Hur eleverna som deltagit i föreliggande studie ser på 

hälsa som begrepp är oklart då frågan i enkäten ställdes utan att koppla till någon definition.  

 

För att undersöka om tidigare deltagande i fritidsaktiviteter hade påverkan på nuvarande 

KASAM-nivå grupperades de elever som nu deltog i organiserade fritidsaktiviteter 

tillsammans med dem som tidigare deltagit men nu slutat och jämfördes mot dem som 

varken nu eller tidigare deltagit i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasiet. Då denna 
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jämförelse gjordes mot KASAM uppdelat i svag, medel eller stark KASAM visade det sig 

finnas signifikans. Detta visar på att det finns ett samband mellan deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter och KASAM. Det visar även på att det inte verkar vara den nuvarande 

fritidsaktiviteten som är avgörande för KASAM utan huruvida eleven tidigare deltagit i 

organiserade fritidsaktiviteter. Cederblad et al. (1994) beskriver förhållanden och faktorer 

som under uppväxten varit gynnsamma för hälsan, för KASAM, senare i livet. Ett exempel 

är utveckling av intressen. Att delta i organiserade fritidsaktiviteter verkar i föreliggande 

studie vara en sådan faktor som är gynnsam för hälsa, för KASAM, senare i livet. Eventuellt 

skulle faktorn kunna vara att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter är just utvecklande 

av elevens intressen. 

 

Enligt Antonovsky (2005) utvecklas KASAM i takt med åldern. Grunden läggs under 

barndomen, för att sedan skakas om, brytas ner eller tillfälligt byggas upp under tonåren. 

Först under tidigt vuxenliv förändras KASAM och blir bestående. Barn- och 

tonårsupplevelser förstärks eller försvagas då och placerar individen mer eller mindre 

definitivt på KASAM-skalan (Antonovsky, 2005). Lindmark et al. (2010) fann dock att 

KASAM tenderar att öka i takt med åldern. En persons KASAM stabiliseras enligt 

Antonovsky (2005) i trettioårsåldern då vederbörande hittat sin identitet, sin roll och sin plats 

i livet. Denna studie riktade sig till ungdomar som fyllt 18 år. Deras KASAM har alltså ännu 

inte stabiliserats utan befinner sig i tonårens omskakande period. Den KASAM-nivå som 

blev varje individs resultat i denna studie är alltså inte den samma KASAM-nivå som 

individen kommer ha senare under vuxenlivet. KASAM-nivån som visades i denna studie 

visade inget samband med nuvarande deltagande i organiserade fritidsaktiviteter, men 

däremot uppvisade de elever som tidigare deltagit i organiserade fritidsaktiviteter en högre 

KASAM-nivå jämfört med dem som inte alls deltagit i organiserade fritidsaktiviteter under 

gymnasietiden. Tidigare deltagande i organiserade fritidsaktiviteter visade sig alltså ha större 

effekt på den nuvarande KASAM-nivån än vad nuvarande deltagande gjorde, vilket skulle 

kunna ha sin förklaring i att en persons KASAM-nivå beror på tidigare livserfarenheter 

(Antonovsky, 2005). 

 

Aktiviteter och relationer på fritiden kan stärka en rad viktiga skyddsfaktorer för hälsan 

(Mucf, 2007) och föreliggande studie visade även på en sådan koppling. En begränsning i 

studien som kan ha haft betydelse är att urvalet blev ganska begränsat i och med att det 

enbart var elever från teoretiska gymnasieutbildningar. Frågan som inte kan besvaras är hur 

resultatet hade blivit om urvalet varit annorlunda. Mucf (2014) beskriver att deltagande i 

fritidsaktiviteter är lägre i socioekonomiskt utsatta områden, samt att även hälsan är lägre i 

dessa områden. Fritidsaktiviteter som skyddsfaktor för hälsa har säkerligen olika betydelse 

för olika individer beroende på hur dennes övriga risk- och skyddsfaktorer ser ut. Är 

socioekonomiskt utsatta områden en riskfaktor för hälsan kompenseras den säkerligen med 

att fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor. Som riskfaktor eller skyddsfaktor räknas även olika 

förhållanden hos föräldrar som exempelvis missbruk och skilsmässa respektive trygghet 

inom familjen och socialt nätverk (Lagerberg & Sundelin, 2012). Även Ngai och Ngu (2013) 

fann att familjen har betydelse då deras grad av KASAM påverkar den psykiska hälsan. 

