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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att genom intervention utvärdera vilken effekt Positiv 

Psykologi, i form av CASIO-modellen, har på välmående, stresshantering och copingförmåga 

hos elever som går tredje året på en idrottsinriktad gymnasieutbildning. Våra frågeställningar 

var: 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i interventionsgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i kontrollgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan interventions- och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten? 

Metod 

Vi har använt oss av en kvantitativ interventionsstudie som pågick i sex veckor med en grupp 

elever som gick tredje året på ett idrottsinriktat gymnasium som valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Interventionen hade CASIO-modellen (Circumstances, Attitude, 

Standards, Importance & Other things) som grund. Denna modell är sprungen ur den positiva 

psyklogin, och den syftar till att ge deltagarna verktyg att lösa problem i livet och öka sin 

livskvallitet. För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av tre olika enkäter som 

behandlar välmående, stress och copingförmåga. Dessa enkäter besvarades före och efter 

interventionen. För att analysera resultaten från för- och eftertesterna  har vi använt oss av 

statistikprogrammet SPSS och gjort Paired Sample T-tests. 

 

Resultat  

När det kom till totat välmående och stresshantering fann vi inga statistiskt signifikanta 

förbättringar eller försämringar i interventionsgruppen. Däremot hade det skett statistiskt 

signifikanta försämringar inom vissa områden inom välmåendet. Interventionsgruppen hade 

dock statistiskt signifikant förbättrats på ett område inom copingförmåga och det var när det 

kom till strategin att ventilera tankar.  

 

Slutsats 

Vår studie gav inga större positiva effekter på gymnasieelever på ett indrottsinriktat 

gymnasium utan snarare tvärtom. Dock kan tidpunkten för för- och eftertesten fungera som en 

confounder som kan påverka de statistiskt signifikanta försämringar då eleverna hade en hög 

arbetsbelastning i skolan vid eftertesterna vilket de inte hade vid förtesterna. 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to investigate if Positive Psychology, in terms of the CASIO-

model, through intervention affected students at a sports gymnasium when it comes to; well-

being, stress and coping abilities. We focused on the following questions: 

 

- What differences can we see from the pre- to the after tests in the intervention group? 

- What differences can we see from the pre- to the after tests in the control group? 

- What differences can we see between the intervention- and control group in the pre- 

and the after tests? 

 

Method 

The method we used in our study was a six week long quantitative intervention and the 

participants was students at a sports gymnasium. We used a convenience selection. We used 

the CASIO-model (Circumstances, Attitude, Standards, Importance & Other things) as 

foundation for the intervention. This model is originated from the Positive Psychology and 

gives the participants tools to solve problems in life and increase their quality of life. To 

answer our questions we have used three different surveys that process well-being, stress and 

coping abilities. These surveys were handed out to the students before the intervention and 

one week after it was finished. To interpret the results we ran a couple of Paired Sample T-

tests in the statistic program SPSS      

 

Results 

When it came to total well-being and stress there were no statistical significant changes in the 

intervention group. But when it came to some parts of the well-being there were some 

statistical significant deteriorations. In the coping ability survey there were some positive 

statistical significant changes in the coping strategy ventilate thoughts.     

 

Conclusions 

Our study did not have any major positive effects on students at a sports gymnasium, rather 

the opposite effect. The time for the pre- and after test could work as a confounder that affects 

the result because by the time of the after test the students had a heavier workload at school 

than at the pretest.  



 

 

Förord 

Vi skulle vilja passa på att tacka alla som har gjort denna uppsats möjlig att genomföra.  

 

Främst vill vi rikta vårt tack till skolorna, framförallt lärarna, för såväl interventions- och 

kontrollgrupp för att vi fick låna deras elever och tid. Vi vill även tacka elevrna som visade 

stort intresse för vår undervisning samt till alla som har svarat på för- och eftertesterna. 

 

Vi ill även rikta stort tack till Carolina Lundqvist och Håkan Larsson för vägledning och 

konsultation dels då det gäller den faktiska interventionen men även vid skrivandet av 

uppsatsen. 

 

Stort tack!
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Psykologi har länge handlat om att upptäcka psykisk sjukdom för att kunna behandla den. Det 

har psykologer lyckats väldigt bra med genom åren och de har tagit fram behandlingsformer 

och läkemedel för att bekämpa psykiska sjukdomar.1 Men är detta det bästa sättet att jobba 

med psykisk hälsa? När vi pratar om fysisk hälsa talar vi mycket om att arbeta salutogent 

vilket innebär att vi ska förebygga fysisk ohälsa genom att arbeta preventivt med fysisk 

aktivitet innan ett sjukdomstillstånd uppstår. Det patogena synsättet däremot handlar om att 

finna orsakerna till ett befintligt sjukdomstillstånd och därefter behandla det. Enligt oss har 

den traditionella typen av psykologi inte ett salutogent utan ett patogent synsätt vilket vi 

ställer oss skeptiska till.  

 

Genom kontakt med Carolina Lundqvist som är högskolelektor inom idrottspsykologi vid 

GIH kom vi i kontakt med ett forskningsområde som kallas för Positiv Psykologi. Positiv 

Psykologi introducerades i slutet av 1990-talet av professorerna Martin Seligman och Míhály 

Csíkszentmihályi. Då Seligman 1998 höll sitt första tal som ordförande för American 

Psychological Association var det med fokus på Positiv Psykologi. Detta tal ses av många 

som en vändning inom psykologin. Denna inriktning inom psykologin som Seligman 

presenterade innebär ett mer salutogent synsätt. Positiv Psykologi handlar om att identifiera 

de starka sidorna och egenskaperna hos en individ, belysa dem och arbeta med dem för att få 

individen att växa och stärkas. Viktigt är dock att belysa att det inte handlar om att negligera 

det negativa utan att integrera det i arbetet.2  

 

Positiv Psykologi är vetenskapen om en individs styrkor, välmående samt att fungera optimalt 

i olika situationer. Genom att jobba med dessa aspekter tror forskare inom grenen att det är 

lättare att skaffa sig ett skydd mot psykiskt illamående.3  

 

Detta fångade vårt intresse då vi känner att detta verkligen kan vara applicerbart i vår framtida 

lärarroll inom idrott och hälsa samt inom annan undervisning som till exempel livskunskap. 

                                                 
1 Angela Lee Duckworth, Tracy A. Steen & Martin E.P Seligman “Positive Psychology in Clinical Practice”, 
Annual Review Clinical Psychology, 2005:1, p. 630.  
2 Positiv Psykologi, Vad är Positiv Psykologi?, <http://www.positiv-psykologi.se/pp.htm> (Acc: 2010-09-22). 
3 Duckworth (2005), p. 631. 
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Att bygga på, och uppmärksamma elevernas starka sidor och det positiva som händer i deras 

liv för att bygga upp ett välmående tror vi kan vara en nyckel till att effektivisera 

undervisningen inom alla skolämnen. 

 

Då detta är ett relativ nytt fält inom den psykologiska forskningen finns det inte mycket 

forskning gjort inom ämnet. Därför känner vi att vi vill forska inom detta område och inrikta 

oss mot skolan där vi i framtiden kommer att bedriva vår aktiva arbetskarriär. Vi vill genom 

en interventionsstudie på gymnasienivå undersöka om det finns några positiva effekter för 

elever som jobbar med Positiv Psykologi i olika arbetsformer. 

 

1.2 Bakgrund 

Om du ber en förälder att med två ord beskriva vad som är viktigast för deras barn s kommer 

de flesta svara ord som; lycka, självförtroende, bra hälsa, förnöjsamhet och tillfredsställelse. 

Dock har nästan 20 procent av alla ungdomarna i världen upplevt någon form av depression 

då de avslutar sin obligatoriska utbildning vid cirka 18 år ålder. Det är 10 gånger fler än vad 

det var för 50 år sedan. Om detta är en verklig ökning eller om det beror på en ökad förståelse 

för depressioner är oklart.4 

 

I Sverige har depressionssymptom bland ungdomar fördubblats sedan 1990-talet och varje år 

drabbas sex procent av Sveriges ungdomar av klinisk depression.5 

 

Positiv Psykologi är vetenskapen om positiva upplevelser och starka karaktärsdrag och de 

områden där de utvecklas och stärks. Det går ut på att bygga på styrkor och positiva 

upplevelser och inte bara korrigera svagheter. Främjandet av dessa upplevelser och 

karaktärsdrag kan hjälpa en individ att dämpa och upphäva psykiskt lidande av olika slag. 

Inom den Positiva Psykologin resonerar man även så att frånvaron av det negativa inte 

behöver leda till att allt är positivt. Frånvaro av lidande leder inte till välmående utan det röjer 

bara undan ett hinder för att nå fram till målet som är välmående.6 

                                                 
4 Martin E.P Seligman, Randal M. Ernst, Jane Gillham, Karen Reivich & Mark Linkins, ”Positive education: 
positive psychology and classroom interventions”, Oxford Review of Education, Vol. 35, No 3 (Juni: 2009) pp. 
293-294. 
5 Statens folkhälsoinstitut, Depression och nedstämdhet, <http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-
och-unga/Depression-och-nedstamdhet/> (Acc: 2011-08-24). 
6 Duckworth (2005), pp. 630-634. 
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Den Positiva Psykologin är indelad i tre områden fritt översatt till, det behagliga livet, det 

engagerade livet och det meningsfulla livet. Dessa olika områden tillsammans, eller var för 

sig, ska leda till lycka och välmående. Här nedan kommer vi att förklara vad dessa olika 

områden står för.7 

 

Det behagliga livet handlar om att maximera positiva känslor och minimera smärta och 

negativa känslor. Området behandlar positiva känslor från: 

 

- det förflutna som handlar om känslor som förnöjsamhet, tillfredsställelse och lugn.  

- nuet som handlar om kroppsligt behag och komplext behag. 

- framtiden som handlar om optimism, hopp och tro.  

 

Det engagerade livet handlar om en individs positiva enskilda drag bestående av 

karaktärsdrag och talanger. Med karaktärsdrag menas kvaliteter som mod, ledarskap, 

vänlighet, visdom, förmågan att älska och bli älskad, med mera. Med talanger menar man mer 

viljemässigt formbara egenskaper. Om en individ kan utnyttja sina positiva enskilda drag kan 

den hitta ett flöde och ett engagemang i sitt liv som leder till det engagerade livet.   

 

Det sista området inom den Positiva Psykologin, det meningsfulla livet, handlar om att hitta 

positiva institutioner som kan utveckla en individs positiva egenskaper. Exempel på sådana 

institutioner kan vara starka familjer och grupper där du känner en gemenskap. Inom den 

Positiva Psykologin tror man att positiva institutioner kan leda till att en individ utvecklar sina 

positiva egenskaper och känslor.8 

 

Då den mesta av forskningen vi har stött på behandlar hur positiv psykologi förhindrar och 

minskar depressiva symptom hos respondenter som redan har befintliga depressiva symptom 

ska det bli intressant att se hur vår intervention kan påverkar välmåendet hos symptomfria 

elever. 

 

                                                 
7 Ibid. p. 636. 
8 Ibid. pp. 635-636. 
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1.3 Tidigare forskning 

Här nedan kommer vi att presentera forskning som har sina grunder inom forskningsområdet 

Positiv Psykologi och är relevanta för vår studie. Vi har delat upp forskningen utifrån tre olika 

arbetssätt sprungna ur den positiva psykologin. Dessa är: uppmärksammande av det positiva, 

The Penn Resiliency Program (PRP) och Quality of Life Therapy (QoLT). Då detta 

forskningsområde är relativt nytt har vi inte lyckats hitta någon svensk forskning på området. 

 

1.3.1 Uppmärksammande av det positiva 

Jeffrey J. Froh presenterade 2007 en interventionsstudie på hur variablerna; välmående, 

livstillfredsställelse, fysiska symptom och reaktion på stöd, kan påverkas hos en individ i de 

tidiga tonåren som dagligen börjar uppmärksamma saker de är tacksamma över. Innan 

interventionen började gjorde alla deltagare förtester för att undersöka de olika variablerna 

som tidigare nämndes. Efter det delades deltagarna in i antingen tacksamhetsgruppen, 

problemgruppen eller kontrollgruppen. Tacksamhetsgruppen fick i uppdrag att varje dag lista 

fem saker de hade känt tacksamhet för sen gårdagen. Problemgruppen fick i uppdrag att lista 

upp fem saker som hade uppfattats som ett problem eller krångel sen gårdagen. Både 

tacksamhetsgruppen och problemgruppen gjorde detta dagligen under två veckor. 

Kontrollgruppen utförde inget uppdrag alls.9 

 

Resultatet av studien visade att de som ingick i tacksamhetsgruppen upplevde en signifikant 

högre grad av tacksamhet och rapporterade signifikant färre negativa känslolägen gentemot 

problemgruppen. Det var även på gränsen till signifikant att de som ingick i 

tacksamhetsgruppen var mer nöjda med sitt liv de senaste veckorna än deltagarna i 

problemgruppen. Angående de fysiska symptomen som till exempel huvudvärk och magont 

fanns det ingen skillnad mellan grupperna. Reaktioner på stöd var signifikant mycket bättre 

hos både tacksamhetsgruppen och kontrollgruppen gentemot problemgruppen.10 

 

I en annan studie som behandlar uppmärksammandet av det positiva undersökte Chad Burton 

och Laura King hur det påverkar en individs välmående att skriva om en positiv händelse i 

                                                 
9 Jeffrey J. Froh, William J. Sefick, Robert A. Emmons, “Counting blessings in early adolescents: An 
experimental study of gratitude and subjective well-being”, Journal of School Psychology 46 (2008:2 April) pp. 
218-221. 
10 Ibid., pp. 223-226. 
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jämförelse med att skriva om ett trauma eller om ett kontrollämne. Studien gick ut på att 

deltagarna skulle skriva om sitt tilldelade ämne i två minuter två dagar i rad. Kontrollämnet 

handlade ena dagen om att beskriva de fysiska attributen på skolan deltagarna gick på medan 

de den andra dagen skulle de beskriva deras skor. Detta gjordes på ett laboratorium på en 

dator som stängdes av efter att de två minuterna hade gått. Direkt innan och direkt efter 

skrivövningarna fick deltagarna svara på en enkät som behandlade positiva och negativa 

sinnesstämningar.11  

 

Fyra till sex veckor efter skrivövningarna fick deltagarna fylla i samma enkät med den 

skillnaden att bara de negativa sinnesstämningarna behandlades. De fick även fylla i en 

kompletterande enkät där de rapporterade om hur ofta de upplevde fysiska besvär av olika 

slag. Resultatet visade att både kontrollgruppen och gruppen som skrev om en positiv 

händelse hade signifikant bättre resultat än traumagruppen på enkäten som undersökte 

positiva sinnesstämningar. Gruppen som skrev om positiva händelser hade även ett högre 

medelvärde än kontrollgruppen när det gällde positiva sinnesstämningar. Vad det gällde de 

fysiska besvären hade de i kontrollgruppen signifikant mer besvär än de i grupperna som 

skrev om positiva händelser och om trauman.12 

      

1.3.2 The Penn Resiliency Program (PRP) 

PRP är ett program som är framtaget av forskare inom den Positiva Psykologin på University 

of Pennsylvania i syfte att lära 10-13 åriga barn och ungdomar kognitiv beteendeterapi och 

förmåga att lösa sociala problem. Eleverna skall lära sig att upptäcka tankar som är felaktiga 

och se på dem från en ny infallsvinkel för att kunna utvärdera dem och se alternativa 

tolkningar på problemet. PRP lär även ut olika strategier för eleverna att lösa problem och 

hantera svåra känslor och situationer. I ett PRP genomför deltagarna 12 stycken 90-

minuterslektioner som leds av en person tränad inom PRP.13 Samtliga studier som kommer att 

presenterats inom PRP har använt detta upplägg för sina respektive interventioner. 

 

                                                 
11 Chad M. Burton, Laura A. King, “Effects of (very) brief writing on health: The two-minute miracle”, British 
Journal of Health Psychology 13 (2008:1) p. 10. 
12 Ibid., p. 11-12. 
13 University of Pennsylvania, ”Positive Psychology Center”, Resilience Research in Children 
<http://www.ppc.sas.upenn.edu/prpsum.htm> (Acc: 2010-09-22).  
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Ett forskarteam vid University of Pennsylvania med Jane E Gillham i spetsen gjorde 2007 en 

studie för att utvärdera effekten av PRP. Detta gjorde de med hjälp av en interventionsstudie 

på 3 skolor i USA med sammanlagt 697 elever med en medelålder på cirka 12 år. 

Interventionen gick ut på att eleverna slumpades in i tre olika grupper där en grupp fick 

genomgå en intervention med PRP som grund. En grupp fungerade som kontrollgrupp och 

den sista gruppen fick genomgå en intervention där det fokuserades mycket på olika stressorer 

som är kopplade till depression bland ungdomar. För- och eftertester gjordes innan 

interventionen började, två veckor efter interventionens slut samt var sjätte månad de 

nästkommande tre åren. Instrumentet som användes vid för- och eftertesterna var en enkät 

som heter Children`s Depression Inventory (CDI) vilken mäter depressiva symptom hos 

respondenterna.14  

 

Resultatet av forskningen visade att på två skolor av tre reducerade PRP de depressiva 

symptomen signifikant bland eleverna i jämförelse med den andra interventionsgruppen samt 

kontrollgruppen. PRP förhindrade även förhöjda tecken på depressiva symptom i jämförelse 

med kontrollgruppen men inte i jämförelse med den andra interventionsgruppen.15 

 

Redan 1994 hade en annan forskargrupp från samma universitet med i stort sett samma 

författare gjort en liknande studie som den som beskrivits innan. Skillnaden var att det bara 

fanns en PRP-interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I denna studie mätte de förutom 

depressiva symptom även elevernas beteende i klassrummet och i hemmet samt hur eleverna 

upplever orsaken till positiva och negativa händelser. Resultatet visade en signifikant 

minskning av depressiva symptom hos interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen både direkt efter och sex månader efter interventionen. Det var även 

signifikanta skillnader i lärarnas rapporter av beteende i klassrummet då de som ingick i 

interventionsgruppen betedde sig bättre än de i kontrollgruppen. Däremot fanns det inga 

signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp när det gällde beteende 

hemma eller hur eleverna upplevde orsaken till positiva och negativa händelser.16       

 

                                                 
14 Jane E. Gillham, Karen J. Reivich, Derek R. Feres, Tara M. Chaplin, Anrew J. Shatté, , Barbra Samuels, 
Andrea G. L. Elkon, Samantha Litzinger, Marisa Lascher, Robert Gallop & Martin E. P. Seligman, “School-
Based Prevention of Depressive Symtoms: A Randomized Controlled Study of the Effectiveness and Specificity 
of the Penn Resiliency Program”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75 (2007:1) pp. 9-12.    
15  Ibid., p. 15. 
16 Lisa H. Jaycox, Karen J. Reivich Jane Gillham & Martin E.P. Seligman, ”Prevention of Depressive Symptoms 
in Scool Children”, Behavior Research &Therapy, 32 (1994:8) pp. 803-813. 
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I en annan liknande studie gjord av J.J. Cutuli et.al. sorterades eleverna in i olika grupper 

utefter vilken poäng de hade fått på förtesterna. Dessa förtester undersökte depressiva 

symptom hos eleverna med hjälp av CDI samt externa uppfattningar av elevernas uppförande 

som erhölls genom att föräldrarna fyllde i något som heter ”Child Behaviour Checklist”. 

Eleverna delades in i fyra grupper: låg symptom (Låg depression & låg extern bedömning), 

enbart externa problem (låg depression & hög extern bedömning), enbart depressiva 

symptom (medel-hög depression & låg extern bedömning), och dubbelt förekommande 

(medel-hög depression & hög extern bedömning). Här visade dock resultatet enbart en 

signifikant förbättring på den grupp som enbart hade fått dåligt resultat på ”The Child 

Behavior Checklist” det vill säga gruppen med enbart externa problem. Dock visade alla 

andra grupper förbättringar i alla eftertesterna även fast de inte var signifikanta. 17   

 

I april 2006 publicerades en studie av Jane E. Gillham vars mål var att undersöka hur effektivt 

PRP är i att förebygga depressiva symptom bland 11-12 år gamla barn som låg i riskzonen för 

depression. Genom enkäten CDI, som även använts i de tidigare presenterade studierna, valde 

forskarna ut 285 elever som hade haft tillräckligt högt resultat på enkäten för att klassas som i 

riskzon och efter ytterligare bortfall så var det 271 stycken barn som ingick i studien. Dessa 

barn slumpades in i antingen en kontroll- eller interventionsgrupp där interventionsgruppen 

fick genomgå PRP.18   

 

Resultatet visade att PRP inte minskade depressiva symptom i jämförelse med 

kontrollgruppen. Däremot då flickor jämfördes mot varandra visade sig att flickor som 

genomgått PRP signifikant förbättrade sig när det gällde minskning av depressiva symptom i 

förhållande till kontrollgruppen. Det visade sig även att de som hade visat höga symptom av 

depression i PRP-gruppen signifikant minskade sina depressiva symptom i jämförelse med 

kontrollgruppen.19 

 

                                                 
17 J.J Cutuli, Tara M. Chaplin, Jane E. Gillham, Karen J Reivich &Martin P. Seligman, ”Preventing Co-Occuring 
Depression Symptoms in Adolescents with Conduct Problems: The Penn Resiliency Program”, Annual 4ew 
York Academy of Science 1094 (2006:1) pp. 283-285. 
18 Jane E. Gillham, John Hamilton, Derek R Feres, Ken Patton & Robert Gallop, ”Preventing Depression Amon 
Early Adolescents in the Primary Care Setting: A Randomized Controlled Study of the Penn Resiliency 
Program, Journal of Abnormal Child Psychology, 34 (2006:2, April) pp. 204-207.  
19 Ibid., pp. 211-212. 
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1.3.3 Quality of Life Therapy (QoLT) 

I en studie, där bland annat Michael B Frisch som har utvecklat QoLT har deltagit, har 

författarna använt sig av Quality of Life Therapy i en intervention för att se hur effektivt detta 

är för att behandla depressioner. QoLT går ut på att hitta strategier för att behandla olika 

områden av en individs liv som till exempel hälsa, självförtroende, livsmål, värderingar och 

kärlek. Inom QoLT ingår CASIO-modellen som är en modell framtagen för att bland annat 

förbättra en individs problemlösningsförmåga som i sin tur ska leda till en ökad livskvalitet.20    

 

I forskningen deltog 16 individer med en medelålder på 47,7 år som hade klassats som 

deprimerade enligt Beck Depression Inventory och Hamilton Rating Scale of Depression 

Interventionen gick ut på att deltagarna i studien fick läsa och göra uppgifter ur The happiness 

Handbook: A Tool Kit for Life Based on Quality of Life Therapy. Dessa individer träffades 

varje vecka i 15 veckor för att prata om hur det gick för dem med läsningen av boken och 

utförandet av övningarna. Direkt efter interventionen gjorde deltagarna om Beck Depression 

Inventory och Hamilton Rating Scale of Depression och resultatet visade att ingen av de 13 

deltagare som fullföljde studien klassades som deprimerade längre. Endast en av deltagarna 

klassades som deprimerad när det gjordes ytterligare ett uppföljningstest en månad senare.21 

 

QoLT, och därmed också CASIO-modellen har även använts i en studie för att se hur effektivt 

det är när det kommer till behandling av tvångssyndrom. Studien gjordes på 40 iranska barn 

med tvångssyndrom och deras mödrar varav 20 stycken ingick i en interventionsgrupp medan 

de resterande 20 fungerade som kontrollgrupp. Innan interventionen började gjordes förtester 

på såväl barnen som mödrarna. Barnen fick genomgå en inventering av deras tvångssyndrom 

med hjälp av Children´s Yale-Brown obsessive compulsive scale medan mödrarna fick göra 

en självskattning av deras livstillfredsställelse med hjälp av Quality of life inventory. 22 

 

Interventionen leddes av en av författarna till studien som hade lång erfarenhet i både kognitiv 

beteendeterapi och QoLT. Den bestod av 8 stycken sessioner á 90-minuter under en period av 

4 veckor. Under dessa sessioner lärde interventionsledaren ut strategier för 16 områden av 

deltagarnas liv utifrån CASIO-modellen. Mellan sessionerna fick deltagarna ”hemläxor” att 

                                                 
20 Galen M. Grant, Veronica Salcedo, Linda S. Hynan, Michael B Frisch & Kristine Puster, ”Effectiveness of 
Quality of Life Therapy for Depression”, Psychological Reports, 76 (1995:) pp. 1203-1204. 
21 Ibid., pp. 1204-1206. 
22 Mohammad Reza Abedi & Panos Vostanis, “Evaluation of quality of life therapy for parents of children with 
obsessive-compulsive disorders in Iran” European Children and Adolescent Psychiatry, 19 (2010) pp. 606-609. 
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genomföra till nästa gång de träffades. Resultaten av studien visade att interventionsgruppen 

hade förbättrats signifikant gentemot kontrollgruppen när det gällde såväl barnens 

tvångssyndrom som mödrarnas uppskattning av deras livstillfredsställelse.23   

 

1.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att Positiv Psykologi av olika slag har gett positiva effekter på 

de grupper som har genomgått en intervention med Positiv Psykologi som grund. De flesta 

studier har dock haft framgång med deltagare som har haft olika former av problem såsom 

ångest eller depression. Vi är intresserade att undersöka om det kan ha positiva effekter på 

deltagare som redan mår bra. Genom att ha tagit del av tidigare forskning inom den Positiva 

Psykologin har vi kommit fram till att vi vill använda oss av CASIO-modellen, som finns 

representerad i den lite bredare Quality of Life Therapy, som teoretisk modell samt som grund 

för vår intervention. Att vi vill använda oss av just denna modell är för att den ska ge verktyg 

för att öka livskvalitén hos de som använder den. Då vi vill mäta eventuella förbättringar när 

det gäller välmående, stresshantering och copingförmåga känner vi att CASIO-modellen är 

den delen av den Positiva Psykologin vi vill använda i vår forskning.  

 

1.4 Teoretisk modell  

Efter att ha gått igenom den tidigare forskningen har vi alltså valt att använda oss av Michael 

B. Frischs the CASIO-modell (Circumstances, Attitude, Standards, Importance & Other 

things) of life satisfaction som teoretisk modell. Detta är en modell som används för att 

förbättra bland annat problemlösningsförmåga och livskvalitet. Modellen utgår ifrån att lycka 

och välmående grundas på dina positiva upplevelser som kommer från att du uppnår de mål 

du har satt upp för dig själv inom ett viktigt område av ditt liv. Vi tycker detta är en relevant 

modell att använda oss av då den grundas på den Positiva Psykologin samt att den är väldigt 

applicerbar på vår målgrupp. Då våra respondenter kommer att bestå av idrottsutövande 

elever kan det specifika området som Frisch talar om symbolisera deras idrott vilken de lägger 

ner stor del av sitt liv på.  

 

                                                 
23 Ibid., pp. 607-610. 
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En individs tillfredställelse inom en specifik del av sitt liv är beroende av fyra olika 

komponenter som kan förändras för att individen ska bli lyckligare. Dessa fyra komponenter 

är:  

 

- C = de objektiva omständigheterna eller de karaktäristiska dragen för ett specifikt 

område. Med detta menas att du kan ändra omständigheterna inom ett visst område i 

ditt liv. Till exempel ditt förhållande, var du bor, var du jobbar, dina studier, med 

mera. Om du exempelvis har problem med dina studier kan du uppsöka en 

studievägledare, om du har problem med ditt förhållande kan du uppsöka rådgivning. 

  

- A = en individs attityder om hur hon/han uppfattar och tolkar ett område gällande 

hans eller hennes välbefinnande. Med detta menas att du ska försöka se på saker inom 

ett visst område i ditt liv från en ny infallsvinkel. Du kan uppleva en situation på ett 

sätt som får dig att må dåligt och kännas dig mindre värd men i själva verket är det 

andra omständigheter som får situationen att uppfattas på ett felaktigt sätt. Ett exempel 

kan vara att Pelle känner att hans chef är missnöjd med det jobb Pelle gör för att 

chefen verkar ignorera honom. I själv verket har chefen egna personliga problem som 

gör att han eller hon verkar ignorera Pelle. Här gäller det att försöka tolka och 

utvärdera situationen utefter fakta och inte utefter känslor. För att utvärdera 

situationen kan man använda sig av två frågor: ”Vad är det egentligen som händer 

här?” och ”Vad betyder det för mig?”  

