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SAMMANFATTNING 

Stress och psykosomatiska besvär har under de senaste åren varit ett växande hälsoproblem i 

samhället, där barn och unga självrapporterat att de mår sämre. Skolan är en arena där barn 

och unga befinner sig till stor del av sin vakna tid, vilket avser vikten till att förebygga den 

ökade stressnivån bland elever. Studier och rapporter visar att stress och psykosomatiska 

besvär har ökat inom skolan där eleverna möts av höga krav och prestationer. Om elever 

möter stressiga situationer som de kan hantera kan det öka deras prestationsförmåga, dock 

har en hög stressnivå tendensen till att sänka elevernas hanterbarhet av situationen, vilket 

kan orsaka ohälsa. 

Syftet i denna studie är att undersöka könsfördelningen och förekomsten av skolrelaterad 

stress samt att om det finns en koppling till psykosomatiska besvär bland gymnasieelever i 

årskurs tre på en gymnasieskola i Västmanlands län. För att besvara syftet användes en enkät 

som lämnades ut till fyra årskurs tre klasser på en gymnasieskola i Västerås, där 80 elever 

medverkade. 

Studiens resultat visar att förekomsten av skolrelaterad stress bland eleverna var relativt hög 

där två tredjedelar motsvarande (77,6%) av medverkande elever besvarade att de var 

pressade av skolarbetet. Resultatet visar också att det finns en koppling mellan skolrelaterad 

stress och psykosomatiska besvär. 

Det teoretiska perspektivet i denna studie tillämpades av teorin känsla av sammanhang, för 

att tolka sambandet mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. 

Nyckelord: gymnasieelever, KASAM, stress, psykosomatiska besvär   



ABSTRACT 

Stress and somatic complaints have under the last decades grown and become a health 

problem in todays’ society, as children have reported to feel worse than in the past. School is 

an arena where children spends most of their time. Therefore, it is crucial to work preventive 

against increasing levels of stress among the students. Studies and reports show that stress 

and somatic complaints has increased among students that faces higher demands and 

accomplishment. If students face stressful situations that they can manage it might increase 

their accomplishment levels. However, if the levels of stress are high, it tends to lower the 

student’s manageability of situations, which could cause illness.  

The purpose of this study was to investigate gender differences and prevalence of school-

related stress and if there was a relation between somatic complaints and school-related 

stress in students that attend a high-school in Västmanlands County.  The author sent out a 

survey to four classes in the last year of high school and 80 students answered the survey. 

The results showed that the prevalence of school-related stress among the students where 

relatively high with over two thirds (77,6%) of the students answering that they were 

pressured by their schoolwork. The results also showed that there was a relation between 

school-related stress and somatic complains. 

The theory sense of coherence was used to explain the relation between school-related stress 

and somatic complaints. 

Keywords: High-school students, stress, somatic complaints, sence of coherence
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INTRODUKTION  

Stress har varit ett ökande problem de senaste decennierna och är en bidragande faktor till 

ökandet av psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär. De ökade kraven från skolan och 

samhället ses som bidragande faktorer till att elever känner sig mer stressade nuförtiden och 

bidrar till ett sämre välmående. Studier påvisar att stress i det långa loppet försämrar elevers 

välmående och påverkar eleverna både psykiskt och fysiskt. Anledningen till det valda ämnet 

stress valdes, var på grund av att det är ett område som är väldigt aktuellt samt att 

gymnasieelever ständigt möts av höga krav både från skolan och samhället. Det kan tänkas 

att de höga krav som ställs på elever är på grund av den höga arbetslösheten, som i sin tur 

pekar mot att arbetsgivare sätter högre krav på de som söker jobb. Skolrelaterad stress är ett 

hälsoproblem som fortsättningsvis bör studeras och är av stor vikt väsentlig för fortsatt 

forskning, då det kan hjälpa samhället att förebygga ohälsa bland elever. Det var därför ett 

naturligt val att studera skolrelaterad stress bland gymnasieelever samt hur det har en 

koppling till psykosomatiska besvär. 

Författaren kom i kontakt med problemområdet via sin praktikplats under utbildningen och 

började fundera på eventuella ämnen att skriva om i uppsatsen. Genom att författaren 

träffade elever som gick på gymnasiet, väcktes en tanke om att skriva en uppsats som syftade 

till att undersöka skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär bland gymnasieelever. 

Ämnet stress ansågs vara relevant att skriva om, då författaren hade kommit i kontakt med 

artiklar och liknande där stressen visade sig ökat bland ungdomar i Sverige. 
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1 BAKGRUND  

Under de senaste 30 åren har det visat sig att stress och psykosomatiska besvär har ökat 

bland ungdomar. Genom självrapporterade rapporter har både tjejer och killar svarat att de 

mår sämre. Det finns olika orsaker som anses ligga bakom den ökade psykiska ohälsan vilka 

är höga krav från arbetsmarknaden, högre ungdomsarbetslöshet samt den ökade skolstressen 

för att nämna några (Folkhälsomyndigheten, 2016). Mellan åren 2014/2015 gjordes studier 

som visade att bland de flickor som var stressade i skolan uppgav 68 % av dem att de hade 

psykosomatiska besvär och för pojkar uppgav 48 % att de hade psykosomatiska besvär av 

samma orsak (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk ohälsa har under de senaste 

decennierna visat en ökning runt om i världen. I Sverige har psykosomatiska besvär 

fördubblats bland ungdomar i 15 års åldern. En bidragande faktor till ökningen av 

psykisksomatiska besvär bland ungdomar påvisas vara skolan på grund av de höga kraven 

som ställs från samhällets arbetsmarknad (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