Familjeförhållandena har säkerligen haft betydelse för resultaten även i föreliggande studie. 

En begränsning i studien är ovetskapen kring individernas grundläggande förutsättningar i 

livet och andra omständigheter som kan räknas som risk- eller skyddsfaktorer. Genom att 

inte veta det går det inte heller att veta hur fritidsaktiviteterna har påverkat individerna och 

deras KASAM. 
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För vissa elever kan även fritidsaktiviteter istället för att vara en skyddsfaktor för hälsa bli 

till en stress då det inte går ihop sig tidsmässigt att både hinna med skolan och 

fritidsaktiviteterna (Ellneby, 2008). De elever som ingår i föreliggande studie går teoretiska 

utbildningar i åk3 på gymnasiet. Tänkbart är att de kan uppleva en stor press för att uppnå 

goda slutbetyg i skolan samtidigt som de är engagerade i många aktiviteter. Att nuvarande 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter inte gav en signifikant skillnad i KASAM skulle 

kunna ha samband med att fritidsaktiviteterna samtidigt kan ge upphov till ökad stress. 

 

Sambandet mellan hälsa och lärande är ömsesidigt enligt Gustafsson et al. (2010). Hälsa och 

lärande är även områden som ingår i elevhälsan och således i skolsköterskans uppdrag (SFS, 

2010:800). Föreliggande studie visade på att fritidsaktiviteter hade samband med hälsa. 

Även kön och välbefinnande visade sig ha samband med hälsa. Dessa faktorer är dock 

svårare att direkt påverka än deltagande i organiserade fritidsaktiviteter. KASAM som ett 

mått på hälsa visade sig som tidigare diskuterats inte visa några samband mot nuvarande 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter, men på upplevd hälsa, vilket skulle kunna ha att 

göra med vilket syn på hälsa som eleverna i studien har. Dock visade det sig att deltagande 

i organiserade fritidsaktiviteter har påverkan på KASAM när inte enbart nuvarande 

deltagande studeras utan även tidigare deltagande under gymnasietiden. Detta kan ha 

samband med att en persons KASAM utvecklas under lång tid (Antonovsky, 2005) och att 

tidigare deltagande i organiserade fritidsaktiviteter således skulle kunna ha större påverkan 

på KASAM-nivån än de nuvarande aktiviteterna.  

 

De elever som nu eller tidigare deltagit i organiserade fritidsaktiviteter visade sig ha bättre 

upplevd hälsa eller KASAM. Deltagande visade sig alltså ha positiva hälsoeffekter. 

Skolsköterskor ska arbeta för att ta tillvara det friska hos alla elever, stärka det friska och 

motivera till förändrade levnadsvanor (Clausson & Morberg, 2012; Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2014). Utifrån föreliggande studies resultat att deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter gav positiva hälsoeffekter och således främjar hälsa kan det räknas som en 

hälsofrämjande levnadsvana. Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter skulle kunna vara 

en friskfaktor som skolsköterskan kan ta till vara och uppmuntra elever till. I och med att det 

hälsofrämjande arbetet ska tillämpas utifrån omvårdnadsvetenskaplig kunskap tillsammans 

med klinisk erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) bör dock skolsköterskor ändå 

inte uppmuntra alla elever till deltagande utan först ta hjälp av sin kliniska erfarenhet och 

väga in olika aspekter. Detta eftersom skolsköterskan ska se varje elev som en unik individ 

med individuella behov och förväntningar (Clausson & Morberg, 2012), och att 

omvårdnadsarbetet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014). Det går därför inte utifrån studiens resultat att dra slutsatsen att varje individ får 

positiva hälsoeffekter av deltagande i organiserade fritidsaktiviteter, även om det visade sig 

finnas signifikanta skillnader och samband. 

 

Om det är själva deltagandet i organiserade fritidsaktiviteter som är avgörande för den 

salutogena effekten, eller om det skulle bero på någon annan faktor som visar sig i deltagande 

i organiserade fritidsaktiviteter, svarar inte denna studie på. Men att som skolsköterska 

uppmuntra elever till deltagande i organiserade fritidsaktiviteter kan ändå ingå i 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete eftersom en utav skolsköterskans uppdrag är att 

motivera till hälsofrämjande levnadsvanor. 
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Konklusion 

Syftet med studien var att ta reda på om det finns skillnad i KASAM, och i upplevelse av 

hälsa och välbefinnande, mellan gymnasieelever som deltar respektive inte deltar i 

organiserade fritidsaktiviteter. Syftet besvarades genom en kvantitativ studie. 

Undersökningen gjordes som en icke experimentell tvärsnittsstudie. Resultatet visade på att 

tidigare deltagande i organiserade fritidsaktiviteter under gymnasietiden hade positiv effekt 

på elevernas KASAM, samtidigt som nuvarande deltagande i organiserade fritidsaktiviteter 

inte visade sig ha signifikant påverkan på KASAM. Elever som deltog i organiserade 

fritidsaktiviteter skattade sin hälsa högre jämfört med dem som inte deltog. Deltagande i 

organiserade fritidsaktiviteter visade sig inte ha någon påverkan på upplevt välbefinnande.  
 

Hypotesen att gymnasieelever som deltar i organiserade fritidsaktiviteter har starkare 

KASAM och upplever sin hälsa och sitt välbefinnande som bättre jämfört med 

gymnasieelever som inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter kan både accepteras och 

förkastas. De elever som deltog i organiserade fritidsaktiviteter upplevde sin hälsa som bättre 

jämfört med de elever som inte deltog i organiserade fritidsaktiviteter, men de upplevde inte 

sitt välbefinnande som bättre och hade inte starkare KASAM. Slutsatsen kan ändå dras 

utifrån föreliggande studie att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter kan räknas som en 

hälsofrämjande levnadsvana eftersom det dels gav positiv effekt på upplevelsen av hälsa 

samt att det på sikt verkade kunna ge ett starkare KASAM. Dessutom stödjer denna studie 

tidigare forskning kring att organiserade fritidsaktiviteter är gynnsamma för hälsa. Att delta 

i organiserade fritidsaktiviteter är salutogent eftersom både denna och tidigare forskning 

visar på positiva samband.  

Implikationer för klinisk praxis och framtida forskning 

Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter visade sig ge upphov till bättre upplevd hälsa och 

på sikt till ett starkare KASAM. Som skolsköterskor kan vi ha nytta av denna kunskap i vårt 

salutogena arbete. Vi kan använda oss av denna kunskap, och då vi anser det lämpligt, 

försöka uppmuntra och motivera elever till deltagande i organiserade fritidsaktiviteter. 

Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter visade sig kunna räknas som en hälsofrämjande 

levnadsvana, vilket vi som skolsköterskor ska motivera till. 

 

Förslag på framtida forskning är att gå vidare med frågan kring korrelation mellan KASAM 

och deltagande i organiserade fritidsaktiviteter. Detta skulle exempelvis kunna göras genom 

en retroperspektiv studie på en population över 30 år där KASAM har etablerat sig alternativt 

en longitudinell studie som utvärderas när KASAM etablerat sig. Genom att jämföra grupper 

som utsatts för exempelvis mobbning eller ensamhet tidigare i livet, och jämföra mot 

deltagande eller inte deltagande i organiserade fritidsaktiviteter under barn- och tonåren, 

skulle korrelationen mot etablerad KASAM kunna utvärderas. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev till rektorer 

 

    
Högskolan i Skövde 

Box 408 

541 28 Skövde 

Informationsbrev till rektor 

  

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som just nu skriver en magisteruppsats inom 

specialistutbildningen till skolsköterska. 

