
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt arbete 

    

 
 
 

 
 
ÄMNE: Socialt arbete, C; Psykosocialt förändrings- och behandlingsarbete 
 
HANDLEDARE: Anders Röjde 
 
 
 
Sammanfattning: 
Denna studie syftade till att kvantitativt undersöka känslan av sammanhang utifrån 
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 Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla ungdomar som med en positiv inställning bidrog till denna studie. 
Utan er hade det inte varit möjligt. Vi vill också tacka våra familjer för att ni visat ett enormt tålamod 
med oss under dessa veckor. 
 
Gällande arbetet, har det fortlöpt på ett bra sätt. Under första delen av arbetet samlade vi material på 
varsina håll, vilket gjorde att vi var beroende av att datakommunikationen fungerade. Alla 
komplikationer med det, var av stor betydelse. Vid genomförandet av enkätundersökningarna, var vi 
alla närvarande. Vi delade vidare upp bearbetningen av materialet, för att senare tillsammans 
sammanställa resultaten.  
 
Revidering och justering av rapport har vi gjort gemensamt. 
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1. Inledning 

Det finns en tendens att man inom sjukvård, skola och socialt arbete fokuserar sitt arbete runt ett 

patologiskt tänkande. Genom det tänkandet utgår man ifrån bakgrund och orsaker till psykosociala 

bekymmer, istället för att se resurser som finns hos varje individ eller grupp. Istället för att stärka 

friskfaktorer satsar man resurser på att minska och eliminera sjukdomssymptom. Även om detta 

synsätt förändrats mot ett mer friskhetstänkande, lever det patologiska perspektivet i hög grad kvar 

(Waad och Hult, 1997). I tidigare undersökningar har det visat sig att psykisk ohälsa och suicidalitet 

blivit allt vanligare bland ungdomar (Socialstyrelsen, 2007). Även andra rapporter visade att 

andelen ungdomar som skolkar har ökat och att ohälsa tar sig olika uttryck (BRIS, 2007). I arbetet 

med ungdomar krävs att man som socialarbetare har en bild av den livsvärld ungdomarna befinner 

sig i och deras upplevelse av den. Om man har förståelsen för den sociala kontext de befinner sig i 

och kan se de resurser som finns i den, ökar möjligheterna att lyckas i både det behandlande och 

förebyggande arbetet. Då kan man börja här och nu och bygga vidare på det friska. 

 

1.1 Bakgrund 

Det fanns flera undersökningar som visade att den psykiska hälsan bland ungdomar försämrats. 

Främst gällde detta i åldrarna femton till tjugofyra år, men man såg också att problemen kryper 

nedåt i åldrarna (Socialstyrelsen, 2007). Folkhälsoinstitutets (2006) siffror pekade på att cirka tio till 

femton procent av barnen i Sverige ansåg sig lida av psykisk ohälsa i någon form. Antalet utförda 

självmord och ungdomar med självskadebeteenden ökade och fler sökte kontakt med rådgivande 

och vårdande instanser (Socialstyrelsen, 2007). Det var främst ensamhet och kontakten med 

jämnåriga som var problemet för unga och i stor utsträckning visade sig dessa problem i skolan där 

ungdomarna dagligen vistas (BRIS, 2007). I denna rapport gick att läsa att många av de som tog 

kontakt med BRIS (Barnens rätt i samhället) talade om problem i skolan och med lärarna där. De 

nämnde lärare som inte ser, inte går att prata med eller som på annat sätt inte fungerar i sin 

profession. När det gällde mobbning visade dokumentationen på en tydlig handfallenhet hos de 

vuxna. Det är av yttersta vikt att barn och ungdomar känner sig trygga i skolmiljön och med 

personalen, för att våga berätta hur de har det och för att få stöd i skolarbetet. På BRIS menade man 

vidare att skolpersonal behöver kunskap om gruppsykologi och hur gruppdynamik fungerar. 

Dessutom behöver skolpersonal användbara verktyg för att skapa ordning, såsom att arbeta med 

kommunikation och grupprocesser. En annan förbättring som efterfrågades av barnen när det gällde 

skolmiljön, var att många vuxna bortrationaliserats och när de som fanns att tillgå inte kunde hjälpa 
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fanns oftast ingen hjälp som hänvisning till någon annan. Man menade att de vuxna måste få större 

kunskap och medvetenhet om hur betydelsefulla de är för barnen.  

Dokumentationsmaterialet påvisade vidare tydligt att en individ har en inre och en yttre värld. Den 

yttre världen består av de omkringliggande miljöer denne befinner sig i, såsom familjen, skolan och 

Internet. Den inre världen och de miljöer där kännetecknas av den enskildes personliga och 

psykologiska perspektiv, såsom tankar, känslor och drömmar (BRIS, 2007). 

 

I en sammanfattning som handlade om individualisering, differentiering och psykisk ohälsa visade 

Statens Folkhälsoinstitut att ungdomar påtalade stress som en konsekvens av en mängd motstridiga 

krav de bör leva upp till. Dagens mångfald kan ses som en rikedom, men om kraven på att hantera 

denna mångfald upplevs som alltför stora blir den snarare en påfrestning än möjlighet. Därigenom 

kan denna mångfald ses som en källa till stress och psykisk ohälsa. Vi lever i en tid där samhällets 

roller blivit alltmer differentierade och tillvaron därmed mindre förutsägbar. Inom 

ungdomsforskningen har upplösande av traditionella roller varit ett framträdande tema. Sociologen 

Zigmund Bauman gav en beskrivning av ett samhälle som domineras av oklara gränser med 

begreppet liquid modernity, flytande modernitet. Det är i hög grad den enskilde ungdomens 

egenskaper och uppfattning av sig själv och omgivningen som skapar förutsättningarna för att må 

bra, samt att utforma och nå sina mål. Om man förstår situationen, kan hantera den och se att det 

finns någon mening i att befinna sig i den eller att förändra den om så behövs, klarar man sig 

igenom svårigheter. Det är utifrån ett resonemang som detta av stor betydelse att vända sig mot ett 

salutogent perspektiv, och se till de skyddande faktorerna som dagens ungdomar har, istället för att 

analysera och fokusera runt risktänkandet (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

 

Nära förknippat med det salutogena tänkandet är begreppen resilience, risk-och skyddsfaktorer, 

coping och KASAM (känsla av sammanhang). Dessa fyra begrepp, uteslutet riskfaktorer, kan 

sammanfattas som skyddsfaktorer hos individen. Resilience syftar på de faktorer som är 

gynnsamma för individens motståndskraft och återhämtningsförmåga. Som skyddsfaktorer benämns 

faktorer som skyddar eller bidrar till att skydda mot risker. Begreppet coping förklarar de olika 

strategier som individen använder för att hantera sin tillvaro, ju fler copingstrategier en person 

besitter desto bättre klarar hon av att möta svårigheter. Liknande gäller för begreppet KASAM, som 

innebär att en hög känsla av sammanhang skapar goda möjligheter att klara motgångar (Iwarsson, 

2007). 
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Som riskfaktorer benämns sådant som orsakar eller bidrar till att öka risken för att negativa 

händelser ska inträffa. Som riskfaktor i skolmiljön tog Bowen, Richman, Brewster och Bowen 

(1998) upp känslan av hot om våld i skolan. De beskrev hur denna riskfaktor reduceras om det finns 

ett socialt och känslomässigt stöd från vuxna i skolan. Riskfaktorn otrygghet kombinerat med 

skyddsfaktorn upplevelse av stöd från vuxna påverkar i hög grad ungdomarnas känsla av 

sammanhang i skolan. Det visade sig att flera skyddsaspekter kompenserar negativa faktorer i hög 

grad. För att aktivera skyddsfaktorer krävs dock förekomst av riskfaktorer, menar författarna. 

Likaså påpekade Corcoran och Nichols- Casebolt (2004) att både risk- och skyddsfaktorer har en 

tendens att öka möjligheterna för andra risk- och skyddsfaktorer att träda in. Ett exempel kan vara 

att en hög känsla av självförtroende hos ungdomen ökar möjligheterna att skapa goda sociala 

relationer. Omvänt kan negativa reaktioner från omgivningen påverka individens syn på sig själv i 

negativ riktning. 