 

- S = hur en individ utvärderar uppfyllandet av sina mål inom ett område baserat på 

normer av uppfyllandet eller uppnående av sina mål. Den här komponenten går ut på 

att öka tillfredsställelsen inom ett visst område i ditt liv genom att förändra dina mål 

och standarder. Här gäller det att sätta realistiska men utmanande mål så att du inte 

blir besviken om du inte når dina för högt satta mål. Det gäller även att experimentera 

med att höja och sänka standarder. Du kan till exempel fråga dig själv: ”Vad är en 

tillräckligt bra prestation eller standard inom just detta område?” 

     

- I = värdet eller betydelsen av hur en individ uppskattar sin lycka och välmående inom 

ett visst område. Här handlar det om att se över dina intressen och omvärdera dina 

prioriteringar om vad som är viktigt i ditt liv samt betona de delar i ditt liv som 

verkligen är viktiga och som du kan påverka. Har du till exempel ett obotligt 
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hälsotillstånd som du inte kan påverka kan du istället välja att lägga fokus på andra 

delar i ditt liv som ditt förhållande och ditt jobb som du kan påverka och förbättra.    

 

Dessa fyra komponenter kombineras med en femte komponent som är; 

 

- O = individens övergripande tillfredsställelse med andra delar i livet som inte har att 

göra direkt med den tidigare specifika delen av livet att göra. Här handlar det om att 

gå utanför de specifika områdena och det du anser är de viktigaste delarna i ditt liv och 

öka din tillfredsställelse inom andra mer lättpåverkade områden som inte är så viktiga 

för dig men som du ändå bryr dig om.  

 

Tillsammans utgör dessa fem faktorer CASIO-modellen och genom att arbeta med denna 

modell ska det leda en individ till ökat välbefinnande och lycka.24  

 

1.5 Definitioner av mätvariablarna och dess mätverktyg 

Här nedan kommer vi att definera de olika variablarna som vi avser att mäta samt förklara 

dess mätverktyg. Dessa variabler är välmående, stresshantering och coopingförmåga. Vi 

anser att välmående är den viktigaste variabeln att mäta medan stresshantering och 

coopingförmåga kan leda till välmåendet. 

 

1.5.1 Välmående 

Med välmående avser vi det psykiska välmåendet, hur tillfreds respondenterna är med sitt liv i 

stort samt inom olika områden sitt liv. För att mäta detta har vi använt oss av den tidigare väl 

använda och validerade Ryff's psychological well being scale (se bilaga 2).25 Kortfattat så 

mäter den förutom det totala välmåendet även välmående inom sex olika områden av psykisk 

funktion i respondentens liv. Dessa sex olika områden är:  

 

- Attityd mot sig själv och sitt tidigare liv 

                                                 
24 Michel B. Frisch, “Quality Of Life Therapy - Applying a Life Satisfaction Approach to Positive Psychology 
and Cognitive Therapys”, (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006), pp.  90-91. 
25 Kristen W. Springer & Robert M. Hauser, “An Assasment of the Construct Validity of Ryff´s Scale of 
Psychological Well-Being: Method, Mode and Measurement”, Social Sciens Research 35 (2006:4) pp. 1080-
1102. 



 

 

18

- Tillfredsställande relationer med andra 

- Autonomi, förmågan att bestämma över sig själv och sitt eget liv 

- Mål med livet, ett meningsfullt liv 

- Förmågan att hantera omgivningarna i sitt liv 

- Öppenhet för nya erfarenheter och personlig utveckling26 

  

1.5.2 Stresshantering 

Med stress avser vi överstimulering inom olika områden då respondenterna reagerar negativt 

då de känner sig otillräckliga. Ett exempel på detta kan vara att de förväntar sig att de ska 

klara av skolan med högsta betyg, hinna med att träna sex gånger i veckan samt vårda sina 

sociala relationer. När de inte klarar av detta reagerar de negativt och känner sig otillräckliga. 

För att mäta stress har vi använt oss av Introducing a Swedish version of an instrument 

measuring mental stress (se bilaga 3). Detta är en svensk översättning av Perceived Stress 

Scale (PSS) som är det mest använda instrumentet för att mäta upplevelse av stress. Det mäter 

i vilken grad olika situationer i respondentens liv som uppfattas som stressande. Frågorna i 

enkäten är ställda så att respondenten reflekterar över den senaste månaden av sitt liv.27  

PSS är reliabilitetstestad sen tidigare och har visat sig korrelera med självrapporteringar och 

beteendemässiga kriterier28 Genom att mäta stress kan vi även se om respondenternas 

förmåga att hantera stress har förändrats efter interventionen. 

 

1.5.3 Coping 

Med coping avser vi strategier för att bearbeta olika situationer som uppfattas som jobbiga av 

respondenterna. För att mäta coping har vi använt oss av the Brief Cope (se bilaga 4) vilken är 

en förkortad version av the Cope Inventory som har framtagits av C.S.Carver. Det är ett 

formulär med 28 påståenden som man ska ta ställning till och genom dessa kan vi mäta 

copingstrategier hos en respondent. De 28 svaren är uppdelade i 14 par som tar upp olika 

strategier att ta i tu med ett problem. Dessa 14 strategier är: 

 

                                                 
26 Ibid., pp. 1081-1082. 
27 North Carolina State University, “Percieved Stress Scale”, 
<http://www.ncsu.edu/assessment/resources/perceived_stress_scale.pdf> (Acc: 2010-10-07) 
28 Sheldon Cohen, Tom Kamarck & Robin Mermelstein, “A Global Maesure of Percieved Stress”, Journal of 
Health and Social Behaviour 24 (1983:4, December) pp. 389-392. 
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- Aktiv coping 

- Planering 

- Positivt tänkande 

- Acceptering 

- Humor 

- Religion 

- Känslomäsigt stöd 

- Betdelsefullt stöd 

- Självdistraktion 

- Förnekelse 

- Ventilera tankar 

- Nyttjande av droger 

- Ge upp med att hantera problemet 

- Skyller på sig själv 

 

Enkäten har till exempel använts på kvinnor med bröstcanser och de som överlevde Hurricane 

Andrew.29 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning har varit att genom intervention utvärdera vilken effekt 

Positiv Psykologi i form av CASIO-modellen har på välmående, stresshantering och 

copingförmåga hos elever som går tredje året på en idrottsinriktad gymnasieutbildning. 

 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i interventionsgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i kontrollgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan interventions- och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten? 

 

                                                 
29 University of Miami, Department of Psychology, “Brief Cope” 
<http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBrCOPE.html> (Acc: 2010-10-06) 
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2 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ interventionsstudie för att uppnå syftet med vår 

undersökning och svara på våra frågeställningar. Varför vi valde just denna metod är för att vi 

ville undersöka hur en relativt stor grupp påverkades av vår intervention med Positiv 

Psykologi och CASIO-modellen som grund. För att kunna mäta eventuella skillnader före och 

efter interventionen ansåg vi oss vara tvungna att göra en kvantitativ studie. Här nedan 

kommer vi i detalj beskriva hur vi har gått tillväga för att göra detta. 

 

2.1 Urval 

Vi har valt att göra vår intervention bland gymnasieelever som går en idrottsinriktad 

utbildning. Anledningen till att vi gör undersökningen på just dessa elever är att vi är 

intresserade av elever som genom sin idrottssatsning med största sannolikhet är utsatta för 

mycket stress, prestationskrav samt att de med laguttagningar, tävlingar, matcher med mera 

ofta hamnar i situationer där en förlust eller ett misslyckande kan drabba dem hårt psykiskt. 

En annan orsak till att vi valt att göra studien på dessa elever är att det kan komma att vara 

liknande grupper vi kommer att jobba med när vi kommer ut i arbetslivet som lärare.  

 

Vi har valt att ha interventionsgruppen och kontrollgruppen på två olika, men liknande, skolor 

så att vårt resultat inte kan påverkas av ”snacket i korridorerna” som det hade kunnat göra om 

vi hade både interventions- och kontrollgrupp på samma skola. Urvalet av skolor är ett 

bekvämlighetsurval då en av författarna har kontakter inom båda skolorna. Vilken skola som 

skulle vara interventionsgrupp och vilken som skulle vara kontrollgrupp slumpades fram 

genom slantsingling. Vi valde att använda oss av två klasser både i kontroll- och 

interventionsgruppen. Detta för att vi skulle få så bra underlag som möjligt även om det skulle 

ske en del bortfall under resans gång.   

 

- Antalet deltagare i interventionsgruppen vid förtestet var 49 stycken varav 26 stycken 

var män och 23 stycken kvinnor.  

- Antal deltagare i kontrollgruppen vid förtestet var 40 stycken varav 21 stycken var 

män och 19 stycken stycken var kvinnor. 
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Alla som genomförde förtesterna genomförde även eftertesterna i både kontroll- och 

interventionsgruppen. 

2.2 Avgränsningar 

Då vi inte har så mycket tid tilldelat vårt examensarbete på avancerad nivå och att det är svårt 

att frigöra mer tid med interventionsgruppen har vi varit tvungen att göra vår intervention 

relativt kort. Vi kommer som sagt att använda oss av en sex veckor lång intervention och för 

att få ett rättvist resultat kanske vi skulle ha behövt sex månader på oss samt att vi borde ha 

gjort ännu en uppföljning kanske sex månader efter att studien avslutats för att kunna se 

huruvida eventuella effekter var långsiktiga eller tillfälliga. 

 

Vi har även på grund av tidsbrist valt att inte göra någon intervention med kontrollgruppen. 

På så sätt kommer vi inte att kunna utesluta att enbart vår närvaro kan ha påverkat 

respondenterna positivt för att de tror att de gör något som förbättrar dem, den så kallade 

placeboeffekten.     

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Då vi har gjort en interventionsstudie har vi gjort ett förtest på en kontroll- och en 

interventionsgrupp. Efter interventionen har vi även utfört ett eftertest på båda grupperna för 

att se om interventionen har haft någon effekt på deltagarna i interventionsgruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen. Instrumentet vi har använt oss av är en kombination av tre 

olika enkäter/formulär som behandlar välmående, copingförmåga och stress. För oss var 

välmåendet den viktigaste faktorn att undersöka då vi tror att ökad copingförmåga och 

förbättrad förmåga att hantera stress leder till ett ökat välmående. Med detta i bakhuvudet 

valde vi att dela ut enkäten som behandlade välmående först alla gånger så att respondenterna 

var mest koncentrerade när de fyllde i dem. Vi bestämde oss för att använda tre sedan tidigare 

välbeprövade enkäter där varje enkät behandlade ett ämnesområde av det vi ville undersöka. 

Dessa tre enkäter/formulär blev vårt mätinstrument för resultatet. De områden som vårt 

instrument behandlar har vi diskuterat fram med vår fackhandledare Carolina Lundqvist. Att 

vi valde just dessa områden är att vi anser att om vi ser en förbättring från för- till 

eftertesterna kan detta innebära att CASIO-modellen leder till ett bättre psykiskt välmående 

samt att respondenterna hanterar stress och jobbiga situationer bättre.  

Här nedan beskriver vi de olika delarna av vårt insrtument och var vi har hämtat dem. 
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2.4 Procedur 

Då vi efter många om och men kom på vad vi ville skriva om och att vi ville göra en 

interventionsstudie arbetade vi fram ett syfte samt frågeställningar. Då detta var klart så 

började vi arbetet med att läsa in oss på området Positiv Psykologi då vi inte var insatta i 

ämnet sedan tidigare. Detta gjorde vi med hjälp av vetenskapliga artiklar samt annan litteratur 

som behandlade ämnet. Efter att ha läst in oss på ämnet var det dags för oss att bestämma oss 

för hur interventionen skulle genomföras samt vad vi skulle använda för instrument för att se 

potentiella förändringar hos respondenterna. I samråd med vår fackhandledare kom vi fram 

till att interventionen skulle grunda sig på Frischs CASIO-modell samt att vi skulle använda 

oss av ett instrument som mätte välmående, stress och copingförmåga. För att kunna 

genomföra interventionen på ett bra sätt läste vi in oss på CASIO-modellen och dess fem 

olika delar. 

 

Parallellt med att vi tog fram det instrument vi ville använda oss av hade vi tagit kontakt med 

de skolor vi ville utföra vår studie på. Vi fick klartecken från skolorna och slumpade fram 

vilken skola som skulle vara interventionsgrupp och vilken som skulle vara kontrollgrupp. 

Därefter såg vi till att få komma på ett möte med de lärare som var berörda på skolan där vi 

skulle genomföra interventionen. På mötet presenterades upplägget på vår studie närmare och 

ett schema lades upp för vilka tider som vi hade till förfogande med eleverna. Under samma 

tillfälle såg vi till att förtesterna delades ut till de elever som skulle fungera som vår 

interventionsgrupp. Samma vecka delades förtesten ut till kontrollgruppen.  

 

Nu började vår intervention som bestod av fem lektionstillfällen, á ett per vecka, där vi 

föreläste om de olika delarna i CASIO-modellen samt ledde olika övningar kopplad till dessa. 

Föreläsningarna skedde på en av elevernas två idrottspsykologilektioner varje vecka. 

Idrottspsykologi ingår i den idrottsinriktning som eleverna har valt och även kontrollgruppen 

har idrottspsykologi på schemat. Här lärde vi alltså ut olika strategier för att bland annat 

förbättra sin problemlösningsförmåga. Till nästföljande lektion där vi deltog fick eleverna 

olika övningar som de skulle jobba med på egen hand under veckan. Lärarna på 

interventionsskolan var väldigt tillmötesgående och hjälpsamma och hade även en egen 

uppföljning av vår lektion på veckans andra idrottspsykologilektion.  
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En vecka efter det sista lektionstillfället delade vi ut efteretesterna så att eleverna fick fylla i 

dem. Under samma vecka fick även kontrollgruppen fylla i sina eftertester. Efter vi fått in alla 

enkäter kodades de och fördes in i SPSS 17.0 där vi undersökte om det hade blivit några 

skillnader mellan för- och eftertesterna samt mellan kontroll- eller interventionsgruppen.  

 

Statistikberabetningarna som gjordes i programmet SPSS var ett Paired Sample T-test som är 

ett vedertaget test där man mäter skillnader och förändringar i det du avser att mäta. Detta 

antingen mellan två grupper, eller före och efter en intervention.30 Med skillnader menar vi 

statistiskt signifikanta skillnader vilket innebär att skillnaderna är verkliga och inte orsakats 

av slumpen. Vi lade vår signifikansnivå på 0.05 vilket innebär att det är fem procents, eller 

mindre chans att skillnader i resultatet kan bero på slumpen. I vårt fall kan vi genom att leta 

efter signifikanta skillnader mellan för- och eftertest hos interventionsgruppen se om vår 

intervention har inneburit förbättringar eller försämringar hos våra respondenter. 

 

2.5 Intervention 

Som grund till interventionen har vi använt oss av Michael B. Frischs Quality Of Life Therapy 

- Applying a Life Satisfaction Approach to Positive Psychology and Cognitive Therapy och 

hans CASIO-modell. Detta är en handbok i hur vi kan arbeta med Positiv Psykologi för att 

öka välmåendet hos individer oavsett om de är drabbade av psykiska problem eller om de är 

helt befriade från psykiska problem. Vi har haft fem lektioner under fem veckor med 

interventionsgruppen där varje lektion har behandlat en bokstav i CASIO-modellen (se 

teoretisk modell). Lektionerna har bestått av att vi har föreläst om det aktuella området samt 

gjort övningar inom dessa. I slutet av lektionen har vi knutit ihop säcken och följt upp att 

eleverna har hängt med på vad vi har velat förmedla. Vi har även vid varje tillfälle gett 

eleverna en hemläxa som består av olika övningar som de ska göra individuellt hemma tills 

nästa gång vi ses. Vid start av varje lektion har vi repeterat vad vi gjorde veckan innan och 

kontrollerat huruvida eleverna har gjort sin ”hemläxa” eller ej. Mellan våra lektioner har även 

deras ordinarie lärare under en lektion arbetat med uppföljning av det vi gått igenom med 

eleverna.  

                                                 
30 Statistic Solutions, ”Paired Sample T-Test” <http://www.statisticssolutions.com/resources/directory-of-
statistical-analyses/paired-sample-t-test> (Acc: 2010-10-07). 
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Vår tanke är att om en intervention som är så kort som vår, kan ge resultat, kan ett längre och 

bredare arbete med Positiv Psykologi inom idrotten hjälpa många unga att i framtiden inte gå 

in i väggen, tröttna på sin idrott och lägga av för tidigt. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Då vi har använt oss av tidigare beprövade instrument för att mäta det vi är ute efter att mäta 

anser vi att validiteten i undersökningen håller god kvalitet. Reliabiliteten kan ifrågasättas då 

vi inte är utbildade inom området Positiv Psykologi och CASIO-modellen. Därmed kan vi 

inte med säkerhet utvärdera effekten av CASIO-modellen utan enbart utvärdera effekten av 

vår intervention. Reliabiliteten kan även ifrågasättas då vi inte gjort något test-retest. Vi vet 

inte om effekterna vi har sett är tillfälliga eller om de är verkliga och inte heller om de 

positiva effekterna har försvunnit efter sex månader eller blivit ännu starkare och ännu fler. 

  

2.7 Forskningsetisk diskussion 

Då vi har att göra med känslig information som välmående var vi tvungen att tänka till hur vi 

skulle utforma vår studie för att få bästa möjliga resultat. Vi har därför valt att undersöka 

resultaten på gruppnivå vilket innebär att eleverna inte behöver fylla i något namn på enkäten. 

På detta sätt hoppades vi att eleverna skulle känna sig trygga när de fyllde i enkäten. Detta 

gav förhoppningsvis ärligare svar vilket förbättrat vårt resultat. 

2.8 Bortfallsanalys 

2.8.1 Externt bortfall 

I klasserna som utgjorde vår interventionsgrupp var det totalt 53 elever fördelat på 28 män 

och 25 kvinnor. Av dessa var det totalt 49 stycken varav 26 män och 23 kvinnor som deltog i 

studien och gjorde både för och eftertest. Bortfallet berodde på att några elever var 

frånvarande under förtestet. Detta innebär ett totalt deltagande på 92 procent varav 93 procent 

av männen och 92 procent av kvinnorna, vilket får räknas som mycket bra.  

 

I klasserna som utgjorde vår kontrollgrupp var det totalt 47 elever fördelat på 25 män och 22 

kvinnor. Av dessa var det totalt 40 stycken varav 25 män och 22 kvinnor som gjorde både för 

och eftertestet. Även här berodde bortfallet på frånvarande elever vid förtestet. Detta innebär 
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ett totalt deltagande på 85 procent fördelat på 84 procent av männen och 86 procent av 

kvinnorna. Även detta får ses som bra. 

 

2.8.2 Internt bortfall 

Med internt bortfall avser vi två saker. Det ena är uteblivna svar i enkäterna och det andra är 

frånvaro under lektionspassen i interventionsgruppen. När det kommer till det interna 

bortfallet i enkäterna har vi, tillsammans med de lärare vi har haft kontakt med på respektive 

skola, med vår fysiska närvaro och vägledning under ifyllning av enkäterna undvikit allt 

internt bortfall i detta avseende. Frånvaron på lektionerna har varit relativt liten och 

sammanlagt under 5 lektionstillfällen för 49 elever har vi haft 13 lektioners frånvaro bland 

alla elever som har gjort både för- och eftertester. Detta innebär ett bortfall på 9 procent när 

det kommer till den totala frånvaron under vår intervention.   
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3 Resultat 

Här nedan kommer vi att presentera vårt resultat utifrån de enkäter vi använt oss av för att 

mäta välmående, stress och copingförmåga. Resultatet av mätningarna presenteras utifrån 

våra frågeställningar som är:  

 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i interventionsgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i kontrollgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan interventions- och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten? 

 

I interventionsgruppen var det 49 elever varav 26 män och 23 kvinnor som deltog och i 

kontrollgruppen 40 personer varav 21 män och 19 kvinnor.  

 

3.1 Välmående 

Här nedan kommer vi att presentera våra resultat vad det gäller välmående utifrån våra 

frågeställningar. Vi presenterar medelvärdet samt det högsta och det lägsta resultatet på 

respektive kategori. Denna enkät var uppdelad i totalt välmående samt sex olika 

underkategorier som mätte: 

 

- Attityd: Attityd mot sig själv och sitt tidigare liv (18p)  

- Relationer: Tillfredsställande relationer med andra (18p) 

- Autonomi: förmågan att bestämma över sig själv och sitt eget liv (18p)   

- Mål och meningsfullhet: Mål med livet, ett meningsfullt liv (18p) 

- Hantera omgivningen: Förmågan att hantera omgivningarna i sitt liv (18p) 

- Öppenhet: Öppenhet för nya erfarenheter och personlig utveckling (18p) 

 

Inom parentes presenteras maxpoängen som gick att erhålla på respektive underkategori. 

Totalt kunde respondenterna som högst uppnå 108p. 

 

3.1.1 Skillnader mellan för- och eftertester för interventionsgruppen 

Tabell 1: Skillnader interventionsgrupp i välmående för kategorin hantera omgivningen 
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Hantera 
omgivningen 

Medelvärde Max Min 

Förtest 13,8 18 10 

Eftertest 12,3 17 7 

 

När det kommer till skillnader mellan för-och eftertester inom interventionsgruppen för 

kategorin hantera omgivningen uppvisar resultatet en statistiskt signifikant förändring av 

medelvärdet. Förändringen påvisar att  förmågan att hantera omgivningarna i sitt liv hos 

respondenterna var bättre vid förtestet än vid eftertestet. 

 

Tabell 2: Skillnader interventionsgrupp i välmående för kategorin attityd 

Attityd Medelvärde Max Min 

Förtest 14,7 18 10 

Eftertest 13,4 18 9 

 

När det kommer till skillnader mellan för-och eftertester inom interventionsgruppen för 

kategorin attityd uppvisar resultatet en statistiskt signifikant förändring av medelvärdet. 

Förändringen påvisar att  attityder mot sig själv och sitt tidigare liv hos respondenterna var 

bättre vid förtestet än vid eftertestet. 

  

Tabell 3: Skillnader interventionsgrupp i välmående för kategorin mål och meningsfullhet 

Mål och 
meningsfullhet 

Medelvärde Max Min 

Förtest 13,9 18 9 

Eftertest 12,9 18 8 

 

När det kommer till skillnader mellan för-och eftertester inom interventionsgruppen för 

kategorin mål och meningsfullhet uppvisar resultatet en statistiskt signifikant förändring av 

medelvärdet. Förändringen påvisar att  mål och meningsfullhet med livet hos respondenterna 

var bättre vid förtestet än vid eftertestet. 
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Tabell 4: Skillnader interventionsgrupp i välmående för kategorin öppenhet 

Öppenhet Medelvärde Max Min 

Förtest 13,7 18 10 

Eftertest 12,5 18 8 

 

När det kommer till skillnader mellan för-och eftertester inom interventionsgruppen för 

kategorin öppenhet uppvisar resultatet en statistiskt signifikant förändring av medelvärdet. 

Förändringen påvisar att öppenhet för nya erfarenheter och personligt utveckling hos 

respondenterna var bättre vid förtestet än vid eftertestet. 

 

På resterande underkategorier, samt det totala välmåendet, fanns det inga signifikanta 

skillnader att utläsa i ett Paired-Samples T-Test i SPSS. 

 

3.1.2 Skillnader för- och eftertester för kontrollgruppen 

I kontrollgruppen kunde vi inte hitta några signifikanta skillnader mellan för- och eftertest i 

ett Paired-Samples T-Test i SPSS varken då det gällde det totala välmåendet eller i någon av 

underkategorierna. 

 

3.1.3 Skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten 

Tabell 5: Skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp i totalt välmående förtest 

Totalt välmående 
förtest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 79,5 94 64 

Kontrollgrupp 83,6 102 67 

 

När det kommer till skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen på förtestet för totalt 

välmående uppvisar resultatet en statistiskt signifikant skillnad av medelvärdet. Skillnaden 

påvisar att det totalt välmående hos kontrollgruppen var bättre än hos interventionsgruppen. 

 

På underkategorierna kunde vi genom ett Paired-Samples T-Test i SPSS inte finna några 

signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen. 
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Tabell 6: Skillnader eftertest mellan interventions- och kontrollgrupp i totalt välmående  

Totalt välmående 
eftertest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 77,1 95 58 

Kontrollgrupp 82,7 102 61 

 

Skillnaden i medelvärde mellan interventions- och kontrollgrupp i eftertestet när det kommer 

till totalt välmående visar inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det tenderar 

dock att vara en statistisk signifkant skillnad då det ligger nära (p=0,062 )vår 

signifikansgräns. Fortfarande är det kontrollgruppen som har ett bättre totalt välmående. 

  

Tabell 7: Skillnader eftertest välmående mellan interventions- och kontrollgrupp i öppenhet  

Öppenhet Eftertest  
Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 12,5 18 8 

Kontrollgrupp 14,2 18 8 

 

När det kommer till skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen på eftertestet för 

kategorin öppenhet uppvisar resultatet en statistiskt signifikant skillnad av medelvärdet. 

Skillnaden påvisar att öppenhet för nya erfarenheter och personligt utveckling hos 

kontrollgruppen var bättre än hos interventionsgruppen. 

 

På resterande underkategorier fanns det inga signifikanta skillnader att utläsa mellan 

grupperna i ett Paired-Samples T-Test i SPSS. 

 

3.2 Stresshantering 

Här nedan kommer vi att presentera resultaten av enkäten som behandlade stress utifrån 

frågeställningarna. I denna enkät kan man som högst få 70 poäng vilket representerar den 

bästa stresshanteringen. 
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3.2.1 Skillnader mellan för- och eftertester för interventionsgruppen 

Tabell 8: Skillnad interventionsgruppen mellan för- och eftertest i stress  

Stresshantering Medelvärde Max Min 

Förtest 40,4 54 30 

Eftertest 40,5 56 31 

 

I interventionsgruppen kunde vi inte hitta några signifikanta skillnader mellan för- och 

eftertest i ett Paired-Samples T-Test i SPSS. 

 

3.2.2 Skillnader mellan för- och eftertester för kontrollgruppen 

Tabell 9: Skillnad kontrollgruppen mellan för- och eftertest i stress 

Stresshantering Medelvärde Max Min 

Förtest 36,7 46 24 

Eftertest 39,8 50 29 

 

I kontrollgruppen kunde vi inte heller hitta några signifikanta skillnader mellan för- och 

eftertest i ett Paired-Samples T-Test i SPSS. Det tenderade (p=0.055) dock vara en signifikant 

skillnad som påvisar att kontrollgruppen var bättre på att hantera stress vid tillfället för 

eftertestet i jämförelse med förtestet. 

 

3.2.3 Skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen i för och 

eftertesten 

Tabell 10: Skillnad förtest mellan kontroll- och interventionsgruppen i stress 

Stresshantering 
förtest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 40,4 54 30 

Kontrollgrupp 36,7 46 24 

 

När det kommer till skillnader i förtestet mellan kontroll- och interventionsgruppen vad det 

gäller stress, visar det på en statistisk signifikant skillnad av medelvärdet. Skillnaden påvisar 

att interventionsgruppen hanterade stress bättre än kontrollgruppen vid tilfället för förtestet.  
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Tabell 11: Skillnad eftertest mellan kontroll- och interventionsgruppen i stress 

Stresshantering 
eftertest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 40,5 56 31 

Kontrollgrupp 39,8 50 29 

 

När det kommer till eftertesterna går det inte att hitta någon signifikant skillnad mellan 

grupperna i ett Paired-Samples T-Test i SPSS när det kommer till att hantera stress. 

 

3.3 Coping 

Här nedan kommer resultatet av copingenkäten och de strategier för att ta itu med ett problem 

som den tar upp. På de olika paren som behandlar olika strategier kan man som mest få åtta 

poäng och som minst två poäng. Beroende på vilken strategi som behandlas är det olika om 

det är bra eller dåligt att ha en hög eller låg poäng. 

  

3.3.1 Skillnader mellan för- och eftertester för interventionsgruppen  

Tabell 12: Skillnad mellan för- och eftertest i ventilera tankar 

Ventilera tankar Medelvärde Max Min 

Förtest 4,1 8 2 

Eftertest 4,9 8 2 

 
När det kommer till förändring av medelvärdet för interventionsgruppen i kategorin ventilera 

tankar visar det på en statistiskt signifikant förändring. Förändringen påvisar att 

interventionsgruppen var bättre på att använda sig av att ventilera tankar som copingstrategi 

vid tillfället för eftertestet i jämförelse med förtestet.  

 

På resterande strategier fanns det ingen signifikant skillnad mellan för- och eftertesterna hos 

interventionsgruppen. 
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3.3.2 Skillnader mellan för- och eftertester för kontrollgruppen  

Tabell 13: Skillnad mellan för- och eftertest i förnekelse 

Förnekelse Medelvärde Max Min 

Förtest 3,2 6 2 

Eftertest 4,1 8 2 

 

När det kommer till förändring av medelvärdet för kontrollgruppen i kategorin förnekelse 

visar det på en statistiskt signifikant förändring. Förändringen påvisar att kontrollgruppen i 

större utsträckning använde sig av förnekelse som copingstrategi vid tillfället för eftertestet i 

jämförelse med förtestet.  

 

På resterande strategier fanns det ingen signifikant skillnad mellan för- och eftertesterna hos 

kontrollgruppen. 

 

3.3.3 Skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten  

Tabell 14: Skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen i känslomässigt stöd förtest 

Känslomäsigt stöd 
förtest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 5,4 8 2 

Kontrollgrupp 6,1 8 2 

 
När det kommer till skillnaden mellan interventions- och kontrollgruppen vid förtestet vad det 

gäller copingstrategin känslomässigt stöd visar medelvärdet på en statistisk signifikant 

skillnad. Skillnaden påvisar att kontrollgruppen använde sig av copingstrategin känslomässigt 

stöd i större utsträckning än interventionsgruppen.  

 

Tabell 15: Skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen i ventilera tankar förtest 

Ventilera tankar 
förtest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 4,2 8 2 

Kontrollgrupp 5,1 8 2 
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När det kommer till skillnaden mellan interventions- och kontrollgruppen vid förtestet vad det 

gäller copingstrategin ventilera tankar visar medelvärdet på en statistisk signifikant skillnad. 

Skillnaden påvisar att kontrollgruppen använde sig av copingstrategin ventilera tankar i större 

utsträckning än interventionsgruppen.  

 

Tabell 16: Skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen i känslomässigt stöd eftertest 

Känslomäsigt stöd 
eftertest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 5,2 8 2 

Kontrollgrupp 6,1 8 3 

 

När det kommer till skillnaden mellan interventions- och kontrollgruppen vid eftertestet vad 

det gäller copingstrategin känslomässigt stöd visar medelvärdet på en statistisk signifikant 

skillnad. Skillnaden påvisar att kontrollgruppen använde sig av copingstrategin känslomässigt 

stöd i större utsträckning än interventionsgruppen.  

 

Tabell 17: Skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen i självdistraktion eftertest 

Självdistraktion 
eftertest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 5,5 8 2 

Kontrollgrupp 6,2 8 2 

 

När det kommer till skillnaden mellan interventions- och kontrollgruppen vid eftertestet vad 

det gäller copingstrategin självdistraktion visar medelvärdet på en statistisk signifikant 

skillnad. Skillnaden påvisar att kontrollgruppen använde sig av copingstrategin 

självdistraktion i större utsträckning än interventionsgruppen.  

 

Tabell 18: Skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen i förnekelse eftertest 

Förnekelse 
eftertest 

Medelvärde Max Min 

Interventionsgrupp 5,5 8 2 

Kontrollgrupp 6,2 8 4 

 

När det kommer till skillnaden mellan interventions- och kontrollgruppen vid eftertestet vad 

det gäller copingstrategin förnekelse visar medelvärdet på en statistisk signifikant skillnad. 
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Skillnaden påvisar att kontrollgruppen använde sig av copingstrategin förnekelse i större 

utsträckning än interventionsgruppen.  

 

3.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att inga statistiskt signifikanta förbättringar när det gällde välmående och 

stresshantering. Det visade sig dock att när det kom till coopingstrategin ventilera tankar, är 

interventionsgruppen statistiskt signifikant bättre på detta vid tidpunkten för eftertestet.. 

 

Däremot har vi sett vissa statistiskt signifikanta försämringar hos interventionsgruppen på 

kategorierna hantera omgivningen, attityd, mål och meningsfullhet och öppenhet inom 

välmåendet.  
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4. Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att genom intervention utvärdera vilken effekt Positiv 

Psykologi i form av CASIO-modellen har på välmående, stresshantering och copingförmåga 

hos elever som går tredje året på en idrottsinriktad gymnasieutbildning. Från första stund har 

vi ansett att välbefinnandet är den viktigaste parametern i denna studie. Av den anledningen 

har vi alltid delat ut enkäten som mäter välbefinnande först, vår förhoppning har varit att 

respondenten då är mest koncentrerad. Vi har även valt att diskutera resultaten utifrån denna 

ordning där välbefinnande kommer först, följt av stress och coping. För att utröna resultatet av 

interventionen har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i interventionsgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i kontrollgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten? 

    

Våra resultat visade att Positiv Psykologi i form av CASIO-modellen inte gav några statistiskt 

signifikanta förbättringar när det gällde välmående och stresshantering. När det kom till 

copingstrategier var det bara strategin att ventilera tankar som förbättrades statistiskt 

signifikant. Vi såg även att det hade skett signifikanta försämringar i inom vissa kategorier 

under välmåendet. Hur kommer det sig att det ser ut på detta sätt? Det ska vi diskutera här 

nedan. 

 

När det kommer till välmående visar det sig att det inte har blivit några statistiskt signifikanta 

förbättringar i det totala välmåendet hos interventionsgruppen. Vi ser även en del statistiskt 

signifikanta försämringar inom vissa områden av välmåendet (se tabell 1-4). Hur kommer då 

detta sig då forskningen vi presenterat visar den Positiva Psykologins fördelar? En anledning 

till att det kan har försämrats och inte förbättrats kan bero på tidpunkterna som vi gjorde för- 

och eftertesterna. Förtesterna gjordes i början på terminen i september då eleverna relativt 

nyligen har haft sommarlov och precis kommit tillbaka till skolan. Det är fortfarande relativt 

ljust ute och skolan har inte satt igång för fullt än. När eftertesterna gjordes i december hade 

eleverna enligt egen utsago en hög arbetsbelastning i skolan samt en oro över betyg vilket kan 

ha påverkat hur de mådde i allmänhet. Sedan finns det även en möjlighet att den mörka och 
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kalla årstiden påverkade välmåendet hos respondenterna i studien. Det optimala här hade 

kanske varit att gjort undersökningen med elever som går andra året på gymnasiet för då hade 

vi kunnat göra ytterligare en uppföljning samma tidpunkt när det gick i tredje året för att få en 

mer rättvis bild. Nu har vi dock inte haft den möjligheten då vi var begränsade tidsmässigt. 

 

Om vi ser till all forskning vi har presenterat så är det professionella forskare inom Positiv 

Psykologi som har genomfört utbildningen i sina respektive interventionsgrupper. Vi har 

kämpat för att sätta oss in i den Positiva Psykologin i allmänhet och CASIO-modellen i 

synnerhet men det finns inte en chans att vi kan erbjuda våra deltagare likvärdig utbildning 

som deltagarna i den forskning vi har presenterat har fått tillgodogöra sig. Inte har vi heller 

haft möjligheten att erbjuda våra deltagare lika mycket tid för utbildning inom området som 

deltagarna i de olika studierna vi har presenterat har fått. Detta kan mycket väl ha påverkat 

resultatet negativt. Om det hade varit psykologer inom området Positiv Psykologi som hade 

utfört interventionen hade resultatet kunnat se mycket annorlunda ut. 

 

En annan aspekt är att i den forskning vi tagit upp där Quality of Life Therapy har använts 

framgångsrikt har interventionsgruppen bestått av deltagare som har haft ganska allvarlig 

problematik vid studiens start. Grant et.al. har till exempel använt sig av en grupp med 

deprimerade och Abedi et.al. gjorde sin studie på barn med tvångssyndrom.31 32 När det gäller 

forskning som visat på The Penn Resiliency Program fördelar har forskningen fokuserat på 

minskade depressiva symptom hos sina deltagare. I vår undersökning har vi haft en grupp 

som mår förhållandevis bra vid start samt att vi har fokuserat på välmående, stresshantering 

samt copingförmåga. Det skulle alltså kunna vara så att CASIO-modellen inte förbättrar de 

områden som vi har fokuserat på men på andra områden eller att det inte fungerar på en redan 

välmående grupp. Då mycket i CASIO-modellen handlar om att göra förändringar funderar vi 

på hur motivationen till att göra dessa förändringar är bland eleverna. De kanske anser att allt 

i deras liv är bra och därav sjunker motivationen till att göra dessa förändringar medan 

deltagarna i de undersökningar vi har presenterat i den tidigare forskningen mår dåligt och 

inser att de måste göra dessa förändringar för att få ett drägligare liv. Dock så gjorde vi en 

liten enkät för vår egen skull där vi frågade om hur motiverade eleverna hade varit under vår 

                                                 
31 Galen M. Grant, Veronica Salcedo, Linda S. Hynan, Michael B Frisch & Kristine Puster, ”Effectiveness of 
Quality of Life Therapy for Depression”, Psychological Reports, 76 (1995:) pp. 1203-1204. 
32 Mohammad Reza Abedi & Panos Vostanis, “Evaluation of quality of life therapy for parents of children with 
obsessive-compulsive disorders in Iran” European Children and Adolescent Psychiatry, 19 (2010) pp. 606-609. 
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intervention och överlag hade de varit motiverade och ansåg att våra föreläsningar höll en 

mycket hög nivå. Dock så kan de ha varit motiverade till att lyssna på vad vi hade att 

informera om men kanske inte lika motiverad till att sätta igång och göra förändringar. 

 

Kontrollgruppen har inte försämrats statistiskt signifikant när det kommer till någon av 

kategorierna i enkäten för välmåendet. Vad beror då det på att de inte har försämrats medan 

interventionsgruppen hade det? Ett svar kan vara att de inte hade lika stor arbetsbelastning i 

skolan vid för- och eftertesterna som interventionsgruppen. Vi uppfattade inte att 

kontrollgruppen i lika stor utsträckning uttryckte ett missnöje med arbetsbelastning när vi 

pratade med dem vid eftertestet. Vi ser även att kontrollgruppen var mer välmående överlag  

då det visade sig att kontrollgruppen hade ett statistiskt signifikant bättre välmående än 

interventionsgruppen vid förtestet och tenderade även till att ha det vid eftertestet (se tabell 

5&6). Detta kan innebära att det finns andra underliggande problem i interventionsgruppen 

som vi inte har vetskap om som kan påverka resultatet. Vi tror alltså inte att vår intervention 

har lett till att deltagarna i interventionsgruppen mår sämre på grund av interventionen utan vi 

tror att det kan vara andra confounders som spelar in.  

 

Inte heller när det kommer till stresshantering kunde vi påvisa att vår intervention hade haft 

några positiva effekter men den medförde samtidigt inte några försämringar. Här hade vi 

hoppats på att vår intervention skulle ge effekt då vi hade tryckt hårt på hur man sätter 

relevanta mål då vi tror att för högt satta mål kan orsaka stress. Vi tror att elever som går på 

ett program med idrottsinriktning kunde ha en tendens att sätta för höga mål. Bokstaven O i 

CASIO-modellen tar upp just detta med hur vi sätter relevanta mål. Att det inte skedde någon 

förbättring kan bero på att eleverna tidigare under utbildningen hade jobbat mycket med att 

sätta relevanta mål så de hade kanske redan verktyg för att sätta mål och därav utvecklade de 

sig inte något mer inom detta område av vår intervention. Hos kontrollgruppen fanns det dock 

en tendens till statistiskt signifikant förbättring när det gällde stresshantering (se tabell 9) 

vilket vi inte kan förklara, men vår gissning är att arbetet de har gjort på sin idrottspsykologi 

har gett dem verktyg för att hantera stress bättre än tidigare. Det visade sig ju även på förtestet 

att interventionsgruppen hade ett signifikant bättre resultat än kontrollgruppen på 

stresshanteringsenkäten (se tabell 10). 

 

Copingförmåga var det enda där vi fick en statistisk signifikant förbättring hos 

interventionsgruppen (se tabell 12). Det var dock bara en av de 14 strategier som enkäten 
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behandlade som hade förbättrats och det var strategin ventilera tankar. Vår förhoppning är att 

vi gav eleverna verktyg för att kunna se problematiska situationer från en annan synvinkel 

som är baserad på verkligheten snarare än på egna föreställningar. Detta representeras av 

bokstaven A (attitude) i CASIO-modellen och under våra föreläsningar lade vi stor vikt på att 

eleverna ska använda sig av vänner och familj för att få en mer verklig bild av en 

problematisk situation än den de får om de bara grubblar på egen hand över den. Här kan vi 

även se att det fanns en statistiskt signifikant skillnad till kontrollgruppens fördel (tabell 15) 

när det kommer till just detta med att ventilera tankar, så uppenbarligen var detta något som 

interventionsgruppen hade hamnat efter med men kommit ikapp efter interventionen. 

 

Vi har alltså knappt sett några förbättringar av vår intervention och som vi nämnt kan det bero 

på en mängd olika saker. Vi hoppas dock att vi kan ha sått ett frö hos eleverna så när det finns 

tillfälle kan de gå tillbaka till CASIO-modellen och göra förbättringar i sina liv. Som Gillham 

kommit fram till i sin forskning med PRP som grund, visar den på en långsiktig förbättring så 

förhoppningen är att när allt har lagt sig kanske de är mer tillgänglig för de olika delarna i 

CASIO-modellen.33    

 

Sammanfattningsvis, har CASIO-modellen varit ett slöseri med tid eller effektiv psykologi? I 

vår intervention har den inte visat sig vara effektiv psykologi men vi vill inte kalla det för 

slöseri med tid för det har varit mycket lärorikt både för oss men även för eleverna och deras 

lärare. Lärarna i idrottspsykologi på interventionsgruppens skola tyckte det var så pass 

intressant att de har bestämt sig för att jobba vidare med den Positiva Psykologin även i 

fortsättningen. Vi vill påpeka att våra tankar kring CASIO modellen ändå är positiva, då vi 

har en känsla av att förändringarna, som interventionsgruppen blev ställda inför, kräver både 

mod och tid. Detta kan möjligen ha skapat en så kallad J-kurva där ett negativt resultat i 

mätningarna följs av en uppgång efter en viss tid. Vi tror och hoppas att interventionen ändå 

ger ett positivt resultat på framförallt välbefinnandet under en längre tid. Och välbefinnande 

anser vi vara nyckeln till att kunna prestera sitt bästa, både på och utanför idrottsarenan!   

 

                                                 
33 Jane E. Gillham, Karen J. Reivich, Derek R. Feres, Tara M. Chaplin, Anrew J. Shatté, , Barbra Samuels, 
Andrea G. L. Elkon, Samantha Litzinger, Marisa Lascher, Robert Gallop & Martin E. P. Seligman, “School-
Based Prevention of Depressive Symtoms: A Randomized Controlled Study of the Effectiveness and Specificity 
of the Penn Resiliency Program”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75 (2007:1) pp. 9-12. 
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4.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning inom CASIO-modellen är att tolka resultaten på individnivå 

och inte på gruppnivå. Detta då CASIO-modellen möjligen skulle kunna ge positivt utslag på 

de som har låga testresultat på enkäterna vid start. Då måste man dock tänka ut en metod där 

respondenterna förblir anonyma men att det går att jämföra deras för- och eftertest och se om 

en individ har förbättrat eller försämrat sitt resulat. En annan infallsvinkel kunde vara att dela 

upp resultatet efter kön för att se om något av könen är mer mottagliga för CASIO-modellen 

men även utifrån aspekten att det är skillnad på hur kvinnor och män skattar till exempel 

välmående. Om man ser till forskningen på PRP av Gillham et.al. visade det sig att flickorna i 

undersökningen förbättrade sig signifikant medan då de kollade på alla deltagare inte fans 

några statistiskt signifikanta förbättringar.34  

 

Det ska bli intressant att i framtiden följa hur denna relativt nya infallsvinkel inom psykologin 

utvecklar sig. Vi tror absolut att den med fördel kan användas inom skolan för att stärka 

eleverna i deras tro på sin egna förmåga att lyckas. 

 

                                                 
34 Jane E. Gillham, John Hamilton, Derek R Feres, Ken Patton & Robert Gallop, ”Preventing Depression Amon 
Early Adolescents in the Primary Care Setting: A Randomized Controlled Study of the Penn Resiliency 
Program, Journal of Abnormal Child Psychology, 34 (2006:2, April) pp. 204-207. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna undersökning är att genom intervention utvärdera vilken effekt Positiv 

Psykologi i form av CASIO-modellen har på välmående, stresshantering och copingförmåga 

hos elever som går tredje året på en idrottsinriktad gymnasieutbildning. 

 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i interventionsgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan för- och eftertesten i kontrollgruppen? 

- Vilka skillnader kan vi se mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i för- och 

eftertesten? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Positiv psykologi, Positive Psychology, CASIO-model, Quality Of Life Therapy  
 

 

Var har du sökt? 
Google, Pub Med, Google Schoolar, GIH:s Bilbliotekskatalog, Universitetsbilbliotekets 
bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: Positiv Psykologi, Positive Psychology, CASIO-model 
Universitetsbibliotekets bibliotekskatalog: Quality Of Life Therapy 

 

Kommentarer 
Google fungerar alltid utmärkt för att söka i. 4är man har fått träffar som relaterar till sitt 
ämne kan du även fortsätta att gräva dig djupare in och hitta mer matnyttigt material till 
uppsatsen. Då vi har hittat forskning som varit relevant har vi kunnat kolla deras källor och 
därigenom fått uppslag till nya söksträngar. 
 



 

Bilaga 2 

Ryff’s Psychological Well-Being scales 
 

Hälsa och välbefinnande 
 
De frågor som följer handlar om hur du upplever dig själv och ditt liv. Lägg märke till 
att det vid varje påstående finns sex olika svarsalternativ. Läs påståendet och 
markera sedan det svarsalternativ som passar in bäst på dig. Tänk på att det inte 
finns några rätta eller felaktiga svar. 
Stämmer 
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