I tidigare undersökningar påvisar det att elever känner sig stressade i skolan av att de möts av 

ständigt höga krav från både lärare och även hemma av sina föräldrar. Det visar även att 

andra faktorer som att de känner sig stressade av läxor och prov men att de även ställer höga 

krav på sig själva (SCB, 2013). Det kan tänkas att de ständiga kraven av sin skolprestation 

orsakar att ungdomarna upplever sig stressade och därefter orsakar psykosomatiska 

hälsobesvär för ungdomarna. I de högre årskurserna påvisas det att stress är vanligare bland 

flickor än pojkar. Vidare förklarar Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & 

Fjellman-Wiklund (2012) att krav från skolan var starkt associerade med psykosomatiska 

besvär och ångest. Det påvisar att det är av vikt att fortsätta jobba för att förebygga inom 

skolan som kan hjälpa elevers välmående psykiskt och fysiskt.  

 

1.1 Definitioner 

I denna studie kommer fokusen att hålla sig till skolrelaterad stress samt psykosomatiska 

besvär men för att förtydliga på några definitioner på hälsa och psykisk hälsa redogörs de 

här: 

Hälsa: För att tydliggöra vad en god hälsa är används WHO:s definition av hälsa: ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro från 

sjukdom och svaghet” (World health organisation, 1998). 

Psykisk hälsa: Psykisk hälsa definieras av WHO som ”ett tillstånd av psykiskt välbefinnande 

där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, 

kan arbeta produktivt och bidra till det samhälle där hon eller han lever i” (World health 

organisation, 2004). 
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Psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa kan förekomma i olika former där individen kan uppleva 

symptom som till exempel oro, nedstämdhet, ångest eller sömnsvårigheter 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 

1.2 Elevers stress i relation till psykosomatiska besvär 

Under de senaste åren har rapporter visat att förekomsten av psykosomatiska besvär har ökat 

bland barn och unga i Sverige. Där en studie visade att barn och unga mellan 11-15 år gamla 

uppgav att de upplevt minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Psykosomatiska besvär som kan uppstå hos en individ är 

bland annat försämrad sömn, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, 

ryggvärk samt yrsel. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) visade en rapport från 2018 att 

psykosomatiska besvär bland annat hade ökat bland barn som är 11 år gamla åren 2013/2014 

och 2017/2018. Resultatet visade samtidigt att andelen flickor som hade rapporterat att de 

upplevde psykosomatiska besvär hade ökat från 30 till 41 procent och för pojkar hade det 

ökat från 19 till 30 procent. När det gällde äldre tonåringar hade ingen statistiskt signifikant 

ökning skett från en tidigare undersökning från åren 2013/2014, däremot har 

psykosomatiska besvär ständigt ökat under de senaste decennierna (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Upplevelsen av att känna att skolarbete är pressande varierar bland elever, där 

tidigare studier påvisar att psykosomatiska besvär är relaterat till skolstress. Fortsättningsvis 

visar resultat att elever känner sig stressade av skolarbetet där de senaste åtta åren av 

undersökningar påvisar att 15 åriga flickors upplevelse av skolstress har ökat från 53 procent 

till 73 procent och för pojkar har det ökat från 30 procent till 49 procent under samma period 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

1.3 Stress 

I nuläget existerar det ingen allmän definition av stress, men att det finns förklaringar om 

vad stress innebär. Stress handlar om hur kroppen hanterar olika typer av stressrelaterade 

situationer (Ekman, Arnetz & Wahlstedt, 2013). Stress är en kroppsreaktion som individer 

upplever i sitt dagliga liv, där det förekommer i olika grader: positiv, tolerabel- och negativ 

stress. Positiv stress kopplas till individens upplevelser av att möta en vardaglig utmaning, 

som i slutändan kan ge individen en känsla av att man klarade av händelsen och kan känna 

sig belönad. Med positiv stress kan en individ öka sin känsla av bemästring och kontroll. 

Tolerabel stress innebär att individen stöter på en situation som är negativ men att individen 

kan klara av situationen med hjälp av sina stödjande miljöer i form av familj eller vänner, 

med hjälp av stödjande relationer kan individen på ett lättare sätt återhämta sig från den 

negativa situationen. Om individen ställs inför en hanterbar- eller tolerabel stress kan 

individen öka sin självkänsla samt att individen får bättre impulskontroll samt 
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beslutsförmåga. Negativ stress innefattar samma dåliga situationer som tolerabel stress 

bemöts av, men att individen har ett lägre socialt stöd samt att individen har en sämre 

hjärnarkitektur som i sin tur har försämrat självkänslan, impulskontrollen och 

omdömesförmågan. Om individen ständigt upplever negativ stress kan det leda till fysisk och 

psykisk sjukdom (Ekman. Arnetz & Wahlstedt, 2013).  

1.4 Vad finns det för hälsorisker av stress? 

Stress är en av människans hjälpmedel att hantera situationer som uppstår i det vardagliga 

livet. