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SAMMANFATTNING 
 
Övervikt och fetma är ett snabbt växande folkhälsoproblem som medför ökad risk för 
psykosocialt lidande och många allvarliga sjukdomar. Särskilt oroande är att övervikt och 
fetma allt oftare drabbar barn och ungdomar. Syftet med denna studie är att undersöka om det 
finns ett samband mellan Body Mass Index (BMI) och Känsla Av SAMmanhang (KASAM) 
hos elever i skolår 9, samt att analysera kön och psykosociala faktorers (familje- och 
kamratrelationer) eventuella inverkan på relationen BMI och KASAM.   
 
Det statistiska materialet är hämtat från undersökningen ”Liv och hälsa - Ung 2004 
Västmanland” där KASAM- skalan med 13 frågor används. Analysmetoden är en multipel 
regression. Resultaten indikerar svaga samband mellan variablerna. Starkast är sambandet 
mellan BMI/KASAM och kön, där pojkarna uppvisar högre BMI än flickorna. Mer 
familjeregler relaterar till lägre BMI. Bättre kommunikation, förtrolighet och sammanhållning 
relaterar till högre BMI. Variationer i BMI är betydligt mer mångfasetterat eller 
grundläggande än vad denna studie kunnat belysa. Förklaringar till detta kan vara att 
variablerna inte har så stort förklaringsvärde, metodvalet är fel och/eller att KASAM-frågorna 
är svårförståeliga. 
 
 
Nyckelord: BMI, familjerelationer, kamratrelationer, KASAM, kön.  



ABSTRACT 
 
Overweight and obesity is a fast growing public health issue that leads to increased risk of 
psychosocial suffering and many serious illnesses. Especially worrying is that overweight and 
obesity more often affect children and adolescents. The aim of this study is to examine if there 
is a relation between Body Mass Index (BMI) and Sense of Coherence (SOC) among pupils in 
grade 9 and also analyse sex and psychosocial elements (family relations and friendship) 
possible influence on the relation BMI and KASAM.    
 
The statistical material is taken from the survey “Liv och hälsa - Ung 2004 Västmanland” 
where the 13-item SOC-scale is used. The method of analysis is a multiple regression. The 
results imply weak relations between the variables. The strongest relation is between sex and 
BMI/KASAM, where boys show a higher BMI than girls. More family rules relate to lower 
BMI. Better communication, familiarity and connectedness relates to higher BMI. 
The variations in BMI are considerably more nuanced or fundamental than this study has been 
able to illustrate. Explanations can be that the variables do not have a great explanatory value, 
the choice of method is wrong and/or the questions concerning SOC are difficult to 
comprehend. 
 
 
Keywords: BMI, family relationships, friendship, sex, SOC.  
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
  
 
1. INTRODUKTION .......................................................................................... 1 
 
2. BAKGRUND ................................................................................................. 2 
2.1 Definitioner ............................................................................................................. 2 
2.2 Prevalens av övervikt och fetma hos barn och ungdomar ................................. 2 
2.2.1 Internationellt ....................................................................................................... 2 
2.2.2 Nationellt  ............................................................................................................. 3 
2.2.3 Regionalt ............................................................................................................... 3 
2.3  Mål för barn och ungdomar gällande vikt och självkänsla............................... 4 
2.3.1 Internationella mål  ............................................................................................... 4 
2.3.2 Nationella mål ....................................................................................................... 5 
2.3.3 Regionala mål........................................................................................................ 5 
2.4 Orsaker till övervikt och fetma ............................................................................. 6 
2.5 Mätmetoder för kroppskonstitution..................................................................... 6 
2.6 Åldersspecifikt BMI ............................................................................................... 6 
2.7  Självkänsla och vikt .............................................................................................. 7 
2.7.1 Fysisk utveckling hos pojkar och flickor .............................................................. 7 
2.7.2 Psykisk utveckling hos pojkar och flickor ........................................................... 7 
2.8 KASAM - Känsla av sammanhang....................................................................... 8 
2.8.1 KASAM och ungdomstiden .................................................................................. 10 
2.8.2 Könsskillnad och KASAM.................................................................................... 10 
2.9 Mätmetoder för självkänsla och närliggande begrepp....................................... 11 
2.10 Övriga psykosociala faktorer .............................................................................. 12 
2.10.1 Familjerelationer ................................................................................................ 12 
2.10.2 Kamratrelationer ................................................................................................. 13 
2.11 Liv & hälsa – ung ................................................................................................. 14 
 
3. SYFTE  ........................................................................................................ 16 
3.1 Frågeställningar ..................................................................................................... 16 
 
4. MATERIAL OCH METOD............................................................................. 16 
4.1 Avgränsning............................................................................................................ 16 
4.2 Frågor från Liv & hälsa – ung 2004 ..................................................................... 16 
4.3 Svarsfrekvens och bortfallsredovisning ............................................................... 17   
4.4 KASAM-instrumentet............................................................................................ 18 
4.5 Statistisk analys ...................................................................................................... 19 
4.5.1 Pearsons korrelationskoefficient ........................................................................... 19 
4.5.2 Multipel regressionsanalys.................................................................................... 19  
4.6 Etiskt ställningstagande......................................................................................... 20  
 
5. RESULTAT................................................................................................... 22 
5.1 Samband mellan KASAM och BMI hos elever i skolår 9, Västmanland.......... 22 
5.2 Variation i BMI beroende på kön......................................................................... 22 
5.3 Samband mellan KASAM och BMI beroende på kön........................................ 22 
5.4 Samband mellan KASAM, kön och psykosociala faktorer i relation till BMI. 22 
 
 



6. DISKUSSION ............................................................................................... 24  
6.1 Metod....................................................................................................................... 24 
6.2 Resultat.................................................................................................................... 26 
6.2.1 Samband mellan KASAM och BMI hos elever i skolår 9, Västmanland ............. 26 
6.2.2 Variation i BMI beroende på kön.......................................................................... 27 
6.2.3 Samband mellan KASAM och BMI beroende på kön.......................................... 27  
6.2.4 Samband mellan KASAM, kön och psykosociala faktorer i relation till BMI ..... 28 
6.2.5 Generella synpunkter............................................................................................. 29 
 
7. SLUTSATSER .............................................................................................. 32 
 
8. REFERENSER ............................................................................................. 33 
 
BILAGOR.......................................................................................................... 38 
Bilaga 1 Åldersspecifikt BMI ...................................................................................... 38 
Bilaga 2 Utvalda frågor från Liv & hälsa – ung 2004............................................... 39 
Bilaga 3 Internt bortfall ............................................................................................... 42 
Bilaga 4 KASAM 13 frågor ......................................................................................... 43 
Bilaga 5 Statistiska formler för Rxy och justerat R2 .................................................. 45 
Bilaga 6 Stegvisa regressioner..................................................................................... 46 
 
 



1 

1. INTRODUKTION 
 
Under en längre tid har massmedia rapporterat om att människor blir allt fetare. Bilder på 
kraftigt överviktiga människor florerar i press och många av dessa bilder är på barn. Feta barn 
som intar en måltid bestående av en extra stor hamburgare med tillbehör och extra stor portion 
av strips, som sköljs ner med läsk som dricks ur en halv liters mugg. Barn, som redan i början 
av sitt liv, har besvär från bland annat leder och hjärta men som även riskerar att utsättas för 
mobbning och utanförskap. Med dessa bilder i åtanke fann författaren det intressant att titta 
närmre på om det finns ett samband mellan BMI och grad av KASAM hos elever i skolår 9. 
Anledningen till valet av just denna ålderskategori beror till viss del på författarens minnen av 
att vara tonåring. Om det är svårt att vara tonåring utan att nämnvärt skilja sig från mängden, 
hur svårt torde det då inte vara att avvika? Tonårstiden, en turbulent tid som präglas av 
sökandet efter en egen identitet, att accepteras och få ta plats – hur kan en del individer, trots 
synliga fysiska avvikelser bibehålla en stark KASAM (positiv självkänsla), medan andra inte 
gör det? Påverkas KASAM av vikt eller påverkas vikten av KASAM eller är det andra 
faktorer som spelar in?  
 
Förutom att övervikt och fetma medför ökade risker för många allvarliga sjukdomar så kan de 
även innebära psykiska påfrestningar och medföra negativa sociala konsekvenser. Många 
vetenskapliga studier visar på att övervikt och fetma är relaterade till självkänsla och självtillit.  
 
Det material som ligger till grund för denna uppsats är hämtat från Liv och hälsa - Ung 2004 
och där används KASAM - skalan som består av 13 frågor. Således faller det sig naturligt att 
fokusera på samband mellan övervikt/fetma och KASAM. Delar av bakgrundsmaterialet har 
hämtats från artiklar som berör relationen mellan övervikt/fetma och självkänsla. Anledningen 
till det är att de vetenskapliga artiklar som studerar relationen övervikt/fetma och en individs 
förmåga att handskas med inre och yttre påfrestningar inte använder KASAM-begreppet.  
 
Vetenskapliga artiklar visar på att samband kan föreligga mellan utvecklandet av 
KASAM/självkänsla samt övervikt och fetma och vissa bakgrundsvariabler. De variabler som 
författaren avser att fokusera på är kön, familjerelationer samt kamratrelationer.  
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2. BAKGRUND 
 
Först följer en definitionslista för vanligt förekommande begrepp i uppsatsen. Sedan följer en 
genomgång av en del av den litteratur, vetenskapliga artiklar och offentliga 
dokument/rapporter som berör de frågeställningar som behandlas i denna studie. 
 
 
2.1 Definitioner 
 
a.a.: Anfört arbete (Olsson och Sörensen 2001). 
Body Mass Index (BMI): Vikten i kilo/längden i meter2. Normalvikt, övervikt och kraftig 
övervikt/fetma definieras enligt Cole et al. (2000) utifrån ålder och kön för barn och 
ungdomar upp till 18 års ålder. Se bilaga 1. 
Familjerelationer: Syftar på kommunikation, sammanhållning och regler (enligt författaren). 
Genus: Avser kön, men med betoning på de sociala aspekterna (Janlert 2000).  
Global självkänsla: En övergripande värdering av vad en person anser om sig själv. Denna är 
baserad utifrån allmänt vedertagna krav om vad som är bra respektive dåliga egenskaper 
(Johnson 2003). 
Kamratrelationer: Förtrolighet och kommunikation med vänner (enligt författaren).  
KASAM: Känsla Av SAMmanhang. Hur en individ framgångsrikt handskas med de 
påfrestningar livet medför och samtidigt behåller sin hälsa. KASAM består av tre 
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991).  
Pubertet: Kan avse tiden för könsmognad alternativt åldern 10-14 år hos flickor och 12 – 16 
år för pojkar (Janlert 2000). 
Salutogenes: Motsats till patogenes (sjukdomsskapande) och avser den process som leder till 
hälsa (Janlert 2000). 
Självkänsla: Värderingsaspekten av hur en person uppfattar sig själv vilken inte är 
lättföränderlig (Johnson 2003). 
Stressor: Ett yttre stimulus som skapar stress (Janlert 2000). 
Ungdomstiden (se ordet ungdomar i Janlert): Perioden mellan 15 eller 16 år och 24 år 
(Janlert 2000). 
 
 
2.2 Prevalens av övervikt och fetma hos barn och ungdomar 
 
Särskilt oroande är att övervikt och fetma i allt större utsträckning drabbar barn och ungdomar 
(Regeringens proposition 2002). Förekomst av fetma skiljer sig, mer eller mindre, mellan 
länder, inom ett land samt inom ett lands olika regioner. Prevalens innebär antalet individer 
med en viss sjukdom eller riskfaktor vid en viss tidpunkt (Pellmer och Wramner 2001).  
Nedan redovisas prevalensen för övervikt och fetma internationellt, nationellt samt för 
regionen Västmanland. 
 
 
2.2.1 Internationellt  
 
Enligt WHO:s (World Health Organisation) rapport om fetma är det svårt att få en överblick 
av förekomsten av fetma hos barn och ungdom. Detta på grund av att det inte finns en 
internationellt gemensam metod för klassificering av barn och ungdomsfetma. Oavsett 
mätmetod kan det ändå fastslås att prevalensen är hög och stigande (WHO 2000). I en 
återkommande nationell studie som genomförs i USA deltog cirka 4000 barn i åldern mellan 
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6 till 19 år under perioden 1999- 2003. Av dessa var 16 % konstaterat överviktiga och 31 % 
löpte risk att utveckla övervikt.  I den senast genomförda studien antyds det dock att 
utvecklingen av övervikt hos barn har stagnerat ( Hedley et al. 2004).  
 
I nationella tvärsnittsstudier, genomförda i 13 europeiska länder samt Israel och USA, 
undersöktes BMI och övervikt hos ungdomar. Högst prevalens av övervikt fanns i USA, 
Grekland, Portugal och på Irland och lägst i Litauen ( Lissau et al. 2004). The International 
Obesity Task Force, IOTF, ett globalt nätverk bestående av experter vilket fungerar som stöd 
till International Association for the Study of Obesity, IASO, uppger att sju Medelhavsländer 
anger att cirka 20 % av ungdomar i 13- till 17-års ålder har övervikt eller fetma. Dessa siffror 
gäller också för England och Irland. Ett av fem barn i Europa är överviktiga vilket innebär 
ungefär 14 miljoner barn, varav minst 3 miljoner är feta. Till detta kan adderas de 400 000 
barn som varje år utvecklar övervikt (IOTF 2005). 
 