 

Då ungdomar spenderar större delen av sin tid inom skolvärlden kan dessa begrepp hjälpa de vuxna 

att förstå och förklara ungdomars beteende och också förbättra de arbetsmetoder som finns inom 

olika verksamhetsområden. Exempelvis ska socialtjänsten idag aktivt verka för att utarbeta metoder 

för att göra barn och unga mer involverade och delaktiga och på detta sätt ge dem mer inflytande i 

arbetet rörande sin egen situation. I socialtjänstens arbete utifrån bland annat BBIC, barns behov i 

centrum, utgår man även från olika teoretiska synsätt, bland annat risk- och skyddsfaktorer. Att vara 

medveten om de negativa faktorerna och samtidigt speciellt uppmärksamma de positiva resurserna 

hos både barnet och dess omgivning, är en mycket viktig del i strävan efter att finna lösningar på 

problemen. Därmed framstår situationen kring barnet som mer realistisk och bättre underbyggd 

inför socialtjänstens bedömning i det aktuella fallet (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Ett exempel på en verksamhet som numera jobbar utifrån det salutogena perspektivet var Barn- och 

ungdomsmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund. Tidigare lades fokus på det avvikande 

beteendet och bristerna hos ungdomarna vilket gjorde att de ofta levde med en negativ förväntan på 

sig själva och självbilden förblev låg. När arbetet istället koncentrerades på ungdomarnas befintliga 

resurser och att stärka deras självbilder ledde detta till en mer positiv attityd gentemot sig själva och 

sin omgivning. I förlängningen ledde detta till att ungdomarnas interaktion med vuxna blev mer 

positiv och lättare ledde till förändringar (Waad och Hult,1997). 

Det salutogena perspektivet är således en viktig del av det moderna synsättet inom såväl 

socialtjänstens verksamhet som i övrigt socialt arbete av idag (Socialstyrelsen, 2006). 
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1.2 Problemområde 

Socialstyrelsens rapport (2007) visade hur stor betydelse situationen i skolan har för ungdomars 

välmående i allmänhet. Den upplevda kontext som man befinner sig i är avgörande för varje 

ungdoms förutsättning att klara skolan och upprätthålla välmående. För att det ska ske på ett bra sätt 

är känslan av sammanhang, KASAM, en viktig skyddsfaktor. Att ha en god känsla av sammanhang 

innebär att man upplever sig begripa, se en mening och ha resurser för att hantera situationer man 

befinner sig i. Samtidigt som det finns ett antal riskfaktorer som påverkar och hotar känslan av 

sammanhang i skolan, som otrygghet och bristande struktur, finns flera faktorer som verkar 

bidragande för den. Viktiga aspekter i skolmiljön är hur man upplever vistelsen i skolan, hur man 

upplever sina sociala relationer samt hur man ser på de studieuppgifter som ska göras.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Studien valdes att riktas mot att undersöka ungdomarnas upplevelser utifrån de ovan beskrivna 

aspekterna. De områden som lades fokus på i studien definierades utifrån syftet att ge en deskriptiv 

bild av hur skolan och situationen där upplevs, det vill säga en översiktlig lägesbeskrivning ur 

ungdomarnas perspektiv. Därmed valdes i analysen att utesluta eventuella samband mellan och 

orsaker till ungdomarnas upplevelse. Inget utrymme lämnades för respondenterna att definiera vad 

man syftade på i sina svar, utan avsikten var att skapa en bild av hur situationen såg ut.  

Begrepp som sociala relationer omfattar kontakter med alla som befinner sig i skolmiljön, såväl 

jämnåriga som personal, ingen åtskillnad gjordes. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att utifrån Antonovskys teori om KASAM undersöka gymnasieungdomars 

känsla av sammanhang i skolan genom deras upplevelse av studierna, de sociala relationerna där 

och upplevelsen av vistelsen i skolmiljön. Vidare undersöktes om det förekom könsskillnader 

gällande ovanstående områden. 

Frågeställningar var:  

• Kan ungdomen begripa, hantera och se mening i sina känslor när denne vistas i skolan? 

• Kan ungdomen begripa, hantera och se mening i de sociala relationerna i skolan? 

• Kan ungdomen begripa, hantera och se mening i studierna i skolan?  

• Finns det skillnad mellan pojkar och flickors upplevelse? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994) utvecklade den salutogena modellen. 

Salutogenes består av två ord, det latinska ordet salus som betyder hälsa och det grekiska ordet 

genesis som betyder ursprung. Således kan salutogenes översättas till ungefär hälsans ursprung och 

tonvikten läggas på det som fungerar och motverkar problem. Modellen handlar i grunden om 

faktorer som skapar hälsa, motståndskraft och möjlighet till återhämtning och som kan utgöra 

motvikter till riskfaktorer av olika slag. Att lägga fokus på det hälsosamma och arbeta utifrån detta 

och de resurser individen besitter. Den salutogena teorin är enkel men samtidigt komplex och den 

kan beskrivas som en yttre ram som hjälper till att förstå terrängen, och som ibland även utgör 

själva kartan i arbetet med barn och ungdomar (Iwarsson, 2007). 

Hult och Waad menar att det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid skyddande faktorer såväl  

inom individen som i dess omgivning. Med inre faktorer avses bland annat god social kapacitet, 

positivt självförtroende, självständighet, coping, inre kontroll, impulskontroll, hög aktivitet och 

energi, optimism och framtidstro. Faktorer utanför individen är att det finns en signifikant annan, att 

hjälpa andra, att det finns klart definierade gränser, klara regler samt delade värderingar.  

 

2.1. KASAM - Känsla Av SAMmanhang  

Begreppet KASAM, Känsla Av SAMmanhang, utarbetade Antonovsky ur den salutogena modellen. 

Han forskade efter andra världskriget på människors förmåga att, trots vistelser i 

koncentrationsläger, må förvånansvärt bra. Många visade sig klara av att leva under mycket svåra 

omständigheter och ändå behålla en god hälsa. Antonovsky fann genom sin forskning tre begrepp 

med vilka han kunde sammanfatta de faktorer han funnit och som visade sig avgörande för att 

handskas med motgångar, nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre 

begrepp utgör tillsammans känslan av sammanhang, KASAM (Iwarsson, 2007).   

 

2.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  

Begreppet begriplighet kan förklaras med hur människor upplever det som händer inombords och 

runt omkring dem som förståeliga, huruvida man har förmågan att göra händelser begripliga och 

sätta in dessa i ett sammanhang. Begreppet hanterbarhet handlar om i vilken grad människor 

upplever sig ha resurser att hantera det som är påfrestande. En hög känsla av hanterbarhet leder till 

en känsla av att kunna reda sig i tillvaron. Slutligen begreppet meningsfullhet innefattar graden av 

tillgång till sådant i livet som känns viktigt för en god hälsa och som ger mening med livet. Alla 



  8 

dessa är lika viktiga för att förstå begreppets helhet, men känslan av meningsfullhet verkar vara 

särskilt viktig eftersom de övriga två inte kan uppstå annars (Natvig, Hanestad och Samdal, 2006). 

Mlonzer och Strümpfer (1998) menade mer konkret att begriplighet enligt Antonovsky innebar 

huruvida man ofta har motstridiga tankar och känslor. Vidare innebar hanterbarhet huruvida man 

upplever sig vara orättvist behandlad av andra och meningsfullhet huruvida man ser mening i det 

som sker runt omkring. De lade stor vikt vid att påpeka att Antonovskys avsikt med begreppet 

KASAM var att definiera ett synsätt på livsvärlden utan att särskilja olika företeelser. KASAM 

beskriver ett sätt att se på sin omgivning i stort.  

 

KASAM påverkar den mentala styrkan och hälsan på olika sätt. För det första påverkar KASAM 

huruvida ett stimulus ses som en stressor eller ej. KASAM påverkar därefter om stressorn leder till 

spänning och om denna spänning leder till försämrad hälsa. Antonovsky menade att man utifrån 

KASAM kan förklara varför vissa personer kan utsättas för mycket stress men ändå må bra  

(Natvig m. fl, 2006). KASAM kan sammanfattningsvis sägas ha starkt samband med människors 

hälsa, vara en klart skyddande faktor i högrisksituationer, att det inte är genetiskt utan 

omgivningsberoende samt att det går att påverka och förändra (Iwarsson, 2007). Kristensson och 

Öhlund (2005) menade att KASAM handlar om den kognitiva och emotionella synen på relationen 

mellan sig själv och omgivningen. 

 

KASAM utvecklas under barndomen och de tidiga tonåren för att sedan stabiliseras kring 20 års 

ålder. Ett sätt att höja känslan av sammanhang är att identifiera och stärka konstruktiva sätt att 

handskas med tankar, känslor och händelser i livet ( Iwarsson, 2007). KASAM kan potentiellt vara 

en salutogen faktor när det gäller skolungdomars stress (Natvig m.fl, 2006). Det har diskuterats vad 

det egentligen är graden av KASAM mäter. Kritiker menar att det snarare är patogena faktorer än 

salutogena som mäts (Kristensson och Öhlund, 2005). 

 

2.1.2 KASAM i skolan 

I studien gjord av Natvig m fl. (2006) undersöktes ett eventuellt samband mellan KASAM och 

skolans resurser samt stress. De fann i tidigare forskning ett ökat antal klagomål angående den 

subjektiva hälsan hos skolungdomar och då främst hos tjejer. Dessa studier indikerade att skolans 

miljö och struktur påverkade studenternas hälsa negativt. Man påpekade att ett stödjande skolklimat 

och rimliga krav är viktiga för att ge ungdomarna KASAM, för att tillgodose deras behov samt för 

att hjälpa dem prestera bra i skolan. Att ge ungdomar KASAM kan ge både långa och kortsiktiga 

effekter på områden även utanför skolan. I en studie av Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005) 
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påvisades ett samband mellan hög KASAM och upplevd hälsa i skolan. Att förse ungdomar med 

KASAM handlar främst om att vara lyhörd, ge dem regler och struktur och att visa dem hur de kan 

förstå sin vardag. 

 

I Natvigs studie gjordes ett slumpmässigt urval av 5026 studenter i Norge. Frågeformulär användes 

i klassrummen och för att sammanställa resultaten använde de sig av t-test, Anova och multipla 

regressionsanalyser. Resultatet av studien belyste hur viktigt det var med stöd från föräldrar, 

kompisar och lärare och hur dessa påverkade ungdomarnas upplevelse av skolmiljön och deras 

känsla av sammanhang. Tjejerna visade upp en lägre känsla av sammanhang än killarna och kände 

också mer stress över betygen än killarna. Studien visade också hur viktigt det är att ungdomarna 

känner att kraven som ställs på dem är realistiska och uppnåeliga. Känslan av att vara pressad gav 

en lägre känsla av sammanhang medan ett stödjande skolklimat gav en djupare känsla. De elever 

som uppgav att de hade stöd från kompisar och föräldrar var de som upplevde djupast känsla av 

sammanhang. Det verkade dock som om lärarna däremot bidrog mer indirekt till ett gott skolklimat. 

Skolans miljö och dess struktur ansågs i studien vara områden som har goda förutsättningar att 

ändras. Till exempel kan inlärningsmetoder ändras och sammanhållningen i klasserna förbättras 

(Natvig m fl.,2006). 

 

3. Metod 

Vi valde att undersöka känslan av sammanhang, KASAM, med utgångspunkt ifrån ett salutogent 

perspektiv genom hela studien. Tidigare forskningsrapporter och material inom området insamlades 

via databaser och referensbibliotek. Aktuella sökord för insamlande av tidigare forskning var 

children, SOC (Sence Of Coherence), school, salutogenes samt Sweden. Vidare användes hemsidor 

som Socialstyrelsen, BRIS samt Statens Folkhälsoinstitut för insamlande av tidigare forskning.   

 

För genomförandet av den aktuella studien valdes ett kvantitativt tillvägagångssätt och en teknik i 

form av enkätundersökning, då syftet var att göra en deskriptiv undersökning. Fördelen med 

enkätundersökningar är att resultatet ger en bredare översikt än den kvalitativa undersökningen, 

medan den inte ger ett djup i de svar som insamlas. Vidare är genomförandet mindre tidskrävande, 

samtidigt som fler uppgifter samlas in på kort tid (Ejvegård, 2003). 

 

 I analysen av det insamlade materialet var ansatsen fenomenologisk, då studien inte riktade sig till 

att påvisa orsaker eller samband. Husserls teori om det fenomenologiska tänkandet innebär att man 
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inriktar sin studie på det undersökta subjektet och medvetandets processer. Han menar då att de 

resultat man finner är deskriptiva för undersökningsenheterna (Ejvegård, 2003). Eftersom inga 

variabler hos respondenterna samlades in och att frågorna var av deskriptiv karaktär, anlades denna 

ansats då det undersökta subjektet var känslan av sammanhang. 

 

3.1 Enkätutformning 

Enkäten utformades utifrån ett befintligt dokument för undersökning av KASAM (se bilaga 1). Vid 

omformulerandet av tidigare enkätfrågor utgick vi ifrån Hults & Waads (1997) beskrivning av 

salutogena faktorer. Vi omformade frågorna till påståenden utifrån aktuell frågeställning indelade i 

de tre teman som beskrivs i inledningsavsnittet. De olika temana formades med utgångspunkt av 

den innebörd i begreppet KASAM, som gavs i den tidigare beskrivna forskningen och teorin.  

 

Svarsalternativen indelades i en fyra-gradig skala från stämmer precis till stämmer inte alls. 

Värdena på svaren kastades medvetet om, i syfte att bibehålla respondenternas intresse och 

koncentration gällande att läsa varje fråga. Efter att de tre huvudtemana definierats utformades nya 

underteman i form av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Huvudtemana och undertemana innebar :   

1. Upplevelse av vistelsen i skolan- Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet  

2. Upplevelse av studierna- Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet 

3. Upplevelse av de sociala relationerna i skolan- Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet  

 

Ungdomens upplevelse av att kunna begripa, hantera och se mening i sina känslor när denne vistas 

i skolan. Är det som händer i skolan begripligt? Har man resurser för att hantera det man upplever i 

skolan? Ser man en mening i hur man känner inför det som händer runt omkring i skolan?  

Ungdomens upplevelse av att begripa, hantera och se mening i de sociala relationerna i skolan.  

Förstår man varför de sociala relationerna ser ut som de gör? Har man resurser i form av goda 

sociala relationer samt resurser för att skapa och upprätthålla goda relationer? Känns de sociala 

relationerna viktiga? 

Ungdomens upplevelse av att begripa, hantera och se mening gällande sina studier i skolan. 

Är studierna begripliga? Har man resurser för att utföra studierna? Är studierna viktiga, ser man en 

mening i dem? 
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Första sidan av enkäten bestod av en kort förklaring av syfte och information om deltagandet. Här 

ombads också respondenterna att besvara könstillhörighet samt ålder. Enkäten bestod enbart av 

påståenden med fasta svarsalternativ (se bilaga 2). De olika svarsalternativen etiketterades i enkäten 

med en siffra vid varje svarsalternativ, för att sedan på ett enklare sätt kunna strukturera upp 

materialet vid bearbetning.  

 

3.2 Urval 

Urvalsramen för studien innefattade ungdomar i gymnasieskolan, vilket ledde till att fyra klasser 

valdes ut för undersökningen. Urvalet skedde genom vad Halvorsen (1992) benämner som ett 

klusterurval, det vill säga områdesurval. De klasser som valdes ut fanns på orten där 

undersökningen genomfördes. Den totala populationen för undersökningen omfattade cirka tusen 

ungdomar, av dessa avsågs cirka hundra stycken representeras i den utvalda teoretiska 

populationen. 

 

3.3 Insamlande av data  

För att på ett så effektivt sätt som möjligt genomföra undersökningen kontaktades skolrektorerna 

för två skolor på orten för tillfrågande om att få genomföra undersökningen under lektionstid. 

Godkännande erhölls efter beskrivning av syfte och en ungefärlig tidsuppskattning på femton 

minuter för genomförande. Information gavs också om att vi skulle närvara vid 

undersökningstillfället och att respondenterna därmed skulle få upplysning om syfte med studien. 

En av rektorerna erbjöd sig att kontakta ansvariga lärare för att boka tid för undersökningstillfällen. 

Vid ett senare tillfälle ringde rektor upp och meddelade att två tider var inbokade i två klasser. Vid 

avtalad tid för genomförande visade det sig att en av dessa klasser ej var anträffbar, vilket gjorde att 

två andra mindre klasser valdes ut av läraren på plats. De andra klasserna kontaktades av oss via 

ansvariga lärare. Hela genomförandet varade i cirka tio till femton minuter per 

undersökningstillfälle. Information gavs innan om syfte och gällande principer för deltagande, se 

vidare under etiska överväganden. Samma tillvägagångssätt valdes för alla undersökningstillfällen 

som totalt blev fem till antalet, med sjuttiosex ifyllda enkäter.   

 

3.4 Analys 

Det första steget i analysen innebar en ometikettering av värdet i svaren och gjordes för hand, enkät 

för enkät. De olika svaren graderades i värdena; mycket hög, hög, låg och mycket låg. Dessa 

indelningar gjordes för att finna graden av känsla av sammanhang, och få en översiktlig bild.   
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I steg två sammanställdes antalet svar av varje värde inom respektive huvudtema. Dessa resultat 

matades in i dataprogrammet excel och omvandlades där till andel i procent. Diagram skapades som 

visade den totala bilden av känsla av sammanhang inom huvudtemana mer överskådligt.  

 

Det tredje steget i analysen innebar att varje huvudtema analyserades separat och indelades i 

respektive undertema, vilket resulterade i en bild av värdena inom meningsfullhet, begriplighet samt 

hanterbarhet.  

 

Sammanfattningsvis visades nu en överskådlig bild av respondenternas totala känsla av 

sammanhang i sociala relationer, studier och vistelse i skolan. Vidare gavs en bild av varje 

undertema, vilket innebar graden av känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet inom 

varje huvudtema.  

 

Det fjärde steget i analysen innebar en sammanställning av det totala antalet svar fråga för fråga. 

Detta resulterade i en insikt gällande inom vilka aspekter som respondenterna upplevde mycket hög, 

hög, låg respektive mycket låg känsla av sammanhang. Även antalet av dessa värden omvandlades i 

excel till andel i procent.  

 

Vidare utöver denna sammanställning analyserades även svaren utifrån variabeln kön. Efter en 

första uppdelning utifrån könstillhörighet, sammanställdes antalet värden fråga för fråga. Dessa 

omvandlades sedan till andel i procent. Sedan sammanfogades de fyra värdena till enbart två 

värden, hög respektive låg. Detta gjordes utifrån att den frågeställningen inte var huvudsyftet med 

undersökningen, därmed ansågs två värden ge en mer överskådlig bild av eventuella skillnader. Den 

bild som nu gavs visade värdena, hög respektive låg, inom de olika aspekterna hos pojkarna 

gentemot flickorna.  

 

3.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes inför och under studien startade vid valet av insamlingsmetod. 

Då studien skulle fokusera runt ett salutogent perspektiv, för att lyfta fram resurser och styrkor 

ansågs en enkätundersökning vara ett bra alternativ. Kravet på informerat samtycke innebär att de 

individer som ingår i undersökningen ska få reda på syfte med den och frivilligt välja att delta eller 

ej. Vidare ska också respondenterna få information om att det när som helst går att avbryta 

deltagandet (Vetenskapsrådet, 2008). Enkäten utformades utifrån beskrivna riktlinjer om hur man 

bygger upp en enkät, som att man varken startar eller avslutar med känsliga frågor som lämnar 
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respondenten i ett emotionellt utsatt läge (Halvorsen, 1992). Vidare beskrevs studiens syfte och 

innehåll, muntligen vid genomförandet och skriftligen på enkätens framsida. Gällande urvalet hade 

även högstadieungdomars känsla av sammanhang varit önskvärt att undersöka, men då det hade 

krävt vårdnadshavares samtycke valdes den målgruppen bort i denna studie. Ett insamlande av 

samtycke från vårdnadshavare hade varit alltför tidskrävande för undersökningen.  

 

3.6 Metodproblem 

Bortsett från en mängd tekniska problem med datorer, uppstod en del andra metodproblem. Vid det 

första tillfället för insamlande av svar uppstod ett problem i form av att den klass som avsågs att 

undersökas, trots avtalad tid ej var anträffbar. Lösningen på detta blev att ansvarig lärare sökte upp 

två andra klasser för genomförande. Det resulterade i att det totala antalet insamlade ifyllda enkäter 

vid det tillfället blev trettio istället för cirka tjugofem som var avsikten från början.  

 

Ett ytterligare metodproblem uppstod då de insamlade enkäterna skulle sammanställas. De 

sifferetiketter som var satta vid varje svarsalternativ visade sig vara oanvändbara, då påståendena 

emellanåt var omvända. Det innebar att en hög poäng på ett svar kunde innebära ett högt värde, 

medan samma poäng i en annan fråga kunde innebära motsatt värde. För att åtgärda problemet 

gjordes en grov sammanställning för hand, där värdet på svaret etiketterades om i enlighet med 

gällande gradering. Etiketterna döptes om till Mycket hög, Hög, Låg och Mycket låg. Dessa etiketter 

var sedan bestående genom hela analysen, förutom gällande analys av könsskillnader. 

 

3.7 Bortfall 

Sex stycken bortfall förekom i undersökningen i form av uteblivna svar på enstaka frågor. Vid 

insamlandet av data valde en av de tillfrågade att avstå deltagande. På grund av hög frånvaro av 

elever i två av klasserna blev det totala antalet insamlade data lägre än tidigare förväntat.   

 

3.8 Validitet 

Validiteten i en studie innebär giltigheten i den. Frågeställningar för denna faktor kan vara huruvida 

frågorna är ställda för att mäta det som avses att mätas, samt huruvida rätt grupp respondenter är 

tillfrågade. En annan viktig frågeställning gällande studiens validitet är huruvida den kan sägas vara 

generaliserbar (Ejvegård, 2003).  
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3.8.1 Intern validitet 

Den inre validiteten i den aktuella studien kan sägas vara stärkt av att den enkät som formulerades 

utgick från en annan redan befintlig sådan, dock i den nya med mer inriktade frågor mot aktuell 

forskningsfråga. Utgångspunkten i de omformulerade påståendena var den tidigare forskningen 

gällande innebörden av KASAM. Genomförandet vid själva undersökningstillfället skapade 

möjligheter för att alla som tillfrågades kunde välja att delta eller avstå, samt att eventuella frågor 

kunde besvaras innan och under ifyllandet. Inga bortfall av utdelade enkäter förekom. Vad gäller 

klargörandet av forskningsområde anses definitionerna av begrepp och syfte vara utförligt 

beskrivna i inledningsavsnittet, samt tidigare i procedurbeskrivningen. Halvorsen (1992) beskriver 

vikten av att detta sker för att öka validiteten, eller den definitionsmässiga validiteten. Det fanns 

dock en brist i att de svar som gavs från respondenterna inte alltid visade tydligt att de härrörde från 

deltagarnas tankar och upplevelser av just skolsituationen, men studien var som nämnts tidigare inte 

riktad till att påvisa orsaker eller samband utan att beskriva känslan av sammanhang.  

 

3.8.2 Extern validitet 

Gällande den yttre validiteten ger resultaten viktiga indikationer som är användbara i det sociala 

arbetet, både när man är verksam inom skolmiljön och utanför. Det kan anses vara viktigt att få 

dessa indikatorer då känsla av sammanhang, KASAM, inte är statisk utan kan förstärkas eller 

försämras med tiden och genom förändring. Det hade dock varit fördelaktigt i denna undersökning 

om det teoretiska urvalet varit större, men en knapp tiondel av den totala populationen säger ändå 

något om det aktuella läget. Det fanns inga tydliga indikationer på att dessa ungdomar inte skulle 

kunna vara representativa för en större grupp gällande ämnet.  

 

3.9 Reliabilitet 

En studies reliabilitet innebär graden av pålitlighet i mätningarna av materialet och 

procedurbeskrivning. För att säkerställa hög reliabilitet i studien kan data analyseras av olika 

forskare, om resultaten blir lika innebär det att studien har tillfredsställande resultat (Halvorsen, 

1992). Reliabilitet kan bland annat sägas innebära mätinstrumentets reproducerbarhet, det vill säga 

att samma resultat ska ges vid två olika mättillfällen (Forsberg, Wengström, 2003). 

En annan viktig del för att mäta reliabilitet är graden av replikerbarhet. Detta innebär att 

genomförandet av studien är väl beskrivet (Backman, 1998). 

Studien ansågs ha god replikerbarhet, då andra undersökningar skulle kunna utföras genom samma 

förfarande. Däremot fanns brister i studiens reproducerbarhet, det vill säga garanti för att studien 
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ska ge samma resultat vid ett annat tillfälle. Detta sistnämnda är alltid svårt att styrka i 

undersökningar där individer ska ge sin subjektiva upplevelse av något. För vidare stärkande av 

reliabiliteten gavs beskrivning gällande ifyllande av enkäten till respondenterna, både skriftligen 

och muntligen vid varje undersökningstillfälle. Enkäterna delades upp mellan oss för genomförande 

av analysen, vilket gjorde att en mindre omfattning av material för varje person skapade möjlighet 

för större noggrannhet.   

 

4. Resultat 

Det totala insamlade materialet resulterade i 76 enkäter till antalet. Av dem var 31 av 

respondenterna pojkar och 45 flickor. 29 stycken var sexton år, 30 stycken var sjutton år, 13 stycken 

var arton år, 2 stycken var nitton och 2 stycken var tjugo.  

 

4.1 KASAM i sociala relationer 

Figur 1 visar resultat som tyder på att ungdomar har en mycket hög eller hög känsla av 

sammanhang gällande sina sociala relationer i skolan. 44% av svaren innebär en mycket hög 

KASAM och 38% innebär hög KASAM. 14% av svaren innebär en låg känsla av sammanhang och 

3% uppvisar en mycket låg känsla av sammanhang gällande sociala relationer. 

 

 

Figur 1 visar graden av känsla av sammanhang i sociala relationer genom andel svar i procent 
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4.1.1 Meningsfullhet 

Figur 1.1 visar att av den totala summan av känsla av sammanhang upplevde 34% en mycket hög 

känsla av meningsfullhet, 52% av svaren innebär en hög känsla av meningsfullhet, medan 12% av 

svaren visar att känslan av meningsfullhet är låg och 2% mycket låg.  

 

81% av respondenterna uppger att man ser mening och betydelse i de sociala relationerna, samt att 

man anser att man har tillräckligt många goda relationer i skolan och inte upplever någon brist ur 

den aspekten. 7% uppger att man inte ser så stark mening och stor betydelse i de relationer man har, 

men att man ändå anser sig ha tillräckligt många goda relationer. 5% anser motsatsen, att man ser 

stor betydelse i sina relationer men att man inte upplever sig ha tillräckligt många goda sådana. 7% 

anser sig varken se någon stor betydelse av de relationer man har eller upplever sig ha tillräckligt 

många goda relationer. 

 

4.1.2 Begriplighet  

45% av respondenterna uppvisar en mycket hög känsla av begriplighet gällande sina sociala 

relationer och 33% upplever hög känsla av begriplighet. 18% av respondenterna visar att känslan av 

begriplighet är låg och 4% att den är mycket låg. Gällande upplevelsen av begriplighet utifrån 

huruvida man överraskas av andra personers beteende visar svaren att 33% av respondenterna har 

låg känsla av begriplighet. 5% upplever en mycket låg känsla av begriplighet, det vill säga upplever 

sig bli överraskade av andra personers beteenden till en betydande grad. 28% upplever hög känsla 

av begriplighet och 34% upplever mycket hög känsla av begriplighet utifrån den beskrivna 

aspekten. Det innebär att man inte upplever sig bli överraskad av andra personers beteende alls eller 

att det kan hända men inte är vanligt förekommande. 53% upplever mycket hög känsla av 

begriplighet utifrån aspekten om man känt sig sviken av någon i skolan som man litat på, och 22% 

upplever hög känsla av begriplighet. Graden av hög begriplighet innebär att det möjligen hade hänt, 

men inte är något som är genomsyrande, den högre graden innebär upplevelsen av att det aldrig 

hänt. 17% av respondenterna uppger att man har upplevt sig bli sviken av personer man litat på, 

vilket tyder på låg känsla av begriplighet och 8% uppger mycket låg känsla av begriplighet. 63% av 

respondenterna upplever hög känsla av begriplighet gällande huruvida man känt sig orättvist 

behandlad av andra personer. 20% upplever mycket hög känsla av begriplighet. 14% av 

respondenterna upplever sig vara orättvist behandlade av personer i skolan och uppvisar därmed en 

låg känsla av begriplighet, medan 3% av svaren visar en mycket låg känsla av begriplighet genom 

att man uppger högsta värdet av känslan av att bli orättvist behandlad. 
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4.1.3 Hanterbarhet 

Inom området hanterbarhet visar det sig att 43% av respondenterna upplever sig ha mycket hög 

hanterbarhet i form av personer i skolan att lita på och 42% upplever hög känsla av hanterbarhet 

utifrån aspekten. 8% upplever låg hanterbarhet och 7% av respondenterna mycket låg känsla av 

hanterbarhet. De sistnämnda värdena innebär att man upplever sig ha ingen eller liten tillgång till 

personer att lita på. 32% av respondenterna uppger mycket hög känsla av hanterbarhet gällande att 

ha kapacitet att skapa goda relationer och 58% har hög känsla av hanterbarhet. Det innebär att man 

upplever sig ha kapaciteten att skapa goda relationer, medan 9% av respondenterna upplever låg 

känsla av hanterbarhet utifrån aspekten och 1% uppger mycket låg känsla av hanterbarhet. 

 

Resultatet för området huruvida man använder de resurser man har för att skapa goda relationer 

visar att 74% av respondenterna upplever hög känsla av hanterbarhet och 13% uppvisar mycket hög 

grad av hanterbarhet. 13% upplever sig inte använda de resurser man har och visar därmed låg 

känsla av hanterbarhet. Inom detta område är det ingen som uppvisar en mycket låg grad.   

 

Figur 1.1 visar graden av känsla av sammanhang i sociala relationer uppdelat i meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i andel  procent  
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4.2 KASAM i studierna  

Resultaten i figur 2 visar att värdet hög känsla av sammanhang gällande studierna är mest frekvent 

förekommande, 43% av svaren uppvisar detta värde. 15% visar en mycket hög känsla av 

sammanhang inom området. Här visar vidare 33% av respondenterna en låg känsla av sammanhang 

och 7% en mycket låg känsla av sammanhang gällande studierna.  
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Figur 2. visar graden av känsla av sammanhang gällande studierna genom andel i procent 
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Figur 2.1 visar att 26% av svaren innebär en mycket hög känsla av meningsfullhet och att 35% av 

svaren innebär en hög känsla av meningsfullhet. Det är 30% av respondenterna som upplever låg 

känsla av meningsfullhet och 9% en mycket låg känsla av meningsfullhet. 

 

8% uppvisar en mycket hög känsla av begriplighet inom området studier och 44% visar en hög 

känsla av begriplighet. Inom detta område uppvisar 42% av respondenterna en låg känsla av 

begriplighet och 6% en mycket låg känsla av begriplighet. 

 

Gällande känslan av hanterbarhet uppvisar 7% en mycket hög grad och 55% visar hög känsla av 

hanterbarhet gällande studierna. 32% av svaren visar låg känsla av hanterbarhet gällande sina 

studier, medan 6% uppvisar mycket låg känsla av hanterbarhet. 

 

4.2.1 Meningsfullhet 

När det gäller upplevelsen av huruvida det finns möjlighet att kunna påverka lektionernas 

utformning, i syfte att utröna känslan av mening och därmed delaktighet, visar 59% av svaren låg 

känsla av meningsfullhet. Här visar dessutom 20% av respondenterna en mycket låg känsla av 

meningsfullhet. Vidare visar ytterligare 20% en hög känsla av att kunna påverka och vara delaktig i 

studielektionerna och utformningen av dem, medan 1% uppger en mycket hög grad av upplevelsen.  
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45% av respondenterna visar hög känsla av meningsfullhet och 42% visar mycket hög känsla av 

meningsfullhet gällande sina studier och hur viktiga de anses vara. 9% av svaren innebär en låg 

känsla av meningsfullhet och 3% mycket låg känsla av meningsfullhet. Inom detta område 

förekommer ett bortfall. 

 

34% av respondenterna upplever en mycket hög känsla av meningsfullhet utifrån huruvida man ser 

möjligheten att arbeta med det man vill i framtiden. 44% av dem visar hög känsla av 

meningsfullhet. 20% upplever låg känsla av meningsfullhet, det vill säga att man har en liten tilltro 

till att det ska inträffa, medan 1% upplever att den möjligheten är obefintlig. Ett bortfall 

förekommer inom detta område. 

 

4.2.2 Begriplighet 

26% av respondenterna visar en hög känsla av begriplighet gällande hur strukturerade lektionerna 

upplevs. 62% upplever låg känsla av begriplighet och 9% upplever en mycket låg känsla av 

begriplighet gällande strukturen. Inom detta område uppger ingen av respondenterna sig ha mycket 

hög känsla av begriplighet. Det är två bortfall inom området .  

 

12% upplever mycket hög känsla av begriplighet gällande huruvida man tycker att de betyg man får 

är rättvisa och 52% upplever hög känsla av begriplighet. Inom de lägre graderna visar det sig att 

32% upplever låg känsla av begriplighet och 4% upplever mycket låg känsla av begriplighet. 

  

51% av respondenterna visar en hög känsla av begriplighet, gällande vetskapen om vilka 

förväntningar som finns på den egna insatsen i skolan. 18% upplever mycket hög känsla av 

begriplighet, medan 27% av svaren innebär en låg känsla av begriplighet och 4% upplever mycket 

låg begriplighet utifrån aspekten. 

 

4.2.3 Hanterbarhet 

54% av respondenterna uppger hög känsla av hanterbarhet utifrån upplevelsen av att ha resurser att 

klara studierna på ett bra sätt. 31% uppger en låg känsla av hanterbarhet. 10% av respondenterna 

uppger mycket hög känsla av hanterbarhet och 7% uppger mycket låg känsla av hanterbarhet. 

 

Gällande huruvida det finns personer som kunde hjälpa när studierna var svåra visar 48% hög 

känsla av hanterbarhet och 16% mycket hög känsla av hanterbarhet. 30% uppger låg känsla av 



  20 

hanterbarhet och 6% av svaren innebär mycket låg känsla av hanterbarhet. Ett bortfall förekommer 

inom området. 

 

Figur 2.1 visar graden av känsla av sammanhang i studierna uppdelat i meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i andel procent 
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4.3 KASAM i skolmiljön 

Figur 3 visar att 42% av svaren innebär en hög känsla av sammanhang i skolmiljön och 38% av 

dem uppvisar en mycket hög känsla av sammanhang. 16% av respondenterna uppvisar en låg känsla 

av sammanhang och 2 % en mycket låg känsla av sammanhang. 

 

Figur 3. visar graden av känsla av sammanhang gällande skolmiljön genom andel i procent 
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4.3.1 Meningsfullhet 

Figur 3.1 visar att 67% av svaren innebär en hög känsla av meningsfullhet och 11% mycket hög 

känsla av meningsfullhet inom skolmiljön, gällande upplevelse av välmående och glädje. 18% 

uppvisar en låg känsla av meningsfullhet, medan 4% innebär en mycket låg känsla av 

meningsfullhet. 53% av svaren visar en hög känsla av meningsfullhet och 12% visar en mycket hög 

känsla av meningsfullhet gällande att engagera sig i det som händer runt omkring. 33% av 

respondenterna uppvisar en låg känsla av meningsfullhet gällande det som händer i omgivningen 

och 2% visar mycket låg känsla av meningsfullhet. 

 

4.3.2 Begriplighet 

50% av svaren visar en mycket hög grad gällande huruvida man upplever begriplighet inför sina 

egna känslor i skolan. Det visar sig också att 14% av svaren innebär en låg känsla av begriplighet 

inför sina känslor, samt 2% innebär en mycket låg grad av begriplighet. Resterande 24% har hög 

känsla av begriplighet. 

 

4.3.3 Hanterbarhet 

46% av svaren visar att känslan av att kunna hantera det som händer i omgivningen är hög. 32% av 

respondenterna uppvisar en mycket hög känsla av hanterbarhet. 20% av svaren innebär en låg 

känsla av hanterbarhet, medan 2% av respondenterna har en mycket låg känsla av att kunna hantera 

situationer som uppstår. 

 

53% av svaren innebär en mycket hög känsla av hanterbarhet gällande förekomst av känslor man 

inte vill känna i skolan. 36% av svaren innebär en hög känsla av hanterbarhet gällande sådana 

känslor. 7% upplever att oönskade känslor är förekommande till viss del, vilket visar en låg känsla 

av hanterbarhet, medan 4% upplever en mycket låg känsla av hanterbarhet gällande sina känslor i 

skolmiljön. 75% av respondenterna uppger mycket hög känsla av hanterbarhet gällande att kunna 

kontrollera sina känslor och 17% visar hög känsla av hanterbarhet. 8% av svaren innebär låg känsla 

av hanterbarhet, medan ingen uppger mycket lågt värde.   
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Figur 3.1 visar graden av känsla av sammanhang i skolmiljön uppdelat i meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i andel procent 

stapelgruppering 1: Meningsfullhet Stapelgruppering 2: Begriplighet Stapelgruppering 3: Hanterbarhet 
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4.4 Könsskillnader 

Sammanställningen visar vidare att det finns betydande skillnader inom flera av de områden som 

undersökts, även om det genomgående är höga värden som anges. Det visar sig att flickor har en 

lägre känsla av meningsfullhet gällande sitt välmående och känsla av glädje i skolan. 74% av 

pojkarna upplever hög eller mycket hög känsla av meningsfullhet gällande området, medan 57% är 

motsvarande andel bland flickorna. Det är också dubbelt så många flickor som upplever sig hamna i 

situationer när man inte har strategi för hur man ska bete sig. Det är vidare mer än tre gånger så stor 

andel flickor som pojkar som uppger låg eller mycket låg känsla av begriplighet gällande känslor 

man inte vill känna.  

 

Angående huruvida man upplever att det finns personer som hjälper när studierna är svåra visar det 

sig att dubbelt så stor andel flickor som pojkar saknar det, och därmed uppvisar låg och mycket låg 

känsla av hanterbarhet. Liknande resultat visar området begriplighet gällande huruvida man vet 

vilka förväntningar som finns på den egna insatsen i skolan.  

 

Det område som pojkar uppvisar en lägre känsla av sammanhang inom är gällande hur viktiga 

studierna upplevs samt huruvida de betyg man får anses rättvisa. Pojkarnas svar gällande rättvisa 

betyg innebär att 13% upplever låg känsla av begriplighet, medan motsvarande siffra bland 

flickorna är 7%. 16% av pojkarna upplever låg känsla av meningsfullhet gällande studiernas 

betydelse, medan motsvarande siffra är 9% bland flickorna.  
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Gällande området sociala relationer uppvisar pojkar högre känsla av sammanhang gällande 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Det enda område där andelen svar från flickorna 

uppvisar högre grad är inom området engagemang för att skapa goda relationer. Andelen pojkar 

med låg känsla av att man använder sina resurser för att skapa goda relationer är 23%, medan 

motsvarande siffra bland flickorna är 9%. 

 

4.4 Sammanfattning  

Den högsta graden av KASAM visar sig respondenterna ha inom området vistelsen i skolan, särskilt 

gällande känslan av hanterbarhet. Inom det området visar hela 75% en upplevelse av att vara 

kapabel att kontrollera sina känslor. Enbart 20% upplever sig ha låg kapacitet att hantera det som 

sker i omgivningen. Gällande upplevelsen av meningsfullhet i att engagera sig i det som sker i 

omgivningen visar 33% låg känsla av det, medan 53% upplever hög känsla av meningsfullhet. 

 

Inom området sociala relationer visar hela 44% av svaren en mycket hög känsla av sammanhang. 

Främst gäller detta känslan av att kunna hantera sociala relationer genom att 56% upplever hög grad 

av hanterbarhet. Likaså visar 52% av svaren en hög känsla av meningsfullhet i de sociala 

relationerna. 43% visar en mycket hög känsla av att det finns personer som man litar på i skolan och 

enbart 8% visar låg upplevelse av förekomst av personer att lita på, vilket innebär en låg känsla av 

hanterbarhet. 53% av respondenterna uppger att man har hög känsla av att kunna skapa goda 

relationer. 

 

Inom området studier uppvisar svaren en större spridning, även om 55% av respondenternas svar 

tyder på en hög känsla av hanterbarhet gällande dem. Det är dock inom detta område den högsta 

frekvensen av låg känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet förekom. Det tydligaste 

resultatet är att ungdomarna upplever låg känsla av meningsfullhet, gällande upplevelsen av 

delaktighet och möjligheten att påverka strukturen av lektionerna. 

 

Ett annat viktigt fynd i studien är att inom alla undersökta områden visar pojkar en högre känsla av 

sammanhang, förutom inom meningsfullhet gällande studierna samt begriplighet gällande de betyg 

man får. 

Figur 4 ger det totala resultatet av ungdomars känsla av sammanhang i skolan. Cirka 40% upplever 

hög känsla av sammanhang, medan 30% har mycket hög känsla av sammanhang. Motsvarande 
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andel gällande låg känsla av sammanhang är ca 20% och resterande 10% av respondenterna har 

mycket låg känsla av sammanhang i skolan. 

 

Figur 4. visar den totala bilden av ungdomars känsla av sammanhang  i skolan  i andel procent av svaren 
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Totalt sett visar studien att känslan av sammanhang är hög och mycket hög hos respondenterna. 

 

5. Diskussion 

Att utgå från det salutogena perspektivet med syftet att se det friska hos individen och i situationen 

är inte alltid lätt. Ofta fastnar vi i ett negativt tänkande och försöker skapa lösningarna utifrån detta. 

Vuxenvärlden har en tendens att se ungdomars livsvärldar som fyllda av negativa och 

problematiska faktorer, vilket kan leda till en stigmatiserande effekt på gruppen. Vår hållning inför 

genomförandet av studien kunde till viss del sägas vara färgad av detta, då våra förväntningar på 

ungdomarnas inställning och entusiasm från början var lägre än vad som visade sig vara fallet. 

Upplevelsen var att ungdomarna var positiva till vår studie och till att delta i den. Vidare upplevdes 

de som engagerade, delaktiga och trygga i den kontext de befann sig i. Det gäller att försöka ändra 

på det traditionella problemtänkandet och istället lägga fokus på det som är bra och det som kan 

lyfta ungdomarna. Som motvikt till medias gängse bild av dagens ungdomars problematik, krävs att 

vuxna beträder de ungas arenor, för att få en mer sanningsenlig och holistisk bild av deras 

livssituation. Det innebär dock som sagt en viss utmaning att byta perspektiv, då det är lätt att glida 

tillbaka och se på det som är mindre bra. Detta visade sig inte minst också under analysen i denna 

studie, då det fanns en tendens att fokusera på de negativa delarna i resultatet. Faktum var dock att 

det genomgående i alla berörda teman visade sig att ungdomarna ansåg sig ha mycket hög och hög 

känsla av sammanhang. Den kritik som riktats mot Antonovsky´s mätningar, det vill säga att 

känslan av sammanhang mäter det patologiska, kan utifrån ovanstående resonemang motsägas. Vi 
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menar att det i hög grad beror på ur vilket perspektiv man väljer att tolka resultaten. Är 

utgångspunkten att finna de resurser som finns, de höga värdena, eller fokuseras tolkningen mer 

mot att se de lägre värdena? Ur ett salutogent perspektiv visar svaren i denna studie genomgående 

bland respondenterna att den totala känslan av sammanhang är hög och mycket hög (82%, 80%, 

60%). Väljer man däremot att tolka ur ett patogent perspektiv, innebär samma resultat att 18%, 20% 

och 40% av respondenterna upplever en låg och mycket låg känsla av sammanhang!  

 

Att studierna är ett område där känslan av sammanhang är lägre visas tydligt av de siffrorna. Vad 

kan detta resultat tyda på? Är det så att ungdomarna trivs bättre i skolan än vad man faktiskt tror, 

men att denna trivsel beror på att där finns vänner och bra lärare. Är det så att det är studiernas 

upplägg som är mindre bra, och om så är fallet så vad kan göras åt detta? Vilken del ska prioriteras? 

Vi vet ju idag att sociala relationer och den kompetens som kommer med dem är minst lika viktig 

som en god utbildning senare i livet. Det kan tyckas att skolan, trots lägre siffror gällande studierna, 

ändå är en plats där ungdomar mår bra och där de kan mogna på flera nivåer. 

 

När det gällde de sociala relationerna beskrev tidigare forskning att stöd från personer i 

omgivningen är mycket viktigt, från såväl jämnåriga som lärare. Det lades stor tyngdpunkt vid 

betydelsen av goda lärare- elev- relationer, men även påtalades vikten av bra kamratrelationer. I 

föreliggande studie visade det sig att 85% av respondenterna hade personer i skolan som de litade 

på. Detta resultat visar att en hög andel upplever sig ha tillitsfulla relationer i skolan. Kopplat till 

detta kan den andel på 36% som upplever sig ha svagt stöd från omgivningen när studierna känns 

svåra, till viss del sägas vara en motsägelsefull indikation. Hur kommer det sig att så stor andel 

upplever en stark tillit till andra personer, medan det ändå är så många som inte upplever sig ha 

tillgång till stöd i studierna? En förklaring kan vara att respondenterna har tolkat frågorna utifrån 

olika referenspersoner, det vill säga de sociala relationerna kopplade till jämnåriga och tillgång på 

stöd gällande studierna kopplat till lärare. Om så var fallet skulle det innebära att det finns hög 

tillgång på goda kamratrelationer, men lägre stöd från personal. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att man upplever bristande tillgång till stöd i studier både från lärare och kamrater.   

 

Vidare visade det sig i denna studie att pojkarna hade, precis som den tidigare forskningen visade, 

generellt sett högre KASAM än flickorna. Detta är dock inte likställt med att flickorna hade låg 

KASAM. Dubbelt så många pojkar som flickor ansåg sig ha någon i skolan som kunde ge dem 

hjälp vid behov. Däremot visar studien att fler pojkar än flickor uppger en låg känsla av 

meningsfullhet gällande studiernas betydelse, samtidigt som de upplever högre känsla av att kunna 
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hantera dem på ett bra sätt. Detta skulle kunna motsäga Antonovsky´s teori om att meningsfullhet 

först måste upplevas för att en känsla av hanterbarhet ska infinna sig. En djupare förklaring av detta 

fenomen kräver även här att en sambandsanalys genomförs. Studien tyder också på att pojkar i 

större utsträckning än flickor upplever sig få orättvisa betyg. Om man upplever sig orättvist 

behandlad gällande betygen, leder det då möjligtvis till en minskad känsla av meningsfullhet inför 

studiernas betydelse? Om man kopplar dessa resultat till Antonovsky´s avsikt att KASAM beskriver 

ett sätt att se på omvärlden, skulle könsskillnaderna kunna påvisa att pojkar och flickor har olika 

sätt att se på sig själv i relation till omgivningen.   

 

Att lyfta fram ungdomarnas perspektiv anser vi är av stor vikt. Skolan är vad man kan kalla 

ungdomarnas arbetsplats och ett ställe där de ska känna trygghet men också förbereda sig inför livet 

på flera sätt. På gymnasiet kan det hända att trivseln är så pass stor på grund av större möjligheter 

att välja kurser och större frihet. Ungdomarnas omvärld ändras i rask takt och så bör kanske även 

skolundervisningens former göra. Det är lärarnas uppgift att, oavsett ungdomarnas ålder, se till att 

undervisningen och miljön i skolan förblir bra och ändras i takt med ungdomarnas behov. En 

lägesbeskrivning av just ungdomarna själva kan ses som ett vikigt instrument i utformningen av 

skolan i framtiden.  

 

Flera av frågorna i enkäten, som utformades utifrån den tidigare forskningen, visade att 

respondenterna upplevde en stark tro på framtiden. Den stora andelen ungdomar hade en tro på att 

man skulle kunna arbeta med det man vill i framtiden. Detta skulle även kunna vara en 

påverkansfaktor för huruvida man anser att studierna är viktiga. Vidare visade respondenterna 

upplevelser av god social kapacitet samt att det finns signifikanta andra i skolmiljön. Däremot tyder 

resultatet på att man upplever en bristande struktur på lektionerna, samt att man inte tycker sig 

kunna påverka dem. Utformandet av frågorna i enkäten styrdes av syftet med studien, som var att 

skapa en bild av läget bland ungdomarna. Utformandet av de tre huvudtemana avsåg att i så stor 

utsträckning som möjligt täcka kontexten i skolan. Det har hela tiden under studien funnits en 

medvetenhet om att de frågor som ställdes i enkäten kan tolkas på olika sätt. Det anses dock ej 

relevant, eftersom avsikten var att ge ungdomarnas perspektiv på skolsituationen, oavsett orsaker. 

Studien anses ha uppnått syftet, då avsikten var att göra en lägesbeskrivning av känslan av 

sammanhang bland gymnasieelever vilket visas i resultatet.  

 

Det hade varit intressant att genomgående studera samband inom och mellan dessa teman, samt 

gjort jämförelser mellan gymnasieungdomar och högstadieelever. Utifrån Antonovskys teori som 



  27 

menar att KASAM stabiliseras först i 20- års åldern, kan man ana att svaren möjligen blivit 

annorlunda gällande högstadieeleverna. Det hade också varit av intresse att titta närmare dels på 

andra områden som kan påverka skolan och dels på orsaker till svaren i enkäten. Många faktorer 

kan ha spelat in och påverkat resultaten i enkätundersökningen. Därmed anses studien ha bidragit 

till nya områden för vidare forskning. 

 

Som socialarbetare, inom skilda verksamhetsområden, kan man använda sig av dessa indikationer. 

Utifrån det som tidigare nämndes i inledningsavsnittet gällande ökade krav och individualisering, 

och huruvida dessa faktorer utgör stressorer, kan det sociala arbetet fokuseras runt att öka de 

resurser som ungdomarna har och som verkar skyddande. Det är viktigt att ha det salutogena 

synsättet, och främja ungdomarnas inre resurser, istället för att de genom ett patogent 

förhållningssätt fråntas sina förmågor! Det är först då som ungdomar verkligen kan sägas vara 

delaktiga i att påverka sina egna livssituationer. Dokumentationsmaterialet från BRIS kan sägas 

vara en viktig källa till information i det sociala arbetet med barn och ungdomar. Det bidrar till en 

ökad förståelse gällande ungdomarnas livssituation, då den information som ges kommer från deras 

egna beskrivningar.  
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Bilaga 1. Fysisk, mental och social kompetensutveckling (FMS) 
 

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

1. aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. 5. alltid  

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

1. aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. alltid 
 

Har det hänt att personer du litat på gjort dig besviken? 
1. aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. alltid 

 
Hittills har ditt liv.. 

1. Helt saknat mål och mening 
2. . 
3. . 
4. . 
5. .Haft tydligt mål och mening 
 

Känner du dig ofta orättvist behandlad? 
1. aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. Alltid 

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

1. Aldrig  
2.  
3. . 
4. . 
5. Alltid 

 
Är dina dagliga sysslor en källa till… 

1. Nöje och djup tillfredsställelse 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . Smärta och leda 
 

Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
1. Aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. Alltid 
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Händer det att du känner känslor du helst inte vill känna? 

1. Aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. Alltid 
 

Många människor, även de med stark självkänsla känner sig ibland som en olycksfågel. Hur ofta har du känt så? 
1. Aldrig 
2. . 
3. . 
4. . 
5. Alltid 
 

När något hänt, har du vanligen kommit på att du .. 
1. Ser händelsen i rätt proportion  
2. . 
3. . 
4. . 
5. Under/övervärderar dess betydelse 

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

1. Aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. Alltid 
 

Hur ofta har du känslor som inte är säker på att kunna kontrollera? 
1. Aldrig  
2. . 
3. . 
4. . 
5. alltid 
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Bilaga 2. Undersökning av gymnasieelevers upplevelse av skolan 

 

 

 

Den här undersökningen är ett studieprojekt som vi ska göra inom socionomutbildningen. Enkäten innehåller 

tjugotvå frågor om hur man tycker att det är i skolan, hur studierna är och om man trivs bland skolkamrater 

och personal. Undersökningen gör vi för att se vad ungdomar tycker, för att se vad som är bra och vad som 

skulle kunna bli bättre. Enkäterna är helt anonyma, ingen kommer veta vem som svarat vad.  

 
 
 
 

 

 

När du fyller i svaren är det bra om du försöker tänka på hur det varit den senaste tiden. 

 

 

 

 
 
 
 
Observera att allt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att avsluta! 
 
 
 
 
 
 

 
 Pojke …….  Flicka …..                 Ålder:…. 
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Ringa in den siffra som står vid det påstående som stämmer bäst överens med vad du tycker. Endast ett 

alternativ per fråga. 

 
 
 

Skolmiljön: 
 
1. ”När jag är i skolan mår jag bra och är glad.” 
 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

2. ”Jag bryr mig om vad som händer runt omkring mig när jag är i skolan.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del  stämmer inte alls   

 
 
 
 

3. ”Det uppstår situationer i skolan när jag inte vet hur jag ska bete mig.” 
 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 
4. ”Jag kan må dåligt när jag är i skolan utan att jag vet varför.” 

 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

5. ”Jag känner känslor jag inte vill känna när jag är i skolan.” 
 

1  2  3  4 
 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 
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6. ”Jag har känslor när jag är i skolan som jag inte är säker på att kunna kontrollera.” 
 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
Studierna: 
 

7. ”Jag upplever att jag klarar studierna på ett bra sätt.” 
 

1  2  3  4 
 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

8. ”Jag upplever att det finns personer i skolan som hjälper mig när studierna känns 
svåra.” 

 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

9. ”Jag tycker jag har möjlighet att påverka hur lektionerna ser ut.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

10. ”Jag upplever att lektioner och studieuppgifter är tydligt strukturerade.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

11. ”Jag vet vad som förväntas av mig i skolan.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 
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12. ”Jag upplever att studierna är viktiga för mig.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

13. ”Jag upplever att de betyg jag får är rättvisa.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

14. ”Jag tror att jag kommer att arbeta med det jag vill i framtiden.” 
 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
Sociala relationer i skolan: 
 

15. ”Jag upplever att det finns personer i skolan som jag kan lita på.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

16. ”Jag vet hur jag ska bete mig mot andra för att skapa goda relationer.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

17. ”Jag blir överraskad över hur personer i skolan beter sig mot mig.” 
 

1  2  3  4 
 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 
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18. ”Jag har känt att personer i skolan som jag litat på har svikit mig.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

19.  ”Jag känner mig orättvist behandlad av andra personer i skolan.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

20. ”Jag gör vad jag kan för att skapa goda relationer till andra i skolan.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

21. ”De relationer jag har i skolan känns viktiga för mig.” 
 

1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls 

 
 
 
 

22. ”Jag tycker jag har tillräckligt många goda relationer i skolan.” 
 
1  2  3  4 

 
stämmer precis stämmer bra  stämmer till viss del stämmer inte alls   
  

 