  

Vi är intresserade av att studera eventuella samband mellan den självupplevda hälsan och 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter hos gymnasieelever fyllda 18 år.  Vi vill genom 

detta arbete få en fördjupad kunskap som vi kan ha nytta av i vårt hälsofrämjande arbete 

som skolsköterska. 

  

Vi hoppas på att Ni vill hjälpa oss att sprida länken nedan till åk 3 elever på Er skola. 

  

Länk till enkät: 

  

h t tps: / /www.webbenkater .com/s/fa0c37c  

  

Enkäten beräknas ta ca 3-5 minuter att fylla i och är givetvis frivillig och vi garanterar 

anonymitet. I vårt arbete kommer inte skolas namn att nämnas men vi återkopplar gärna 

med resultatet till Er. 

 

Bifogar vårt informationsbrev som är riktat till elever. Enkätlänken finns även i det brevet. 

 

Det vi behöver veta från Er är hur många elever som enkäten går ut till för att vi ska kunna 

presentera statistik över bortfallet. 

Tack på förhand! 

  

  

  

Med vänliga hälsningar 

Sara Jensen och Jennie Leijon 

https://www.webbenkater.com/s/fa0c37c


 

 

Bilaga 2. Informationsbrev till elever 

 

 

            
Institutionen för hälsa och lärande 

 

 

 

 

Hej! 
 

Vi är två sjuksköterskor som just nu skriver en magisteruppsats inom 

specialistutbildningen till skolsköterska. Att skriva en magisteruppsats innebär att göra en 

forskningsstudie, och i vårt fall är vi intresserade av gymnasieelevers hälsa. 

 

Eftersom du går på gymnasiet och fyllt 18 år är vi intresserade av hur du svarar på vår 

enkät. Svaren behandlas helt anonymt. Deltagandet i studien är frivilligt. 

 

Enkäten beräknas ta ca 3-5 minuter att fylla i. 

 

Tack på förhand! 

 

Länk till enkäten:   

https://www.webbenkater.com/s/fa0c37c 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Jensen och Jennie Leijon 
 

https://www.webbenkater.com/s/fa0c37c


 

 

Bilaga 3. Enkät  

Markera den siffra som stämmer bäst på ditt svar. Endast en markering per 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 aldrig hänt                                har ofta hänt 

 

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

1    2    3    4    5    6    7 

har aldrig hänt                                   har 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 leda 

tillfredställelse 

 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? (att du inte riktigt vet vad du vill, Ja/Nej, Ska/ska inte) 

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 undervärderade                                  du såg saken i 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 

  



 

 

14. Deltar du i någon organiserad aktivitet som deltagare eller ledare på din fritid? (Med organiserad aktivitet 

menas här att den är återkommande, planerad, målmedveten, ej ensam utan tillsammans med minst en deltagare 

eller ledare. Ex tennis, träningscenter, instrument, politisk organisation, dansgrupp, innebandy, osv). 
    Ja  

    Nej 

 

15. Om Ja på fråga 14, vilken är de aktiviteter som du deltar i? 

 

Svar: __________________________________________ 

 

 

16. Om NEJ på fråga 14. Har du slutat med någon aktivitet under din gymnasietid? 

Ja  

    Nej 

 

 

17. Om JA på fråga 16. Vilken aktivitet/aktiviteter har du slutat med? 

 

Svar: __________________________________________ 

 

 

18. Vilket kön anser du dig ha? 

  

Man?   Kvinna?       Annat?  

  

 

19. Hur tycker du din hälsa är?         

 

Mycket bra 1 2 3 4         mycket dålig 

 

 

20. Om du tänker på ditt liv i största allmänhet, var tycker du att du står just nu? 

 

Bästa tänkbara liv   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sämsta tänkbara liv 

 

 

21. Hur upplever du att din nattsömn oftast är?       Bra 

           Dålig 

 

 

22. Hur ofta känner du dig ensam? Aldrig 

(Ofrivillig ensamhet)  Ibland 

   Ofta 

 

Nu har du svarat på denna enkät. Tack för din medverkan! 

 

Om du önskar diskutera din hälsa kan du kontakta din skolsköterska. 