 
2.2.2 Nationellt 
 
Enligt Socialstyrelsen (2005) har en fördubbling skett av överviktiga skolbarn från mitten av 
1980-talet till 2000–2001. Störst har ökningen varit bland socialt utsatta barn och ungdomar. 
Cirka 4 % av svenska barn och ungdomar har fetma (Regeringens proposition 2002). Lager et 
al. (2005) genomförde en studie i fyra kommuner, där ibland Västerås, med avsikt att påbörja 
ett nationellt uppföljningssystem av barns övervikt och fetma. Medelåldern på barnen var 10,2 
år och antalet som ingick i studien var 3165 barn. Resultatet visade att 18,7 % av barnen var 
överviktiga och 4,9 % hade fetma enligt Cole et al. (2000) åldersspecifika gränser. Tre av de 
fyra kommunerna hade uppgifter gällande kön och vikt. Övervikt var något högre bland 
flickor och fetma var något högre bland pojkar (Lager et al. 2005). Det är svårt att få en 
samlad bild över antalet feta barn i Sverige då det inte finns några lämpliga nationella data för 
BMI . Däremot finns det diverse studier från olika perioder som genomförts under de senaste 
decennierna (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut 2005). 
 
 
2.2.3 Regionalt 
 
Enligt studien av Lager et al. (2005) var 18 % av barnen överviktiga och 5,31 % feta av de 
barn som deltog i Västerås kommun. Resultatet baseras på data från cirka 1100 barn i skolår 
4, höstterminen 2003.  
 
I Västmanland har dock ingen markant ökning skett av övervikt och fetma vid jämförelse 
mellan åren 1998, 2001 och 2004, se nedanstående tabell. 
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Tabell 1. Utveckling av övervikt och fetma, definierat utifrån Cole et al. (2000) 
åldersspecifika BMI, hos 15-åringar Västmanland för år 1998, 2001 och 2004 enligt Liv & 
hälsa – ung Västmanland1.  
 

År 1998 2001 2004 POJKAR  
Antal % Antal % Antal % 

Övervikt 177 15 278 16 231 16 
Fetma 38 3 53 3 45 3 
Svarat 1109 95 1683 97 1357 93 
Internt bortfall 63 54 93 
Totalt antal tillfrågade 1172 1737 1450 
 

År 1998 2001 2004 FLICKOR  Antal % Antal % Antal % 
Övervikt 80 7 158 9 117 8 
Fetma 22 2 25 2 28 2 
Svarat 1017 92 1613 95 1322 93 
Internt bortfall 86 91 100 
Totalt antal tillfrågade 1103 1704 1422 
 
 
2.3 Mål för barn och ungdomar gällande vikt och självkänsla 
 
Fetma medför ökad risk för många allvarliga sjukdomar, till exempel diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar och vissa cancerformer (Regeringens proposition 2002). En annan viktig 
aspekt som rör fetma är den psykosociala då fetma även kan medföra psykologiskt lidande 
och negativa sociala konsekvenser (SBU 2002).  
 
Fetma bland unga har ökat i många länder och risk finns för att detta tillstånd även består i 
vuxen ålder. Detta utgör en betydande hälsorisk. För att uppnå resultat i strävan att bromsa 
utvecklingen behövs mål, vilka kan skilja sig beroende på om målgruppen är vuxna eller barn. 
Nedan presenteras övergripande mål. 
 
 
2.3.1 Internationella mål  
 
WHO (2000) särskiljer på mål för vuxna och för barn/ungdomar. Detta för att hänsyn måste 
tas till barns och ungdomars utveckling. Fokus blir således inte att uppnå viktminskning utan 
att undvika viktökning. WHO påtalar också att vid utvecklande av interventioner riktade till 
barn och ungdomar bör eventuella risker så som ätstörningar, undernäring och isolering tas i 
beaktande.  
 
Hälsa 21, mål 4, berör hälsan hos unga. År 2020 ska unga människor i Europaregionen vara 
hälsosammare och bättre rustade för att medverka i samhället. Ett delmål är att barn och 
ungdomar ska ha bättre färdigheter och förmåga att göra hälsosamma val. En föreslagen 

                                                 
1 Data erhållna via personlig korrespondens med Kent Nilsson, sociolog och forskningsassistent, Centrum för 
klinisk forskning, Landstinget Västmanland 2005-05-30.  
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strategi är att de unga ges en känsla av sammanhang och tillhörighet, vilka grundlägges redan 
i de tidiga barnaåren. Familjen, skolan och hälso- och sjukvården är exempel på viktiga 
aktörer då det gäller detta (WHO 1998). 
 
 
2.3.2 Nationella mål 
 
Svenska barn blir allt tyngre av det alltmer stillasittande livet. Åtgärder bör sannolikt främst 
inriktas på att stimulera och underlätta fysisk vardagsaktivitet hos barn och ungdomar 
(Socialstyrelsen 2001). Enligt Hälsa 21 mål 11 om hälsosammare levnadsvanor ska 
människor i hela samhället ha anammat en hälsosammare livsstil till år 2015. Särskilda delmål 
är att avsevärt fler människor ska tillägna sig hälsosamma beteenden i fråga om kost och 
motion samt att tillgången och tillgängligheten till billiga, säkra och näringsriktiga livsmedel 
skall öka märkbart. Genom att gynna mer hälsosamma matvanor och minska 
överviktsproblem uppstår betydande hälsovinster, framför allt för sårbara grupper 
(Folkhälsoinstitutet 1998). 
 
I underlaget till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen, 
som presenterades 9 februari 2005, framgår det att då det rör sig om mätbara mål för 
kroppsvikt hos barn ska en normal viktutveckling främjas. Eftersom barn fortfarande växer 
och ökar i vikt på grund av det, är det snarare av större betydelse att de inte avviker från de 
viktkurvor som används. Med anledning av detta är det inte viktminskning som bör 
eftersträvas då deras BMI kan normaliseras om de blir längre samtidigt som deras vikt står 
still (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut 2005).  
 
Det framgår också att vid prevention och behandling av övervikt, bör barns självtillit och 
självkänsla förbättras. Detta med anledning av att övervikt och fetma, kroppsligt missnöje och 
viktrelaterad mobbning kan vara riskfaktorer för utvecklande av ätstörningar hos flickor. Av 
betydelse är också att minska de sociala stigmata som högt BMI kan medföra (a.a.). 
 
 
2.3.3 Regionala mål 
 
En vision i ”God folkhälsa i Västmanland år 2006” (1999) är att västmanlänningar år 2006 har 
framtidstro, självkänsla och levnadsvanor som främjar hälsan. För att nå dit behövs det, bland 
annat, att människor känner tillhörighet och har trygghet. 
Då det rör sig om levnadsvanor handlar det om att individen ska kunna tillägna sig 
hälsofrämjande vanor som bygger upp dennes styrka för att klara påfrestningar som livet 
erbjuder.  
 
Skriften Folkhälsoprogram för Västerås stad (2003) är delvis baserad på ”God folkhälsa i 
Västmanland år 2006”. I den påtalas vikten av social gemenskap, delaktighet och känsla av 
mening och sammanhang för hälsan. För att medborgaren med egen styrka ska kunna påverka 
sin hälsa krävs det goda förutsättningar, vilket är samhällets uppgift att skapa. Fyra mål finns 
nämnda i programmet: 
 
” 1. Olikheterna i hälsa ska utjämnas med avseende på livsvillkor och levnadsvanor. 

2. Delaktighet, trygghet och ett aktivt liv är förutsättningar för hälsa. Dessa aspekter ska 
utgöra grunden för det hälsofrämjande arbetet. 
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3. Kulturella, andliga och sociala värden utgör en källa till hälsa och ska tas tillvara som en 
resurs. 

  4. Vi ska satsa på fysisk aktivitet, rörelse och motion i vardagen.” 
     (a.a., s. 9) 
 
Då det rör barn och ungdomar ses det som utmaningar att till exempel stärka deras 
självkänsla, motverka utseendefixeringar, ätstörningar samt att stimulera till ökad fysisk 
aktivitet (a.a.) 
 
 
2.4 Orsaker till övervikt och fetma 
 
De senaste årens ökning av andelen överviktiga torde ha beteendemässiga orsaker 
(Socialstyrelsen 2001). Ändrade matvanor och fysisk inaktivitet är i väsentlig grad orsakerna 
till den ökade förekomsten av övervikt och fetma hos befolkningen. Kunskap och 
medvetenhet om matens betydelse för hälsan är högre bland de personer som har längre 
utbildning jämfört med dem som har kortare utbildning (Regeringens proposition 2002). 
Både biologiskt arv, socioekonomi, miljö, kultur, stress och livsstil inverkar på utveckling av 
fetma (SBU 2002).  
 
 
2.5 Mätmetoder för kroppskonstitution 
 
Det finns olika sätt för att uppskatta en individs kroppskonstitution. Vissa metoder kräver mer 
avancerad utrustning, medan andra är enklare att utföra. För att beräkna bukfetma kan 
bukomfång eller midja/stussmått tas. Bukomfånget mäts mittemellan nedersta revbensbågen 
och översta spetsen på höftbenet. För att få fram midja/stussmåttet divideras midjemåttet med 
stussmåttet. Body Mass Index, BMI, beräknas genom att dividera kroppsvikt i kilogram med 
kroppslängd i meter, i kvadrat (Kallings 2002). 
 
Enligt Kallings (2002) så anger inte BMI om övervikten beror på stor muskelmassa eller 
fettvävnad. Muskelmassa väger betydligt mer än fett vilket kan leda till att felaktiga slutsatser 
dras. Fördel med BMI är att det är en enkel metod att använda. 
 
 
2.6 Åldersspecifikt BMI 
 
Det finns speciella BMI-kurvor för barn och ungdomar då BMI inte tolkas på samma sätt som 
för vuxna (SBU 2002). BMI förändras med kroppens storleksförhållande och således med 
ålder och fysisk utvecklingsgrad. Detta kan skilja sig mellan individer i samma ålder samt 
mellan könen (Kallings 2002). 
 
Då det gäller barn och ungdomar upp till 18-årsålder används andra gränser för att beräkna 
BMI. Detta för att hänsyn skall tas till tillväxten (Cole et al. 2000). Se bilaga 1. 
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Tabell 2. Brytpunkterna för 15-åringar enligt Cole et al. (2000). 
 

Övervikt (kg/m2) Fetma (kg/m2) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
23,29 23,94 28,30 29,11 

 
 
 
2.7 Självkänsla och vikt  
 
Först beskrivs den normala fysiologiska och psykologiska utvecklingen hos pojkar och flickor 
Detta med syfte att förklara den känsliga och sårbara period som ungdomstiden innebär, 
oavsett om individen är normalviktig eller ligger över/under i BMI.    
 
 
2.7.1 Fysisk utveckling hos pojkar och flickor 
 
Längd och viktutveckling hos pojkar och flickor skiljer sig något åt. Flickor i åldrarna 10 till 
14 är i genomsnitt längre än pojkarna, som sedan passerar flickorna i längd. Runt 14,5 års 
ålder går pojkarna om flickorna gällande viktutveckling ( Naeslund red.1983). I puberteten 
förändras koncentrationen av östrogen och fettdepåer hos pojkar och flickor. Från att fettet har 
varit relativt jämnt fördelat över kroppen hos både pojkar och flickor så håller sig pojkarnas 
fettmängd oförändrad och fördelas över en större kropp. För flickorna sker en större 
förändring då de får mer underhudsfett på brösten, höfterna, stjärten och låren. Förutom en 
omfördelning av fettvävnad på kroppen så växer även andra delar på kroppen. Då det sker 
olika snabbt blir det skeva proportioner vilket gör att tonåringar tycker att de ser konstiga ut. 
Detta kan leda till att de kan känna sig ”utanför” rent psykologiskt (Hwang och Nilsson 
1995). 
 
En annan bidragande faktor till att barn och ungdomar kan känna sig ”utanför” är medias 
inflytande över utseendenormen. 
   ”De äldre från 13 år och uppåt känner mer krav från media i två avseenden. Dubbelt så 
många svar får alternativen ” man ska ha perfekt kropp och utseende” och ” man ska ha de 
rätta märkena” bland dem som är 13 år och äldre.”  
(Barnombudsmannen 2004, s. 19) 
 
 
2.7.2 Psykisk utveckling hos pojkar och flickor 
 
Det föreligger viss skillnad mellan utveckling av självkänsla hos pojkar och flickor. Pojkars 
självkänsla ökar under puberteten medan den hos flickor minskar, vilket kan kopplas till hur 
de ser på sin kroppsliga utveckling. Denna utveckling upplevs oftare negativt av flickor i 
tonåren vilket troligen beror på de skönhetsideal som råder (Östlin red. 1996). Baldwin och 
Hoffman (2002) undersökte intraindividuella förändringar i självkänsla baserat på amerikansk 
data insamlat under en period på sju år. Åldern på ungdomarna som deltog var mellan 10 och 
16 år. Faktorer som undersöktes var självkänsla, stressfulla livshändelser och 
familjesammanhållning. Resultat visade på att medelvärdet av självkänsla hos flickorna ökade 
till och med 12 års ålder för att sedan minska fram till 17 års ålder. Efter det började 
självkänslan att stiga. Hos pojkarna var det en annan utveckling då självkänslan ökade fram 
till 14 år, minskade till cirka 16 års ålder för att därefter öka. Förändringarna i självkänslan 
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var betydligt mer dramatisk hos flickorna än för pojkarna, vilket talar för att kön har en 
betydande påverkan på förändringar i självkänslan. Detta bekräftas även i en australisk studie, 
utförd av O’Dea och Abraham (1999), där resultatet visade på att de manliga studenterna i 
allmänhet hade högre självkänsla än de kvinnliga studenterna. 
 
Ungdomstiden innebär att kroppen förändras vilket gör att ungdomarna tenderar att definiera 
sig utifrån sitt utseende och att inte se ut som det ideala kan leda till låg självkänsla (Hwang 
och Nilsson 1995). Enligt Pierce och Wardle (1993) visade deras studie i England att bli eller 
uppleva sig bedömd som för fet eller för smal var förenat med lägre självkänsla.  
 
Många studier har undersökt samband mellan vikt och självkänsla och resultaten har varit 
varierande. Pierce och Wardle (1997) fann i en annan av sina studier att de överviktiga barnen 
hade signifikant lägre självkänsla än de i kontrollgruppen. Om barnen därtill trodde att deras 
övervikt var orsaken till att de hade färre vänner så var självkänslan ännu lägre. De 
överviktiga barnen uppgav också att de återkommande retades och utsattes för verbala 
övergrepp till exempel i skolan. Även en del av barnens föräldrar uppgav att de hade svårt att 
acceptera deras barns fetma och hade svårt att hantera att barnets kroppsform inte var som 
föräldern önskade. De flesta av föräldrarna upplevde dock att barnen behövde deras stöd i all 
negativitet och retande som de upplevde.  
 
En amerikansk longitudinell studie pekade på att feta latinamerikanska och vita flickor i 13-
14- års ålder uppvisade en signifikant minskning i global självkänsla under en fyra års period 
jämfört med sina jämnåriga icke-feta kamrater. Pojkar med fetma uppvisade en måttlig 
minskning i global självkänsla. Då det rörde sig om självkänsla så fanns ett samband mellan 
minskning av denna och ökade grader av sorgsenhet, ensamhet och nervositet oberoende av 
viktklass (Strauss 2000). 
 
Detta resultat fann även Israel och Ivanova (2002) då de studerade ålders- och genusskillnader 
i självkänsla hos överviktiga ungdomar. Flickorna uppgav lägre grad av generell självkänsla 
än pojkarna. Inga åldersskillnader kunde påvisas. Kraftigt överviktiga flickor uppvisade en 
signifikant lägre grad av självkänsla gällande fysik (här avses skicklighet inom idrott) jämfört 
med måttligt överviktiga flickor. Däremot visade kraftigt överviktiga pojkar en signifikant 
högre självkänsla gällande detta än de måttligt överviktiga pojkarna. 
 
I en svensk studie visade resultaten på att ungdomars grad av självkänsla återspeglades i deras 
kostvanor. De med låg självkänsla åt mer oregelbundet än de med hög självkänsla. Flickorna 
hade lägre självkänsla än pojkarna och ungdomar med övervikt och fetma hade lägre 
självkänsla än övriga. Högre självkänsla kunde ses hos dem som var nöjda med sin 
kroppsstorlek (Rasmussen et al. 2004). 
 
 
2.8 KASAM - Känsla av sammanhang 
 
I en rapport som Barnombudsmannen sammanställt, handlar det om barn och ungdomars egna 
berättelser om stress. I den framkommer bland annat att utseendet är en stressor som barnen 
upplever. I samma rapport står det även:  
   ”Flickorna svarar betydligt oftare än pojkarna att ”man ska ha perfekt kropp och 
utseende”… (Barnombudsmannen 2004, s. 19) 
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Detta citat visar på att vikt kan vara en stressor vilket Antonovsky definierar som en händelse 
i livet som brister i entydighet, under- eller överbelastning samt utan möjlighet till att göra sin 
röst hörd (Antonovsky 1991).  
 
Aaron Antonovsky (1923-1994), amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi, 
publicerade den salutogena modellen i Health, Stress and Coping, år 1979. Med intresse för 
stresshantering lade Antonovsky fram tanken att när en individ kommer i kontakt med en 
stressor så uppstår ett spänningstillstånd som individen måste handskas med. Vad 
konsekvensen blir beror på hur korrekt spänningen hanteras (Antonovsky 1987).  
 
Den salutogena modellens teori av Antonovsky (1991) innebär att för att framgångsrikt kunna 
hantera livets påfrestningar och samtidigt bibehålla hälsan så är en stark Känsla Av 
SAMmanhang, KASAM, av central betydelse och dess definition lyder: 
   ” ... en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 
varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 
värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 
krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 
och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky 1991, s. 
41). 
 
KASAM består av tre dominerande beståndsdelar som relaterar till varandra och dessa är:  
 

 Begriplighet.  Handlar om i vilken utsträckning en person uppfattar inre och yttre 
stimuli som förståeliga, ordnade och tydliga. Grunden till detta är upplevelser av 
förutsägbarhet.  
 

 Hanterbarhet. Den grad som personen känner sig ha tillräckligt med resurser för till att 
möta de situationer som livet för med sig. Exempel på resurser kan vara vänner, familj 
läkare m.m. Om en person inte upplever sig ha resurserna avtar meningsfullheten. Hög 
grad av hanterbarhet kräver begriplighet. Grundläggande för denna komponent är en 
bra belastningsbalans. 
 

 Meningsfullhet (motivationen). Detta rör den känslomässiga aspekten, att något är värt 
att känslomässigt investera och engagera sig i. Meningsfullheten graderas högst, då 
den är en förutsättning för att hög begriplighet och hanterbarhet ska förekomma under 
en längre tid. Om resurser antas saknas så avtar meningsfullheten och graden av 
hanterbarhet minskar. Delaktighet i resultatet är fundamentalt här, det vill säga att 
individen har blivit tillfrågad och haft något att säga till om.  
 

Med stark KASAM avses höga värden av de tre beståndsdelarna (Antonovsky 1991). 
 
Hur en person klarar av livets påfrestningar beror på dennes generella motståndsresurser, 
GMR. Dessa resurser är enligt Antonovsky (1991) sådant som kan bidra till att en individ har 
kraft till att bekämpa olika typer av påfrestningar. Dessa resurser medverkar till att göra de 
stressorer personen utsätts för förståeliga och det kan till exempel vara socialt stöd, god 
ekonomi, vänner med mera. De ger livserfarenheter som gynnar utvecklingen och 
upprätthållandet av en stark känsla av sammanhang.  
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Enligt en finsk studie som genomfördes år 1994 på kvinnor och män i åldrarna 25 till 64 år 
undersöktes faktorer som kan bidra till en hög KASAM. Fyra huvudområden gällande GMR i 
relation till KASAM undersöktes, där ibland sociala relationer. Resultatet visade bland annat 
på att socialt stöd samt att ha vänner var knutet till hög KASAM hos både kvinnor och män 
(Volanen et al. 2004). 
 
De generella motståndsbristerna (GMB) har däremot motsatt effekt. En person med stark 
KASAM, som ställs inför någon typ av stressor, kommer att utifrån sina GMR kunna välja 
den/de resurser som bäst lämpar sig för att hantera situationen (Antonovsky 1991).  
 
Av vikt i detta arbete är grad av KASAM och hälsobeteende. Antonovsky menade att det är 
mer troligt att en person med stark KASAM kan urskilja ett problem, lättare se det som en 
utmaning samt välja de bäst lämpade resurserna för att lösa problemet. Detta skulle innebära 
att en person med stark KASAM troligen skulle tillämpa ett mer hälsosamt beteende än en 
person med svag KASAM om dessa ställdes inför en stressor (Antonovsky 1991). Enligt 
Antonovsky (1993) så är KASAM förhoppningsvis en konstruktion som är oberoende av kön, 
social klass, land och kultur. 
 
 
2.8.1 KASAM och ungdomstiden  
 
”One is always too tall or too short, too fat or too thin, too dumb or too smart, with no     
breasts or too big breasts, too confined or too free to walk the streets in the city, too young to 
do this and too old to do that, gawky, acned and confused.” (Antonovsky om ungdomstiden 
1987, s. 101) 
       
KASAM:s utveckling börjar redan när man föds och det är först i slutet av vårt vuxna livs 
första årtionde som, enligt Antonovsky, människan får en bestämd placering på KASAM–
kontinuet. Själva ungdomstiden är för många obegriplig och oförutsägbar. Under denna 
period kan en tillfälligt stark KASAM uppnås och det är först i vuxenlivet som erfarenheter 
från barn- och ungdomstiden förstärks eller försvagas (Antonovsky 1991). Först runt  
30-årsåldern får människan en bestämd placering på KASAM–kontinuet (Antonovsky i 
Cooper och Payne 1993).  
 
Sagy och Antonovsky fann i sin studie ”The development of sense of coherence: A 
retrospective study of early life experience in the family” (2000) att exempelvis delaktighet i 
beslut som fattades i familjen och självbestämmande var barndomserfarenheter av betydelse 
som hade samband med KASAM. 
 
 
2.8.2 Könsskillnad och KASAM 
 
Då vissa studier framhåller att det föreligger skillnader i KASAM beroende på kön, visar 
andra att det inte finns skillnader. Sagy och Antonovsky (1986) fann i en av sina studier, 
bland annat, att pojkar hade signifikant högre KASAM poäng än flickorna. För pojkarna 
ökade också KASAM-poängen med åldern, vilket inte gällde för flickorna. De ansåg dock att 
könsskillnaden var märklig och att mätmetoden/mätningarna inte var adekvata. 
 
Åsikterna går isär gällande huruvida KASAM är könsneutralt eller ej. Antonovsky själv anser 
att KASAM – instrumentet är lika användbart oavsett kön (Antonovsky 1993). 
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Tishelman skriver i en artikel gällande bruk av mätinstrument om KASAM och könsaspekten. 
Hon ifrågasätter generaliserbarheten gällande den: 
   ”… eftersom data oftast publiceras i ”könsneutral” form utan tydliggörande av kön på 
”patienterna” eller ”subjekten”. ” ( Tishelman 1996, s. 35) 
 
Carmel et al. (1991) ger till viss del belägg för detta ifrågasättande. I en studie genomförd på 
två kibbutzer i Israel undersöktes det i vilken utsträckning som livshändelser och KASAM 
relaterar till hälsa samt hur mycket kön påverkade denna struktur. Det framkom att kvinnor 
och män påverkas olika av stressorer och använder sina copingresurser på skilda sätt. Tre 
aspekter av hälsa studerades; psykologiskt välmående, psykiskt välmående och 
funktionsmässig förmåga. Studien fann generellt att ju fler nyligen upplevda livshändelser, till 
exempel att en anhörig tagit värvning, desto sämre hälsa och ju högre KASAM desto bättre 
hälsa. Separata analyser för män och kvinnor fann att nyligen upplevda livshändelser 
samvarierade med fysiskt och psykiskt välbefinnande hos kvinnor medan det för män var 
KASAM som relaterade till dessa. Ytterligare fynd var att samvariation förelåg mellan 
nyligen upplevda livshändelser och KASAM. Det antyder att personer med högt KASAM har 
bättre förmåga att minska exponering för livshändelser alternativt att nyligen upplevda 
stressfyllda händelser påverkar KASAM negativt. 
 
 
2.9 Mätmetoder för självkänsla och närliggande begrepp. 
 
Det finns många mätinstrument att välja mellan då det rör sig om självkänsla och närliggande 
begrepp. Nedan ges exempel på fyra mätinstrument. 
 

 “Jag tycker jag är” 2
 

I studien Compass (Community-based study of physical activity, life style and self-
esteem in Swedish school children) av Rasmussen et al. (2004) så användes en 
självskattningsskala konstruerad av Pirjo Ouvinen-Birgerstam. Den heter “Jag tycker 
jag är” och mäter barns och ungdomars självvärdering.  
 

 The Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) 3 
Innehåller 10 påståenden och mäter en persons globala självkänsla.  Påståendena 
bedöms utifrån fyra alternativ, från strongly agree till strongly disagree. Skalan 
sträcker sig från 0 till 30 där 30 utgör högsta möjliga poäng (Rosenberg 1989).  

 
 The Perceived Competence Scale for Children  

Skapad av Susan Harter. Det består av 28 påståenden som fokuserar på barnets 
kompetens inom fyra olika områden; kognitiv, social, fysisk och generellt egenvärde 
(Harter 1982).  

 
 KASAM av Antonovsky. Detta instrument har använts i denna uppsatsstudie i den 

förkortade varianten som består av 13 frågor (Antonovsky 1991). 
 
 

                                                 
2 http://www.psykologiforlaget.se/live_produktdatabas/prd_klinisk.asp?area=klinisk&le=2. 2005-03-26 
 
3 http://www.bsos.umd.edu/socy/grad/socpsy_rosenberg.html. 2005-03-28 
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2.10 Övriga psykosociala faktorer  
 
Det finns flera faktorer som kan påverka både självkänsla/KASAM och vikt hos ungdomar. 
Nedan belyses två av dessa, familje- och kamratrelationer. Dessa relationer innehåller många 
aspekter, men i detta arbete fokuseras det på kommunikation, regler, delaktighet och 
förtrolighet. 
 
 
2.10.1 Familjerelationer 
 
Baldwin och Hoffman (2002) fann i sin studie att vara tonåring och medlem i en familj som 
har sammanhållning är knutet till en ökad självkänsla över tid. För den enskilde individen har 
betydande livshändelser och familjesammanhållning signifikant betydelse för förändringar i 
tonåringens självkänsla.   
 
Barn mår psykologiskt sett bättre i stödjande och accepterande familjer. Forskning gällande 
risk- och skyddsfaktorer tyder på att familjerelationer har ett starkt samband med 
känslomässigt välbefinnande hos ungdomar och deras hälsorelaterade beteende. En studie 
som genomfördes i Connecticut, USA, sökte bland annat att identifiera familjefaktorer som 
fungerade som skydd gentemot ohälsosamt beteende och psykosociala svårigheter hos 
överviktiga tonåringar. Resultatet visade på att tillfredsställande och utvecklande föräldra-
barnrelationer är förenade med minskade beteende- och psykosociala riskfaktorer, så som 
extrem bantning och hög konsumtion av söta /feta tilltugg, som är förknippade med övervikt 
under ungdomstiden. För överviktiga ungdomar som uppgav att de kunde tala med sina 
föräldrar om sina problem och att föräldrarna förstod och brydde sig om dem var 
sannolikheten större att de engagerade sig i hälsosamma beteenden, till exempel högre intag 
av frukt och grönsaker. Det framkom också att bland överviktiga ungdomar var hög grad av 
förväntningar från föräldrarnas sida samt måttligt med regler positivt relaterat till högre grad 
av psykosocialt välbefinnande. God familjesammanhållning var också förknippat med lägre 
grader av känslomässig oro (Mellin et al. 2002).  
 
En annan studie, genomförd i USA, undersökte relationen mellan ätande och viktbeteende och 
funktionen i individens ursprungsfamilj. Det framkom att hos vuxna män hade en hög grad av 
samstämmighet inom familjen samband med hälsosammare attityder till ätande och bättre 
kontroll över det. Detta till skillnad från familjer som var för fogliga då det gällde att barnen 
fick bestämma, där regler ofta ändrades och klart ledarskap saknades. Detta relaterade till 
tidigare debut av fetma och mer störd inställning till ätande. Hos kvinnor fanns inga sådana 
kopplingar (Johnson et al. 1997). Detta styrks av resultat från en studie genomförd i USA av 
Maddi et al. (1997) som fann att om en person som ung levt i en dåligt fungerande 
ursprungsfamilj och använt stressätande som ett sätt att handskas med detta, så kunde det leda 
till fetma.  
 
Kommunikationsaspekten behandlades bland annat i en italiensk studie vars syfte var att 
undersöka ett eventuellt samband mellan familjefunktion och förekomst av psykosociala 
risker4 hos ungdomar. I denna känsliga fas, mellan ungdomstid och vuxenliv, är god 
kommunikation mellan vuxen och tonåring viktiga sätt att hantera stress. Exempel på sådan 
kommunikation är frihet att uttrycka åsikter och känslor. Upplevelse av att ha stöd från någon, 
att uppmuntras och sporras tillåter också tonåringen att inträda i vuxenlivet utan att känna sig 
kvävd eller ensam (Marta 1997). 
                                                 
4 I denna artikel avses risk som obalans mellan resurser och utmaningar i familjen. 
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I Norge genomfördes en longitudinell studie som bland annat undersökte skyddsmekanismer 
gällande stress vid negativa livshändelser hos ungdomar. Förändringar i den mentala hälsan 
relaterade till förändringar från baslinjens nivå rörande stress och socialt stöd. 
Pojkar verkade vara skyddade av socialt stöd från familj och vänner när de utsätts för 
stressorer, vilket inte gällde för flickor (Ystgaard et al. 1999). 
 
Familjen har enligt ovanstående artiklar en inverkan på utveckling av självkänsla och vikt.  
 
 
2.10.2 Kamratrelationer 
 
Då det gäller barn och ungdomars utveckling och förmåga att möta olika påfrestningar i livet 
skriver Hwang och Nilsson i boken ”Utvecklingspsykologi” (1995) att en del barn är mycket 
motståndskraftiga mot stress och kan överleva i både fysisk och psykisk bemärkelse även 
under mycket svåra omständigheter. Uttrycket salutogenes används också ibland. 
För att utveckla ett sådant hälsosamt fundament krävs det att det finns någon form av socialt 
stöd samt att barnet upplever sig kompetent på något sätt. En form av socialt stöd är kamrater. 
Konsekvenser för barn och ungdomar av att inte ha kamrater kan bland annat vara att deras 
självkänsla påverkas. 
 
I en annan studie där relationen mellan självuppfattning och vikt, kön och pubertal utveckling 
hos pojkar och flickor undersöktes, upplevde ungdomarna bland annat att ha nära vänner och 
vara fysiskt attraktiv bidrog till hur de uppfattade sig själva. Av olika skalor som ingick i 
studien ansåg både pojkar och flickor att den viktigaste skalan var nära vänskap, som bland 
annat handlade om att ha en vän att dela hemligheter och tankar med. Kroppsvikt var också en 
viktig aspekt av social acceptans och överviktiga prepubertala studenter ansåg sig vara mindre 
socialt accepterade (O’Dea och Abraham 1999).  
 
En kvalitativ studie som genomfördes i England syftade till att undersöka barns tankar och 
attityder kring vikt. Barnen var mellan åtta och elva år och tillfrågades, bland annat, om de 
ansåg att det spelade någon roll om någon var smal eller fet samt om det förelåg press på att 
ha en speciell figur? Barnen hävdade bestämt att det inte spelade någon roll samtidigt som de 
ansåg att det spelade roll, då feta barn blev retade och hade få vänner. En flicka förklarade 
också, då det talades om att en del flickor sa sårande saker till dem som var tjocka, att: 
   ” You don’t care about it and then people pick on you and it makes you want to lose 
weight.” (Dixey et al. 2001, s 210) 
 
Flickorna verkade vara mindre bekymrade än pojkarna över att bli retade. Istället handlade 
deras motiv till att gå ner i vikt om att få kamrater. Pojkarna brydde sig också om att ha 
kamrater och en ansåg att det inte var vidare bra för ens image att umgås med en fet person 
(Dixey et al. 2001). 
 
Viktens betydelse för social gemenskap framkom också i en tvärsnittsstudie som genomfördes 
i Connecticut, USA. Hypotesen som undersöktes var att feta ungdomar klarar sig sämre 
psykologiskt, socialt och utbildningsmässigt än sina icke-överviktiga kamrater. Det framkom 
att det var 22 % av de feta flickorna som inte hade umgåtts med kamrater den senaste veckan 
och för pojkarna med fetma var siffran 18 % (Falkner et al. 2001). 
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Det finns studier som talar för att överviktiga ungdomar i lägre utsträckning spenderar tid med 
vänner än deras normalviktiga kamrater (Pearce et al. 2002). 
Janssen et al. (2004) har i en undersökning baserad på kanadensisk data även konstaterat att 
det finns samband mellan trakasserier från kamrater och BMI. De fann att det var större 
sannolikhet att överviktiga och feta ungdomar, med undantag för 15- och 16- åriga pojkar, 
riskerade att utsättas för aggressioner än deras normalviktiga kamrater. 
 
Detta visar även en amerikansk studie som bland annat undersökte om tonåringar med fetma 
var mer utsatta för kamraters aggressioner och mer sällan hade romantiska relationer. 
Resultatet antydde att dessa tonåringar löper större risk att behandlas illa av sina kamrater 
samt har färre möjligheter att utveckla romantiska relationer. Ju mer flickor vägde i 
proportion till sin längd desto mer undvek deras kamrater att umgås med dem. För pojkar 
pekade resultaten på att de som var överviktiga upplevde mindre trakasserier än de pojkar 
som var feta respektive normalviktiga. Detta kan ha berott på förvirrande faktorer, till 
exempel att BMI-värdet var högt på grund av stor muskelmassa (Pearce et al. 2002). 
 
Hos barn i förpuberteten, åldersgruppen åtta till elva år, antyds att flickors bekymmer gällande 
sin kroppsbild relaterar till fler faktorer till skillnad från hos pojkarna. Exempel på faktorer är 
kamratinflytande och globalt självvärde (Phares et al. 2004). 
 
I Barnombudsmannens rapport som berör barn och stress tillfrågades 400 barn om till vem de 
vänder sig vid behov av stöd och hjälp. I första hand är det föräldrarna som väljs, sedan 
kamrater och syskon. Ser man till könsaspekten framkommer det att flickorna betydligt oftare 
än pojkarna söker hjälp och stöd hos kamrater. För pojkar råder det motsatta förhållandet 
(Barnombudsmannen 2004).  
 
Alla dessa studier och rapporter belyser således betydelsen av att ha kamrater och hur vikt kan 
påverka denna. 
 
 
2.11 Liv & hälsa – ung 
 
År 1995 genomfördes den första enkätundersökningen efter att Landstinget Västmanland 
tillsammans med länets kommuner beslutat att genomföra en barn- och ungdomsundersökning 
i länet. Denna undersökning genomförs vart tredje år och syftet är att med underlag utifrån 
resultaten kunna planlägga och följa upp till exempel folkhälsoplaner och planera för 
verksamhet och budget. Liv och hälsa – ung 2004 delades ut till elever i skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 ( Liv & hälsa – ung 2004). 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för Västerås Stad, folkhälsoenheten, 
samhällsmedicin, Centrum för klinisk forskning samt en samarbetsgrupp med representanter 
från folkhälso/samhällsmedicin i Uppsala, Sörmland, Örebro län, Värmland, Västmanland och 
Dalarna, tog fram frågeformuläret5. Till stora delar baseras formuläret på frågor från 
undersökningar riktade till ungdomar som genomförts av Centralförbundet för alkohol och 
narkotikafrågor (CAN) och Statens folkhälsoinstitut (FHI). De år som Liv & hälsa – ung 
distribuerats har formuläret, förutom grunddispositionen, även haft frågor som utforskar olika 

                                                 
5 Data erhållna via personlig korrespondens med Kent Nilsson, sociolog och forskningsassistent, Centrum för 
klinisk forskning, Landstinget Västmanland 2005-05-18.  
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specialområden. År 2004 berörde de specifika frågorna psykisk hälsa samt psykosociala 
faktorer (Hellström 2005). 
 
Validitet handlar om förmågan hos mätinstrumentet att mäta det som är tänkt att mätas 
(Olsson och Sörensen 2001). I en sammanställning gjord av Hellström (2005) nämns att en 
valideringsstudie genomfördes vid datainsamlingen för år 2001, som visar en 
underrapportering gällande bruk av alkohol och narkotika. Detta är opublicerade data.  
 
Reliabilitet rör graden av överensstämmelse mellan mätningar utförda med samma instrument 
(Olsson och Sörensen 2001). Gällande reliabiliteten uppges det att frågorna har visat hög 
reliabilitet i andra studier. En referens som nämns i Hellström (2005) är Hibell et al. (1995). 
De frågor som Hibell et al.(1995) undersökt ingår i ESPAD, The European School Survey 
Project on Alcohol and Other Drugs, vilket är undersökningar som genomförs i olika 
europeiska länder gällande barn och ungdomars drogvanor. Tillförlitligheten av 
självrapporterade längd och viktuppgifter för uträknande av BMI undersöktes i en studie av 
Berg et al. (2001). I den studien framkom det, bland annat, att för pojkar och flickor i 15-års 
ålder överensstämde de självrapporterade uppgifterna med de objektiva fynden i hög grad. 
Korrelationen var 0.95 respektive 0.93 (Berg et al. 2001).  Korrelationskoefficienten 
fastställer grad av linjärt samband i ett material. Värden som rxy kan anta ligger mellan -1 och 
+ 1. De yttersta värdena påvisar ett perfekt linjärt samband (Byström 1998). 
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3. SYFTE  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan KASAM och BMI 
med hänsyn taget till kön och psykosociala faktorer hos elever i skolår 9 i Västmanland.  
 
 
3.1 Frågeställningar 
 
1. Föreligger samband mellan KASAM och BMI hos elever i skolår 9, Västmanland? 
 
2. Föreligger variation i BMI beroende på kön? 
 
3. Föreligger samband mellan KASAM och BMI beroende på kön? 
 
4. Föreligger samband mellan KASAM, kön och psykosociala faktorer i relation till BMI? 
 
 
 
 
 
4. MATERIAL OCH METOD 
 
Materialet som ligger till grund för denna studie är hämtat från enkätundersökningen Liv & 
hälsa – ung 2004. Liv & hälsa – ung 2004 distribuerades till alla elever i år 7 och 9 vid alla 
grundskolor samt år 2 på alla gymnasieskolor i Västmanland. Lärarna delade ut formuläret, 
informerade om undersökningen samt samlade in svaren. Elever som inte var på plats då 
undersökningen genomfördes fick möjlighet att besvara formuläret senare och posta det i 
efterhand (Liv & hälsa – ung 2004). Då Liv & hälsa – ung är en totalundersökning föreligger 
inga urvalsfel (Hellström 2005).  
 
 
4.1 Avgränsning 
 
Denna uppsats har fokuserat på alla elever i år 9 i Västmanland. Då det gäller BMI för 
eleverna i skolår 9 så har det material som använts i denna uppsats utgått från att eleverna är 
15 år och de klassas som överviktiga och feta enligt Cole et al. (2000) åldersspecifika BMI. 
Således är studiepopulationen inte uppdelad i åldersgrupper på 14,5 år eller 15,5 år. Då 83,3% 
i år 9 var 15 år (12,1% var 16 år och 2,9 % var 14 år eller yngre) används riktvärdet för 15- 
åringar enligt Cole et al. (2000) på alla, det vill säga även de som är äldre och yngre än 15 år. 
Det finns även de som kan anses vara underviktiga i år 9, men enligt Cole et al. (2000) finns 
inga gränser för underviktiga, så de ingår därför i gruppen normalviktiga. 
 
 
4.2 Frågor från Liv & hälsa – ung 2004 
 
Relevanta frågor och svar för denna uppsats hämtades från Liv & hälsa – ung 2004. De frågor 
och svar som har använts berör KASAM, familje- och kamratförhållanden, varav en del av 
dessa är indexerade, samt personliga bakgrundsfakta.  
 
De frågor som valdes ut var följande, se bilaga 2: 
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Bakgrundsfrågor: Fråga 1 Kön. Fråga 2 Ålder. 
Fråga 10, de sista delfrågorna 8 – 12. Familjesammanhållning, index.  
Fråga 16 Kommunikation med föräldrarna, index. 
Fråga 17 Familjeregler, index. 
Fråga 18 Föräldrar -barnrelation, index. 
Fråga 20 Delar med sig av sina känslor till vänner. 
Fråga 21 Kommunikation med vänner – kompisar, index. 
Frågorna 36 – 48  KASAM, index. 
 
Indexering innebär att man slår samman flera delfrågor som tar upp liknande områden till en. 
Detta för att kunna visa skillnader mellan olika grupper samt att det ger en tydligare bild 
(Hellström 2005). Även felsvaren kan minska då mätfelen tar ut varandra samtidigt som de 
”sanningsenliga” svaren summeras (Janlert 2000). Samtliga index är gjorda på samma sätt, 
det vill säga som summationsindex utan inbördes viktning, efter att vissa påståenden vänts så 
att de hade likriktad laddning. Vändning görs på vissa frågor i KASAM då höga poäng 
innebär ett starkt KASAM. Innan den totala poängen adderades så vänds de frågor som är 
negativt laddade till positivt laddade, det vill säga svaren poängsätts i omvänd riktning (se i 
Antonovsky 1991, sidan 227, för utförligare information). Totala summan används sedan i 
regressionsanalysen.  
De frågor som är vända i KASAM är 36, 37, 38, 42, 45. Samtliga delfrågor som ingår i 
frågorna 17 och 18 är också vända. 
 
 
4.3 Svarsfrekvens och bortfallsredovisning    
 
Antal inskrivna skolelever i skolår 9, Västmanland var 3450. Det innebär att svarsfrekvensen 
var 2860 det vill säga ~ 83 % .6 Det externa bortfallet samt flyttade/avhoppade och 
administrativa bortfallet uppgick till 590. Det interna bortfallet, i var och en av frågorna som 
ingick i Liv och hälsa - ung 2004 frågeformulär, varierade mellan 0 - 6 % (Hellström 2005).  
 
Antalet individer som har svarat på samtliga frågor som ingår i denna studie är 2307. Det 
totala bortfallet, externt och internt, i det sista regressionssteget är 33 % 7. Det interna 
bortfallet för de aktuella frågorna redovisas i bilaga 3. Svarsfrekvens samt bortfall i de olika 
viktklasserna för pojkar respektive flickor år 2004 redovisas nedan i tabell 3 och tabell 4. 
 
 

                                                 
6 Data erhållna via personlig korrespondens med Kent Nilsson, sociolog och forskningsassistent, Centrum för 
klinisk forskning, Landstinget Västmanland 2005-05-18.  
7 Data erhållna via personlig korrespondens med Kent Nilsson, sociolog och forskningsassistent, Centrum för 
klinisk forskning, Landstinget Västmanland 2005-05-18.  
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Tabell 3. Svarsfrekvens samt bortfall för pojkar år 2004 
 

Pojkar år 9 
 Svarsfrekvens Procent % 
Normalvikt 1079 74 
Övervikt 231 16 
Fetma 44 3 
Totalt 1354 93 
Internt bortfall 96 7 
Totalt tillfrågade 1450 100,0 
 
 
Tabell 4. Svarsfrekvens samt bortfall för flickor år 2004 
 

Flickor år 9 
 Svarsfrekvens Procent % 
Normalvikt 1177 83 
Övervikt 117 8 
Fetma 28 2 
Totalt 1322 93 
Internt bortfall 100 7 
Totalt tillfrågade 1422 100,0 
 
 
4.4 KASAM-instrumentet 
 
Det finns 29 frågor i tre kategorier, begriplighet 11, hanterbarhet 10 och meningsfullhet 8. 
Skalan är graderad mellan poängen 1 – 7. Dessa summeras och en hög poäng innebär stark 
KASAM (Antonovsky 1991). I Liv & hälsa – ung 2004 används den förkortade skalan som 
består av 13 frågor, se bilaga 4. Fem av frågorna är negativa och måste vändas till positiva 
värden vid sammanräkning. Det leder till att höga värden alltid innebär högt KASAM 
(Antonovsky 1993). 
 
KASAM-instrumentet är prövat i flera studier. Ett sätt att mäta reliabilitet är genom att 
använda ett mått som heter Cronbach’s alpha. De flesta forskare anser att Cronbach’s alpha 
skall vara = eller över 0,80 för skalor med flervalsfrågor (Bryman 1995). KASAM-
instrumentets inre konsistens är mätt, det vill säga hur väl var fråga för sig relaterar till de 
övriga frågorna i skalan samt totalt 8, med ett Cronbach’s alpha på 0,84. I jämförelse med 
andra studier som mäter närliggande faktorer så varierade Cronbach’s alpha från 0,73 till 0,92 
vilket innebär god extern validitet för KASAM:s förkortade version (Pallant och Lae 2001). 
Extern validitet handlar om generaliserbarhet från den studie (mätning) som genomförts till en 
större population (Janlert 2000).  
 
Begreppsvaliditet existerar när ett högt samband kan ses mellan det mätinstrument som 
används och andra begrepp/mätinstrument som är likartade (Olsson och Sörensen 2001). 
Detta undersöktes för den förkortade KASAM-skalan, då den tillämpades på ett urval av 18-
åriga ungdomar i Sverige. Tre frågor fungerade inte fullständigt adekvat för könen fastän de 
fungerade förenligt med andra frågor. För frågorna 3 och 10 visade pojkarna svagt högre 
                                                 
8 http://www.shepscenter.unc.edu/research_programs/medical_practice/vinespres/tsld030.htm 2005-06-23 
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poäng än flickorna, medan det motsatta gällde för fråga 1. Detta var dock inte så allvarligt att 
de frågorna behövde uteslutas. Analysen visade på att frågeformuläret var användbart för 
ungdomar (Hagquist och Andrich 2004).  
 
 
4.5 Statistisk analys 
 
Metoden är kvantitativ och bearbetning har gjorts i statistikprogrammet SPSS 12.1 (Statistical 
Package for the Social Sciences).  
BMI och KASAM är data på intervallnivå vilket innebär att det kan rangordnas samt att 
storleken på skillnaden kan bedömas. Mätvärdena kan endast beräknas med addition och 
subtraktion då absolut nollpunkt saknas. Övriga variabler är på nominalnivå, det vill säga att 
endast klassificering i grupper kan göras, eller ordinalnivå då rangordning kan utföras men 
inte beräknas enligt de fyra räknesätten (Olsson och Sörensen 2001). Analysmetoden är 
multipel regression som tar hänsyn till datats fulla spridning. I en korrelation beräknas 
sambandets styrka mellan variabler medan en regression används för att kunna förutsäga 
värdet på en variabel utifrån kunskap om en annan variabel (Ejlertsson 2003). 
 
 
4.5.1 Pearsons korrelationskoefficient, rxy 
 
Ett sätt att mäta grad av linjärt samband är genom att använda Pearsons 
korrelationskoefficient, rxy (Ejlertsson 2003). Det finns olika metoder för att mäta 
korrelationskoefficienten och anledningen till att valet blev Pearsons är att den utförs när data 
ligger på intervall eller kvotskalenivå samt är normalfördelad (Edling och Hedström 2003). 
De värden som korrelationskoefficienten kan ha är mellan -1 och 1. Då inget samband 
föreligger är rxy = 0 och ett perfekt samband är rxy = 1 eller rxy = -1. Korrelationskoefficienten 
säger inget om vilken av variablerna som utgör orsak eller verkan (Byström 1998). Den 
statistiska formeln kan ses i bilaga 5. 
 
 
4.5.2 Multipel regressionsanalys 
 
Regressionsanalys används ofta när samband önskas klarläggas mellan en kontinuerlig 
beroende variabel, y, och en eller flera oberoende variabler, x. Avsikten med analysen är att 
hitta en linje som sammanfattar sambandet på bästa möjliga sätt och det är lutningen på linjen 
som är intressant (Edling och Hedström 2003).  
 
Vid tolkning av värdena så observeras förklaringsgraden, R2, som visar hur stor andel av y-
variationen som förklaras av regressionssambandet. I detta arbete redovisas det justerade R2-
värdet då det tar hänsyn till att det är flera förklarande variabler i detta material till skillnad 
från R2 som oftast ökar när antalet förklarande variabler förs in i modellen. Justeringen sker 
med hjälp av antal frihetsgrader. Värden för justerat R2 anges i procent. Gränsen för antalet 
förklarande variabler som ingår i en multipel regression är något diffus då det inte ska vara för 
få men ej heller för många (Andersson et al.1994). Den statistiska formeln för justerat R2 kan 
ses i bilaga 5.  
 
Denna studies oberoende variabler är KASAM, kön, familjeförhållanden och 
kamratförhållanden. BMI är således den beroende variabeln.  
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Först gjordes korrelationer, vilket visar hur starkt sambandet är mellan variablerna, se tabell 5. 
Sedan gjordes en regressionsanalys. I detta fall rörde det sig om multipla regressioner, där 
även den linjära samvariationen mellan flera variabler undersöktes (Ejlertsson 2003). 
Regressionerna gjordes stegvis och de oberoende variablerna lades in en åt gången, en så 
kallad ”forward selection” (Coakes och Steed 1999). Samtliga analyser betraktades som 
signifikanta om de hade ett p-värde9, mindre eller lika med 0,05 i denna studie.  
 
De stegvisa multipla regressionerna gjordes i sju steg och vilken variabel som lades in i vilken 
ordning sorterade statistikprogrammet ut efter förklaringsvärdet. Den variabel som 
uppskattades ha högst värde lades in först enligt principen ”störst går först”. Under denna 
procedur kan det hända att en variabel tar en bit av en föregående variabels område vilket 
förklarar att värdena inte automatiskt är fallande i modellen. Nedan redovisas i vilken ordning 
variablerna lagts in i modellen. Steg sju är det sista steget och innehåller alla variabler från 
föregående steg, för utförligare modellöversikt se bilaga 6. Den beroende variabeln som alla 
variabler körs mot är BMI. 
 
Steg 1: Kön. 
Steg 2: KASAM. 
Steg 3: Kommunikation med föräldrarna. 
Steg 4: Delar du med dig av dina känslor till vänner? 
Steg 5: Kommunikation med vänner - kompisar. 
Steg 6: Familjeregler. 
Steg 7: Familjesammanhållning. 
 
 
4.6 Etiskt ställningstagande  
 
Då det gäller etiska principer för forskning inom humanistiska-samhällsvetenskapliga området 
finns det fyra huvudkrav som syftar till att skydda individen. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen skall ha informerats om dess 
syfte. Samtyckeskravet rör frivillighet. Deltagare i en undersökning kan när helst de önskar 
avbryta sin medverkan. Om undersökningen är av etisk känslig karaktär och/eller de 
tillfrågade är under 15 år bör samtycke inhämtats från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet 
handlar om att uppgifter och insamlad data som berör undersökningens deltagare skall 
behandlas i förtroende och förvaras så att andra personer inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in om enskilda individer inte får användas till 
annat än det som avsetts (Humanistiska-samhällsvetenskapliga rådet 1990). 
 
Denna uppsats använder ett befintligt avidentifierat register där de forskningsetiska 
principerna enlig Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR har följts. Dessa 
principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
I följebrevet till frågeformuläret informerades eleverna om syftet med enkäten, bakgrunden 
och att det delades ut till alla elever i år 7 och 9, samt år 2 på gymnasiet i Västmanland. 
Därmed har informationskravet beaktats. Då det gäller samtyckeskravet påpekade följebrevet 
att medverkan var frivillig, men betonade vikten av att medverka samt att svara ärligt då det 
                                                 
9 p-värde är ett värde som anger sannolikheten för att få det erhållna resultatet.  Om nivå för signifikans är 5 % 
så anges resultatet som p ≤ 0,05 (Ejlertsson 2003). 
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ger en bild av ungdomarnas livssituation. Anonymiteten framhölls också och att materialet 
efter bearbetning skulle förvaras i ett låst arkiv på landstingets kansli. Slutligen informerades 
eleverna om att bearbetning av materialet skulle ske på Centrum för klinisk forskning, vilket 
berör nyttjandekravet. 
 
Ämnet som denna studie behandlar kan upplevas som känsligt för de som lider av fetma eller 
har en anhörig som gör det. Den studerade litteraturen, böcker och vetenskapliga artiklar, är 
dock skrivna utifrån ett generellt perspektiv. Således riskerar inga enskilda individer att 
utpekas.  
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5. RESULTAT 
 
I denna studie fanns det ett signifikant samband mellan KASAM och BMI med hänsyn taget 
till kön och psykosociala faktorer hos elever i årskurs 9 i Västmanland. Inget samband förelåg 
mellan KASAM och BMI för hela studiegruppen. Emellertid visade separata analyser för 
pojkar respektive flickor på ett samband mellan KASAM och BMI hos flickor.  
 
Vidare visade det sig att de psykosociala faktorerna; kommunikation med föräldrarna, 
familjesammanhållning, familjeregler, kommunikation med vänner och att dela med sig av 
sina känslor till sina vänner, hade signifikant samband med BMI i analysmodellen. 
 
I modellen framgick det att kön har starkast relation till BMI. De övriga variablerna 
samvarierade även med BMI och rxy -värdena var relativt lika för alla, med undantag för kön. 
Adjusted R2 är 0,0312 vilket innebär att denna modell förklarar 3,1 % av variansen i BMI. 
Således är 96,9 % av variation i BMI oförklarad i denna modell. Under förutsättning att de 
övriga variablerna i modellen är konstanthållna10 förklarar KASAM cirka 0,2 % av 
variationen i BMI. (-0,0522).  
 
Nedan redovisas resultatet utifrån frågeställningarna. Dessa följs av sammanfattande tabeller. 
 
 
5.1 Samband mellan KASAM och BMI hos elever i skolår 9, Västmanland 
 
Det finns inget påvisbart direkt samband mellan KASAM och BMI bland elever i skolår 9 i 
Västmanland 
 
 
5.2 Variation i BMI beroende på kön  
 
Variation i BMI kan till viss del förklaras av kön. Pojkar uppvisar ett högre BMI än flickor, se 
tabell 6. Kön har ”starkast” relation till BMI av de analyserade variablerna samt är signifikant, 
0,001, rxy är -0,1502. Detta samband är dock svagt. 
 
 
5.3 Samband mellan KASAM och BMI beroende på kön 
 
Signifikant samband föreligger mellan KASAM och BMI bland flickor (rxy = - 0,0642,  
p = 0,025). Sambandet är negativt vilket innebär att ju högre KASAM desto lägre BMI. Detta 
samband är svagt, se tabell 5. 
 
5.4 Samband mellan KASAM, kön och psykosociala faktorer i relation till BMI 
 
Familjerelationer bidrar till variation i BMI med hänsyn taget till kön, KASAM och 
kamratrelationer. Fler familjeregler relaterar till lägre BMI. Kommunikation med föräldrar 
och familjesammanhållning relaterar till högre BMI. Även kamratrelationer medverkar till 
variation i BMI med hänsyn taget till kön, KASAM och familjerelationer. Sambanden är dock 
svaga, se tabell 6.  
                                                 
10 innebär att hänsyn tas till en tredje variabel då samband mellan två variabler undersöks enligt Edling och 
Hedström (2003). För denna studie gäller att hänsyn tas till alla i modellen ingående variabler (enligt 
författaren). 
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Tabell 5. Korrelation mellan KASAM och BMI, KASAM för pojkar och BMI samt KASAM 
för flickor och BMI. 
 
  Body Mass Index 
KASAM, index Pearsons korrelation 

Sig. (2-tailed) 
N 

-,034
,094
2434

Pojkar 
KASAM, index 

Pearsons korrelation 
Sig. (2-tailed) 
N 

-,048
,097
1205

Flickor 
KASAM, index 

Pearsons korrelation 
Sig. (2-tailed) 
N 

-,064
,025
1217

 
 
 
Tabell 6.  Regression steg 7, för båda könen samt alla variabler. 
 

Koefficienter (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Beroende variabel: BMI  
 
Minustecken framför betakoefficienten innebär att ju lägre värde det är på den oberoende 
variabeln desto högre värde på den beroende variabeln. För variabeln kön så innebär 
negationstecknet att pojkar har signifikant högre BMI än flickor. Ju mer kommunikation med 
föräldrar och vänner samt ju starkare familjesammanhållning desto högre BMI. Dessutom kan 
noteras att ungdomar med fastare regler i familjen har ett lägre BMI. 

 Standardiserad koefficient  
Adj R2=0,031 Beta Sig. 
(Konstant) ,000 
Kön  -,150 ,001 
KASAM,index -,052 ,003 
Kommunikation med föräldrarna, 
index ,041 ,035 
Delar du med dig av dina känslor 
till vänner? ,065 ,001 
Kommunikation med vänner-
kompisar, index ,050 ,011 
Familjeregler, index -,045 ,012 
Familjesammanhållning ,042 ,018 
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6. DISKUSSION 
 
Nedan diskuteras först metodens för- och nackdelar. Denna följs sedan av en diskussion kring 
resultatet. 
 
 
6.1 Metod 
 
För att få svar på frågeställningar från en stor studiepopulation valdes en kvantitativ metod. 
Detta även för att sedan kunna göra någon form av generalisering utifrån resultatet. En 
kvalitativ metod hade inneburit att en djupare analys av vissa frågeställningar hade kunnat 
genomföras men däremot ingen generalisering. Om författaren skulle göra om studien så 
skulle en kvantitativ metod återigen väljas, men Liv & hälsa – ung skulle inte vara underlag 
för datainsamlingen. Ett mindre omfångsrikt frågeformulär skulle konstrueras alternativt 
använda ett redan befintligt och validerat formulär, som även innehöll några öppna frågor för 
att ge respondenterna möjlighet att förklara vissa av sina svar. Det skulle således innebära en 
kombination av både kvantitativ och kvalitativ metod med möjlighet att generalisera vilket, 
utifrån ett folkhälsoperspektiv, är av största intresse för att kunna förebygga 
folkhälsoproblem. 
 
Analysmetoden, multipel regressionsanalys, gav möjlighet att studera eventuella samband och 
dess styrka för flera variabler, vilket var av intresse då frågeställningarna innebar att de 
oberoende variablerna var fler än en. Under en fas av arbetets gång övervägde författaren att 
använda Chi två-analys, men då denna endast påvisar att samband föreligger ansågs det mer 
intressant att använda en mer komplex analysmetod.  
En nackdel med en icke-experimentell studie, i detta fall en multipel regressionsanalys, är att 
den inte säger något om orsakssamband. Detta kan säkerligen upplevas som frustrerande om 
resultat visar starka samband mellan olika variabler. 
 
Ett problem med en multipel regressionsanalys är att ju fler variabler som läggs in i en modell 
desto mer komplex blir modellen och antalet variabler påverkar även modellens justerade R2. 
Två modeller med samma förklarade varians (R2), där den ena innehåller endast ett fåtal 
variabler medan den andra innehåller ett flertal variabler, ger svagare förklaringsvärde för den 
modellen med flest variabler sett utifrån det justerade R2- värdet. Om det är för många 
variabler eller inte i denna modell är svårt att avgöra för författaren. I den litteratur som lästs 
angående denna analysmetod, finns inga entydiga svar på var gränser för antalet ingående 
variabler bör ligga (Andersson et al.1994). Det torde dock inte vara för många variabler i 
denna studie då värdena för R2 och justerat R2 inte markant skiljer sig åt, se bilaga 6.  
 
Denna metod kan inte heller avslöja något om de inbördes relationer mellan de variabler som 
ingår i modellen oavsett BMI. Med andra ord kan inget sägas om till exempel kön och 
KASAM samvariation. För detta skulle andra metoder behövas, vilket kan vara av intresse vid 
fortsatta studier i detta ämne.  
 
Diskussion kan också föras gällande BMI som mätinstrument för att fastslå om en individ är 
överviktig eller fet. BMI tar inte hänsyn till om det rör sig om fettväv eller muskelmassa, 
vilket är av intresse då muskler väger mer än fett (Kallings 2002). Det innebär att en atletiskt 
byggd pojke, med mycket muskelmassa, skulle få ett högt BMI.  Således finns det risk för att 
uppskattningar gällande förekomst av övervikt och fetma utifrån BMI blir felaktig. Självklart 
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kan viss fingervisning ges om det rör sig om muskelmassa eller fettvävnad genom att ställa 
frågor som till exempel berör kost, fysisk aktivitet och fritidsintressen.  
 
Den förkunskap som författaren till detta arbete hade av KASAM var att det på något sätt 
speglade självkänsla/självtillit. Efterhand kom den uppfattningen att ändras då KASAM har 
sitt ursprung ur stressforskning. Med den kunskapen följde insikten att det troligen hade varit 
mer lämpligt att använda ett instrument som är avsett för att mäta självkänsla. Ett annat 
alternativ skulle ha kunnat vara att en stressvariabel ingått i studien. Detta hade kunnat vara 
nog så intressant, men det var inte syftet med denna studie. En möjlighet hade varit att även ta 
med den variabeln, men någonstans måste en gräns sättas för hur många variabler som ska 
studeras för ju fler variabler desto lägre förklaringsvärde ger modellen. Det hade också, enligt 
författaren, varit en efterkonstruktion för att eventuellt få ett ökat förklaringsvärde. 
Däremot är det en intressant idé för fortsatta studier att undersöka eventuella samband mellan 
vikt, stress och KASAM. 
 
Anledningen till att skolår 9 valdes var för att kunna göra en jämförelse mellan de olika åren 
vid eventuella fortsatta studier inom detta ämne. Detta är möjligt att göra för skolår 9, som 
varit med i alla genomförda Liv & hälsa – ung. De andra skolåren har varit olika vid 
undersökningarna.  
 
Med hänsyn till etiken så kan syftet och de frågeställningar som ingår i detta arbete upplevas 
som känsliga. I dagens samhälle fokuseras det mycket kring vikt och orsaker till övervikt och 
fetma då det bedöms som ett folkhälsoproblem. De som är överviktiga och de som har fetma 
kan uppleva detta som mycket känsligt och skamligt samt känna skuld. Även deras föräldrar 
kan känna sig ifrågasatta och kritiserade för olika saker, till exempel att de inte lyckats hindra 
en viktökning hos sitt barn.  
 
Trots att deltagandet i enkätstudien är frivilligt kan säkert en del elever uppleva det som 
tvingande då enkäten delas ut i skolan. Även om det betonas att medverkan är frivillig, är det 
inte alltid lätt att hävda den rätten. Att resa sig upp i klassrummet, neka att deltaga och sedan 
gå därifrån kan upplevas som genant och kräver mod. Samtyckeskravet kan således vara 
uppfyllt men ändå inte. Ett annat alternativ för att minska pressen på eleverna är att skicka ut 
en postenkät, men risken är då att svarsfrekvensen blir betydligt lägre. Till detta kommer att 
enkäten ska besvaras i bostaden och då en del av frågorna rör familjerelationen kan det vara 
känsligt. Oavsett metod så är etiken alltid något som måste beaktas och framför allt då det rör 
omyndiga personer.  
 
Frågor som berör vikt, olika aspekter av familjerelationer samt kamratrelationer kan uppfattas 
som harmlösa. Det föreligger dock alltid en risk att frågor väcker funderingar och den individ 
som har ett dåligt socialt nätverk har sämre möjlighet att bearbeta dessa. Ju mer känsloladdade 
frågorna är, desto större anledning till försiktighet för om en process startas bör det finnas 
resurser att hantera eventuella följder. 
 
En styrka i denna studie är att den har använt ett stort material från en totalundersökning. 
Svagheter har varit att studien baseras på självrapporterade uppgifter. Trots att en 
valideringsstudie gjorts för att se grad av överensstämmelse mellan självrapporterade data och 
objektiva fynd och funnit den vara god, så finns alltid risken att uppgifterna inte är helt 
korrekta (Berg et al. 2001). Om vissa frågor varit svårförståeliga har det inte funnits någon 
möjlighet att närmare förklara dessa. 
 



26 

Storleken på bortfallet i studien beror på att många variabler ingår i denna modell. Sju frågor 
ingår i modellen men egentligen är det betydligt fler då många av dessa innehåller flera 
underfrågor. Exempelvis så ingår 13 underfrågor i KASAM. Sjöberg et al.(2005, under 
tryckning), har funnit att överviktiga och feta är mer frånvarande från skolan. Om de som inte 
besvarat frågorna tillhör den gruppen så innebär det att viktig information kan ha gått 
förlorad. De som inte svarade kan också tillhöra gruppen som har ett lågt KASAM. Om de 
besvarat frågorna så hade det eventuellt kunnat öka modellens förklaringsvärde något. Hur 
resultatet blivit, om det förhåller sig så, kan det endast spekuleras i. 
  
 
6.2 Resultat 
 
Det förklaringsvärde som resultatet gav i denna studie kan anses som blygsamt. Det var inte 
helt förväntat då många artiklar belyser samspelet mellan vikt, kön och självkänsla samt 
betydelsen av familje- och kamratrelationer. Skillnaden mellan de studerade artiklarna och 
denna studie är sammansättningen av förklarande variabler i relation till BMI. Utveckling av 
övervikt och fetma är antingen betydligt mer mångfasetterat eller alldeles för enkelt än vad 
denna studie kunnat belysa.  
Först följer en diskussion utifrån frågeställningarna, sedan mer generella synpunkter.  
 
 
6.2.1 Samband mellan KASAM och BMI hos elever i skolår 9, Västmanland 
 
Mellan KASAM och BMI fann denna studie inget påvisbart direkt samband bland elever i 
skolår 9 i Västmanland, vilket inte riktigt överensstämmer med de förväntningar som 
författaren hyste. Någon form av samverkan borde finnas då Antonovsky (1991) menar att 
personer med högt KASAM mer troligt skulle tillämpa ett mer hälsosamt beteende än en 
person med svagt KASAM om dessa ställdes inför en stressor. Övervikt och fetma kan 
sannolikt upplevas som stressframkallande då det kan leda till trakasserier, aggressioner och 
utanförskap (Janssen et al. 2004; Pearce et al. 2002 ). Rasmussen et al. (2004) fann att de med 
låg självkänsla åt mer oregelbundet än de med hög självkänsla. Detta skulle kunna vara 
uttryck för ett sämre sätt att hantera en stressor, vilket en person med lågt KASAM kanske 
skulle kunna använda i brist på andra bättre lämpade alternativ. Med tanke på medias makt 
och slagkraft då det gäller att förmedla ideal, till exempel att kvinnor ska vara smala och män 
muskulösa, så hade det inte varit förvånande att den som inte stämmer in på beskrivningen 
uppvisat ett lägre KASAM.  
 
Ett frågetecken gällande KASAM-instrumentet är hur användbart det är på ungdomar. 
Antonovsky (1991) uppger själv att det är först runt 30-års åldern som KASAM stabiliseras 
och att ungdomstiden är turbulent. Vad är då meningen med att använda ett sådant instrument 
på den åldersgruppen? Vad säger ett högt KASAM under denna åldersperiod? Går det att lita 
på? Självfallet är det av intresse om avsikten är att studera KASAM i livets olika faser eller 
för att följa speciella individer över en längre period och se hur KASAM låter sig påverkas av 
livets påfrestningar. Frågorna i KASAM-skalan kan också uppfattas som något svårbegripliga 
och kräver en viss mognadsnivå samt abstraktionsförmåga. Då mycket i tonåren kan upplevas 
som svårbegripligt är denna typ av frågor svåra att besvara. Med anledning av detta anser 
författaren att det måste finnas ett uttalat syfte om KASAM ska användas som instrument för 
denna åldersgrupp. En idé vore att vid större undersökningar som genomförs återkommande 
gällande barn och ungdomars hälsovanor använda samma mätinstrument över hela landet, så 



27 

att jämförelser kan göras. 
 
 
6.2.2 Variation i BMI beroende på kön 
 
Pojkar visade sig ha ett högre BMI än flickor vilket även en del av bakgrundsmaterialet visar. 
Hwang och Nilsson (1995) redovisar att den fysiologiska utvecklingen skiljer sig åt mellan 
könen i tonåren vilket även det åldersspecifika BMI enligt Cole et al.(2000) tar hänsyn till. 
Däremot säger inte resultatet något om pojkarna egentligen är fetare än flickorna. De kanske 
är mer muskulösa, vilket som tidigare redogjorts för, inverkar på BMI. Detta dilemma belyses 
till viss del också i en studie som visade att överviktiga pojkar upplevde mindre trakasserier 
än de pojkar som var feta respektive normalviktiga (Pearce et al. 2002). I studien av Lager et 
al. (2005) visade det sig att övervikt var något högre hos flickorna medan fetma var något 
högre hos pojkarna. Det kan inte denna studie styrka, men utifrån de massmediala budskap 
som förmedlas till unga kvinnor så kanske de inte låter viktutvecklingen skena iväg så att de 
utvecklar fetma.  
 
 
6.2.3 Samband mellan KASAM och BMI beroende på kön 
 
Resultatet i denna studie visar på att ju högre KASAM desto lägre BMI (eller ju lägre 
KASAM desto högre BMI) men endast för flickor. Detta styrks till viss del av Israel och 
Ivanova (2002) som fann att kraftigt överviktiga flickor uppvisade lägre grad av självkänsla 
jämfört med måttligt överviktiga flickor.  
 
Till skillnad från fynden i denna studie fann Israel och Ivanova (2002) även ett samband för 
pojkar. Kraftigt överviktiga pojkar hade högre självkänsla än de med måttlig övervikt. 
Orsaken till den könsskillnad som Israel och Ivanova (2002) fann kan det endast spekuleras i, 
till exempel om det är lättare för pojkar att vara feta än för flickor beroende på det samhälle vi 
lever i? Är det mer påfrestande, socialt sett, att vara en flicka med fetma? Mycket av svaren 
finns nog att finna i det kulturella sammanhang som en person lever i samt de fördomar som 
finns djupt förankrade hos många människor.  
 
Det faktum att inget samband mellan KASAM och BMI för pojkar fanns i denna studie kan 
antyda att de inte bryr sig lika mycket om sin vikt jämfört med flickor. Enligt Rasmussen et 
al. (2004) uppvisade pojkar högre självkänsla än flickor, vilket skulle kunna leda till att de 
inte är lika mottagliga för omgivningens åsikter gällande deras vikt. Tidigare redovisades det 
att pojkar har ett högre BMI än flickor, se 6.2.2.  
 
Resultatet i denna studie påvisar att en könsskillnad föreligger, men däremot inte vad den kan 
bero på. Enligt Antonovsky (1993) är KASAM könsneutralt vilket en del kritiker ifrågasätter. 
Carmel et al. (1991) kom fram till ett resultat i sin studie som kan tolkas som att en 
könsskillnad föreligger. Även en studie av Sagy och Antonovsky (1986) visade på att pojkar 
hade signifikant högre KASAM poäng än flickor. För pojkarna ökade också KASAM-
poängen med åldern, vilket inte gällde för flickorna. Eftersom de ansåg detta som märkligt 
vore det av intresse att fler studier undersöker hur det faktiskt förhåller sig med 
könsneutraliteten och KASAM. Carmel et al. (1991) fann att kvinnor och män påverkas olika 
av stressorer och använder sina copingresurser på skilda sätt. Om endast kvinnor upplever 
övervikt/fetma som en stressor skulle det kunna förklara sambandet mellan KASAM och BMI 
för flickor. 
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6.2.4 Samband mellan KASAM, kön och psykosociala faktorer i relation till BMI 
 
Enligt resultatet i denna studie samvarierade fler familjeregler med ett lägre BMI. Detta ligger 
helt i linje med det som Johnson et al. (1997) fann gällande familjer där regler ofta ändrades 
och klart ledarskap saknades, vilket relaterade till tidigare debut av fetma och mer störd 
inställning till ätande. Detta gällde för män men inget sådant samband kunde ses för kvinnor. 
Regler kan vara uttryck för att en viss struktur finns vilket bidrar till att skapa begriplighet, 
vilket i sin tur är en av KASAM:s komponenter enligt Antonovsky (1991). Tidigare 
redovisades det att lågt KASAM och högt BMI samvarierade något och att pojkar visade sig 
ha ett högre BMI än flickor, vilket skulle kunna överensstämma med de fynd som Johnson et 
al. (1997) gjorde i sin studie. Maddi et al. (1997) fann liknande resultat. Om en person, 
oavsett kön, växt upp i en dysfunktionell familj och använt sig av stressätande som ett sätt att 
hantera detta, så kunde det leda till fetma.  
 
Ju bättre familjesammanhållning desto högre BMI . Vad säger det resultatet egentligen? Rent 
hypotetiskt kan det innebära att hela familjen myser framför TV:n med en stor skål chips eller 
delar på en familjepizza, med det kanske är så att om vänner och umgänge saknas så finns 
bara familjealternativet kvar?  I tonåren brukar det inte längre vara lika spännande att umgås 
med familjen utan det som lockar är att träffa andra jämnåriga. Om en tonåring har 
övervikt/fetma och drar sig undan på grund av det, kan föräldrarna känna skuld som kanske 
uppvägs genom att göra trevliga saker tillsammans? Återigen kommer frågan om vad som 
kommer först – hönan eller ägget?  
 
Samma tankar gäller kommunikationsaspekten då bättre kommunikation med föräldrar 
samvarierar med högre BMI. Detta fynd är inte riktigt överensstämmande med vad Mellin et 
al. (2002) fann i sin studie. Den visade att bättre kommunikation med föräldrar hörde ihop 
med hälsosamma beteenden. Det bör nämnas att det rörde sig om överviktiga ungdomar, 
vilket inte kan generaliseras att gälla för andra grupper. Ytterligare kan det spekuleras i vad 
som avses med god kommunikation. Om det innebär en total frihet att uttrycka sina åsikter så 
kan det vara tecken på att det är en miljö där gränser är otydliga. Begriplighet, enligt 
Antonovsky (1991), handlar om i vilken utsträckning en person uppfattar inre och yttre 
stimuli som förståeliga, ordnade och tydliga. Om struktur saknas riskerar en persons KASAM 
att påverkas negativt, vilket i sin tur skulle kunna leda till högre BMI.  
 
Då det rör sig om kamratrelationer visade resultatet på att högre BMI och att kommunicera 
med sina vänner relaterade till varandra. Dixey et al. (2001) redovisade i sin kvalitativa studie 
att feta barn hade få vänner och att umgås med feta inte var bra för barns image. Det är dock 
inte ett motsatsförhållande till resultatet i denna studie utan kan bero på vad som tolkas in i att 
ha vänner. Är det kvalitet eller kvantitet som avses? Utifrån image-aspekten så kan det kanske 
vara svårare att få tillhöra den populära gruppen i skolan om personen avviker på något sätt, 
till exempel är överviktig eller fet. Enligt O’Dea och Abraham (1999) så framgick det att 
ungdomar ansåg det mycket viktigt att ha någon att anförtro sig åt. Således behöver det 
kanske inte vara antalet vänner som är det avgörande, utan det faktum att det finns en nära 
person som hemligheter och känslor kan delas med. 
 
Inget i denna studie talar om hur vänskapen ser ut eller om antalet vänner. Det kan förhålla sig 
så att vännerna också har ett högre BMI och om två personer med förkärlek till stillasittande 
aktiviteter och snabba kolhydrater tyr sig till varandra, så finns risken för att ett ohälsosamt 
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beteende vidmakthålles eller förstärks. En del individer söker också kontakt då deras behov 
att tala med någon ökar när de har bekymmer. Det kan vara ett sätt för att söka bekräftelse 
och/eller att bearbeta problem.  
 
En annan aspekt gällande kommunikation med vänner är den typ av kommunikation via 
Internet som blir allt vanligare idag. Internet ger möjligheter att tala med andra utan att bli 
bedömd utifrån utseende. Faktum är att en person kan vara och se ut på ett annat sätt i 
verkligheten än vad han/hon utger sig för att vara på Internet. Många människor spenderar allt 
mer tid framför datorn och söker kontakter via nätet. I lugn och ro, utan krav på att vara 
perfekt, kan människor finna någon att dela sina känslor med. En isolerad värld som är mindre 
krävande än att behöva gå ut och riskera att bli avvisad i det verkliga livet.  
 
Om en person har lågt KASAM, ansträngda familjerelationer och/eller inte har några vänner 
så kanske det leder till att denne isolerar sig ännu mer – framför en dator eller TV:n. Om en 
strategi att förhålla sig till påfrestningar i livet är genom att äta, så är det också risk att ett 
sådant beteende fortgår. Om ingen ser en, ger bekräftelse och stöd - vad är då meningen med 
att försöka förändra sitt beteende. Det kan vara en fråga som måste besvaras innan en 
förändring kan ske.  
 
 
6.2.5 Generella synpunkter 
 
Det har varit svårt att koppla denna studies resultat till tidigare undersökningar då det inte, 
enligt författaren, verkar som att just denna specifika konstellation av variabler tidigare 
undersökts. Det har lett till att de vetenskapliga artiklar som använts i denna studie inte riktigt 
belyser de frågeställningar som har undersökts. Diskussionen har således varit något 
komplicerad att föra då inga konkreta jämförelser har kunnat göras med tidigare fynd. 
 
Resultatet väcker likväl viss eftertanke. En fundering är om det kan vara så att den genetiska 
förklaringen, arvet, är för hotfullt. Hotfullt i den bemärkelsen att teorier som rör 
beteendeförändring inte är lika användbara i så fall. Det skulle också innebära att problem 
med övervikt/fetma inte kan hanteras och behandlas genom yttre lösningar. Känslor av 
maktlöshet inför detta skulle kunna resultera i åtminstone två saker, den ena är ett 
skuldbeläggande och den andra är likgiltighet.  
 
Ur ett etiskt perspektiv kan funderingar gällande att beräkna BMI på ungdomar finnas. I 
tonåren är det så viktigt att inte avvika, så allt som på något sätt kan öka risken för att klassas 
som avvikande bör noga övervägas innan det används. Risken för att stigmatiseringen ökar då 
det blir mycket fokusering på dem som har övervikt eller fetma föreligger också. Detta kan 
kanske delvis vara en förklaring till att övervikt och utveckling av fetma hos elever i skolår 9 
inte ökat markant de senaste åren då det kan vara mer påfrestande att vara utanför en 
gemenskap än att gå ner i vikt.  
 
Så var ska gränsen dras för att låta barn vara barn och bör den dras? Självfallet behövs 
information om hälsotillstånd och dess utveckling hos både ung som gammal. Det utgör en 
grund för att planera, förändra och förbättra för både större befolkningsgrupper och den 
enskilde individen. Utan dessa data blir det arbetet godtyckligt och ovetenskapligt. Precis som 
alla undersökningar måste det dock finnas ett väl genomtänkt syfte med det man gör och hur 
materialet ska användas. Många befolkningsstudier kan vara sprungna ur goda intentioner, 
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men förblir sedan en pappersprodukt. Om inte resurser finns för att tillgodose behov som kan 
framkomma i stora studier bör studierna då genomföras i det läget?  
 
Trots komplexiteten rörande fetma så finns det åtgärder som kan vidtas för att bromsa 
utvecklingen, men som i de flesta fall av förändringsarbete krävs det resurser, ekonomiska 
likväl som en genuin vilja hos både makthavare och enskilda personer. Eftersom vanor och 
beteenden etableras tidigt har personer som arbetar med barn och ungdomar en viktig roll i 
arbetet med att förebygga fetma. En självklar aktör när det gäller detta arbete är hälso- och 
sjukvården, vars uppgift enligt hälso- och sjukvårdslagen är att arbeta för att förebygga 
ohälsa.  
 
Oavsett på vilken nivå som arbetet för att förebygga och behandla fetma sker, så finns det 
ändå en grundläggande frågeställning som är av yttersta vikt och det är hur man närmar sig 
detta känsliga problem utan att kränka människors integritet och självbestämmanderätt. Andra 
problem som tillkommer är svårigheten att tala med barn och ungdomar om fetma i en tid som 
präglas av att man skall vara smal. Rädsla för att utlösa en ätstörning och att åsamka en skada 
i självkänslan kan leda till att problemet undviks. Ett sätt att undvika att skada självkänslan är 
att ge individen stöd och hjälp att se sina egna resurser. Genom att hjälpa en person att få 
verktyg för att lära sig att handskas med motgångar och prövningar på ett ändamålsenligt sätt 
så ökar sannolikheten att den personen ser sig själv som värd att investeras i. Detta oavsett om 
det rör sig om att gå ner i vikt, ändra sina matvanor eller bli mer fysiskt aktiv. Självfallet är 
det ytterst angeläget att minska utvecklingen av övervikt och fetma, men det bör vara på 
grund av de medicinska och ekonomiska konsekvenserna det för med sig och inte för att det 
uppfattas som oestetiskt. Utgångspunkt för förändring eller val att inte förändras borde vara 
att det baseras på en inre drivkraft och vilja - inte av andra personers påtryckningar. Därför 
borde ett av de första stegen i detta förändringsarbete inrikta sig på att öka individens egen 
självkänsla eller grad av KASAM samt möjlighet till socialt stödjande nätverk. Om detta följs 
av en vilja till att gå ner i vikt, ändra matvanor och/eller öka grad av fysisk motion så är det en 
ytterligare bonus. 
 
För att förebygga fetma hos barn och ungdom måste samhällsstruktur, levnadsförhållanden 
och levnadsvanor förändras. Den psykologiska aspekten är kanske ändå den svåraste 
utmaningen, då varken lagar eller skatter kan ändra djupt inlärda beteendemönster eller stärka 
självkänslan. Dessa förändringar sker oftast under mycket lång tid. För en hållbar utveckling 
krävs det också att det underlättas att göra hälsosamma val. Prevention av fetma hos barn och 
ungdomar bör ges hög prioritet, eftersom det medför svåra konsekvenser för både individ och 
samhälle.  
 
Det som resultatet i denna studie visar på är att 96,9 % av variationen i BMI förblir oförklarad 
i denna modell. Det kan bero på att det är för grova mått som används i ”Liv och hälsa – ung”, 
men då andra studier till exempel Sjöberg et al.(2005 under tryckning), använder dessa mått 
och får högre förklarad varians så verkar det inte troligt att det rör sig om mätinstrumenten. 
Tilläggas kan att Sjöberg et al.undersöker fetma, skam och depression. Således skiljer sig 
variablerna något åt men troligare är nog att det mesta av variationen i BMI inte beror på de 
variabler som denna studie undersökt och att utveckling av BMI är mer komplex än vad dessa 
variabler kan redogöra för. Att studien överhuvudtaget visar signifikant resultat kan således 
snarare bero på studiepopulationens storlek och inte på relevanta samband. 
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Vad förklaringarna än må vara till variationer i BMI så finns det områden som är viktiga att 
arbeta med sett ur folkhälsosynpunkt och egentligen oavsett folkhälsoproblemets art. Exempel 
på områden är: 
 

 Arbeta för att stärka självkänslan. 
 

 Motarbeta den stress som leder till att kosthållningen påverkas negativt. 
 

 Anpassa prevention och behandling till den verklighet som råder. Till exempel komma 
fram till strategier för att kunna konkurrera med och/eller använda dataspel och 
Internet för att öka intresset för hälsofrämjande beteenden. 
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7. SLUTSATSER 
 
För överskådlighet presenteras resultaten nedan, följt av en övergripande slutsats och förslag 
till vidare studier: 
 

 Det finns inget påvisbart direkt samband mellan KASAM och BMI bland elever i 
skolår 9 i Västmanland 
 

 Det föreligger variation i BMI beroende på kön. Pojkar uppvisar ett högre BMI än 
flickor. Sambandet är dock svagt. 
 

 Signifikant samband föreligger mellan KASAM och BMI bland flickor. Ju högre 
KASAM desto lägre BMI. Detta samband är dock svagt. 
 

 Fastare familjeregler relaterar till lägre BMI. Kommunikation med föräldrar och 
familjesammanhållning relaterar till högre BMI. Även kamratrelationer medverkar till 
variation i BMI med hänsyn taget till kön, KASAM och familjerelationer. Sambanden 
är dock svaga 
 

 Övergripande slutsats: 
Variationer i BMI är betydligt mer mångfasetterat eller grundläggande än vad denna 
studie kunnat belysa. 
 
 

 
 
Intressant att studera vidare rörande BMI är: 
 

 Vilka gemensamma nämnare finns det hos människor som har högt BMI och högt 
KASAM? Vad är det som stärker dem och får dem att må bra? Använder de ett 
förhållningssätt till de problem och belastningar de möter i livet som skiljer sig från 
andras? Tillämpar de strategier som inte är hälsofrämjande i egentlig mening, till 
exempel humor, tuff attityd eller bortträngning?  
 

 Hur hanterar barn och ungdomar den brist på överensstämmelse mellan idealbild som 
förmedlas samtidigt som övervikt och fetma ökar? 
 

 Jämföra BMI och muskelmassa hos pojkar respektive flickor. Hur vanligt 
förekommande är det att ett högt BMI speglar fetma och inte stor muskelmassa?  
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BILAGOR 
 
 
Bilaga 1 
 
Åldersspecifikt BMI 

Internationella brytpunkter för Body Mass Index för överviktiga och feta, indelat efter kön 
och för åldrarna 2 och 18 år, avgränsat att gälla vid Body Mass Index 25 och 30 kg/m2 vid 18-
års ålder. Erhållet genom ett medelvärde av data från Brasilien, Storbritannien, Hong Kong, 
Nederländerna, Singapore och USA ( Cole et al. 2000).  

 

 

 Body Mass Index 25 kg/m2 Body Mass Index 30 kg/m2 
Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
2 18.41 18.02 20.09 19.81 
2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 
3 17.89 17.56 19.57 19.36 
3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 
4 17.55 17.28 19.29 19.15 
4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 
5 17.42 17.15 19.30 19.17 
5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 
6 17.55 17.34 19.78 19.65 
6.5 17.71 17.53 20.23 20.08 
7 17.92 17.75 20.63 20.51 
7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 
8 18.44 18.35 21.60 21.57 
8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 
9 19.10 19.07 22.77 22.81 
9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 
10 19.84 19.86 24.00 24.11 
10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 
11 20.55 20.74 25.10 25.42 
11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 
12 21.22 21.68 26.02 26.67 
12.5 21.56 22.14 26.43 27.24 
13 21.91 22.58 26.84 27.76 
13.5 22.27 22.98 27.25 28.20 
14 22.62 23.34 27.63 28.57 
14.5 22.96 23.66 27.98 28.87 
15 23.29 23.94 28.30 29.11 
15.5 23.60 24.17 28.60 29.29 
16 23.90 24.37 28.88 29.43 
16.5 24.19 24.54 29.14 29.56 
17 24.46 24.70 29.41 29.69 
17.5 24.73 24.85 29.70 29.84 
18 25 25 30 30 
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Bilaga 2 
 

Utvalda frågor från Liv & hälsa – ung 2004 
 

1. Är du pojke eller flicka? 
  Pojke 
  Flicka 

 

2. Hur gammal är Du? ____________ år 
 

10. Vilka av följande saker gäller hemma hos dig och din familj? (Sätt ett kryss på 
varje rad) 

    Ja Nej 
Finns det dator hemma hos dig?……..   

Kan Du använda Internet hemma?…..   

Har familjen fritidshus/sommarstuga?   

Äger familjen en båt som man  
kan sova i?…………………………...   

Äger familjen husbil/husvagn?………   

Brukar familjen åka på  
utlandssemester ……………………..   

Brukar familjen åka på skidsemester?    
11--------------------------------------------------------------------------- 

Brukar familjen planera fritidsaktiviteter 
tillsammans?…………………………   

Brukar familjen spela spel  
tillsammans?…………………………   

Är du med i samma förening som  
dina föräldrar?………………………..   

Har du samma hobby som någon av 
dina föräldrar?……………………….    

Brukar du vara ute i naturen tillsammans  
med dina föräldrar?………………….   

  

                                                 
11 Denna fråga är indexerad och fram till och med detta streck handlar det om familjens ekonomi. Under strecket 
rör det sig om familjesammanhållning. 
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16. Brukar du prata med dina föräldrar om…. (Sätt ett kryss på varje rad) 
  Aldrig  Ibland  Ofta Alltid 
dina kompisar……….…       

skolan………………..…       

hemläxor………………..       

familjerelationer……..…       

sex………………….……          

tankar kring liv och död...       

alkohol..………………..          

narkotika………………..          

 (Familjekommunikation, indexerad fråga) 
 
 

17. Hur noga är det hemma hos dig med följande saker? (Sätt ett kryss på varje 
rad) 

      Inte Inte 
  Mycket  Ganska  så alls 
  noga  noga  noga noga 
Att säga vart du går……...       

Att du sköter skolarbetet..       

Att du talar om vart du 
går på fest……………….       

När du skall vara hemma..       

När du skall lägga dig…..          

Att du hjälper till hemma..       

Att du inte skolkar………          

Hur du uppför dig mot  
andra människor………...          

( Familjeregler, indexerad fråga) 
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18. Ta ställning till följande påståenden. (Sätt ett kryss på varje rad) 
 Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer  
 helt och  ganska  varken bra   ganska  inte alls 
 hållet  bra  eller dåligt   dåligt  
Jag kan prata med mina föräldrar om nästan allt..……………      

Jag tycker om att vara med mina föräldrar……………………      

Jag har lätt att prata om känslor med mina föräldrar…..……..      

Jag kan alltid lita på mina föräldrar när det verkligen gäller....       

Mina föräldrar ger mig många tillfällen att göra roliga saker  
tillsammans med dem………………………………………..      

Mina föräldrar frågar mig vad jag tycker 
innan de tar beslut om saker som påverkar mig………………      

Mina föräldrar lägger märke till om jag 
gjort något bra och berömmer mig……………………………      

(Föräldrar – Barnrelation, indexerad fråga) 

 

20. Delar du med dig av dina känslor till vänner?  
  Ofta, varje eller nästan varje dag 
  Ibland, någon gång i veckan 
  Sällan, någon gång i månaden 
  Aldrig eller nästan aldrig 

 

21. Brukar du prata med dina vänner/kompisar om…. (Sätt ett kryss på varje rad!) 
  Aldrig  Ibland  Ofta Alltid 
dina vänner/kompisar…..       

skolan………………..…       

hemläxor………………..       

familjerelationer……..…       

sex………………….…..          

tankar kring liv och död…       

alkohol..………………..          

narkotika………………..          

( Kommunikation med vänner/kompisar, indexerad fråga) 

 

Förutom dessa frågor användes frågorna 36 – 48 , se bilaga 4, som är KASAM 13 frågor. 
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Bilaga 3 
 
Internt bortfall 
 
Bortfallsfrekvens för aktuella frågor i Liv och hälsa – ung 2004  Västmanland skolår 9. 
 
 
Fråga 
 

Pojkar Flickor Totalt 

Längd och/eller vikt.  
(Grunden för uträknande av BMI). 

96 100 196 

Fråga 10, de sista delfrågorna 8 – 12. 
Familjesammanhållning, index 

14  4 18 

Fråga 16.  
Kommunikation med föräldrarna, index. 

144 99 243 

Fråga 17.  
Familjeregler, index. 

140 103 243 

Fråga 18. 
Föräldrar -barnrelation, index. 

84 81 165 

Fråga 20. 
Delar med sig av sina känslor till vänner. 

22 7 29 

Fråga 21.  
Kommunikation med vänner – kompisar, index. 

95 79 174 

Frågorna 36 – 48.  
KASAM, index. 

175 120 295 

 
Ovanstående siffror kan innebära att frågorna, varav en del är indexerade, inte besvarats 
fullständigt eller inte alls. Totalt var 3450 skolelever inskrivna i skolår 9 Västmanland.  
Totala svarsfrekvensen i denna studie var 67 %, vilket innebär ett extern och internt bortfall 
på 33 %. Antal elever som svarat på alla de utvalda frågorna är 2307 12. 
 
 

 
 

                                                 
12 Data erhållna via personlig korrespondens med Kent Nilsson, sociolog och forskningsassistent, Centrum för 
klinisk forskning, Landstinget Västmanland 2005-05-16. 
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KASAM 13 frågor, som ingår i Liv & hälsa – ung 2004. 
 

På frågorna 36-48 skall du försöka tänka dig hur det varit eller hur du känt dig under 
större delen av ditt liv. 

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

Mycket sällan     Mycket ofta 
eller aldrig 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

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

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

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

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

42. Är dina dagliga sysslor en källa till ... 
glädje och djup     smärta och 
tillfredsställelse     leda 
        
 1 2 3 4 5 6 7 
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43. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
Mycket ofta      Mycket sällan/ 
       aldrig 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

 

44. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
Mycket ofta      Mycket sällan/ 
       aldrig 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

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

 Aldrig      Mycket ofta 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

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

 
( KASAM, indexerad fråga  ref) 
 
Författarens egen kommentar: 
Frågor som handlar om begriplighet är 37 (v13), 41, 43, 44, 46 
 hanterbarhet är 38 (v), 40, 45 (v), 48 
 meningsfullhet är 36 (v), 39, 42 (v), 47 
 

                                                 
13 v innebär att frågorna vänds så att svar poängsätts i omvänd riktning. 
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Statistiska formler för Rxy och justerat R2 
 
 

Pearsons korrelationskoefficient, rxy, beräknas enligt följande formel: 
 
 
 
 
 
 
 
n motsvarar antalet observationer, personer etc. 
mx och my är aritmetiskt medelvärde för x respektive y-värdena var för sig 
sx och sy är standardavvikelser ( Byström 1998, s 171). 
 
Aritmetiskt medelvärde (medelvärdet) är summan av alla mätvärden dividerat med antalet 
mätvärden (Ejlertsson 2003). 
 
Standardavvikelser, s eller SD, är ett spridningsmått som anger hur samlade eller spridda de 
olika värdena är. SD anger hur långt från det aritmetiska medelvärdet de enskilda 
observationerna ligger (Olsson och Sörensen 2001). 
 
 
 
 
Justerat R2, skrivs R2

adjusted: 
 

 
 
   
 R2

adjusted = 1 –                                = 1 - 
       

 
 
  ( Andersson et al. 1994, s 115). 
 
 
 
 
 
 

  

∑ ( yi –yi )2 / ( n – k – 1)

∑ ( yi – y )2 / ( n – 1) 

 ∑ (x – mx) (y-my) 
rxy =                                 
     ( n-1) Sx * Sy 
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Stegvisa regressioner 
 
 

Modell R R Square 
Adjusted 
R Square

Std. Error of 
the Estimate

1 ,147(a) ,021 ,021 ,67091
2 ,155(b) ,024 ,024 ,67010
3 ,162(c) ,026 ,026 ,66942
4 ,168(d) ,028 ,027 ,66882
5 ,174(e) ,030 ,029 ,66828
6 ,177(f) ,031 ,030 ,66796
7 ,181(g) ,033 ,031 ,66754

 
 

1.Prediktor: (Konstant), kön 
2.Prediktorer: (Konstant), kön, KASAM, Index 
3.Prediktorer: (Konstant), kön, KASAM, Index, Kommunikation med föräldrarna, index 
4.Prediktorer: (Konstant), kön, KASAM, Index, Kommunikation med föräldrarna, index, 

Delar du med dig av dina känslor till vänner? 
5.Prediktorer: (Konstant), kön, KASAM, Index, Kommunikation med föräldrarna, index, 

Delar du med dig av dina känslor till vänner?, Kommunikation med vänner - kompisar, 
index 

6.Prediktorer: (Konstant), kön, KASAM, Index, Kommunikation med föräldrarna, index, 
Delar du med dig av dina känslor till vänner?, Kommunikation med vänner - kompisar, 
index, Familjeregler, index 

7.Prediktorer: (Konstant), kön, KASAM, Index, Kommunikation med föräldrarna, index, 
Delar du med dig av dina känslor till vänner?, Kommunikation med vänner - kompisar, 
index, Familjeregler, index, Familjesammanhållning 

 
 

Tabell över stegvisa regressioner 

 
Beroende variabel: BMI enligt Cole et al. (2000). 

Stegvisa regressioner 
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 

Oberoende 
 variabler: 

 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig.
Kön. -, 147 ,000 -, 156 ,000 -, 169 ,000 -, 153 ,000 -, 158 ,000 -, 151 ,000 -, 150 ,000
KASAM, index.   -, 052 ,002 -, 058 ,001 -, 056 ,001 -, 050 ,003 -, 045 ,008 -, 052 ,003
Kommunikation  
med föräldrarna, index. 

      ,049 ,004   ,059 ,001   ,043 ,018   ,052 ,005   ,041 ,035

Delar du med dig av 
dina känslor till vänner. 

        ,050 ,006   ,066 ,001   ,063 ,001   ,065 ,001

Kommunikation med 
vänner-kompisar, index. 

          ,052 ,008   ,049 ,012   ,050 ,011

Familjeregler, index.           -, 037 ,035 -, 045 ,012
Familjesammanhållning.               ,042 ,018


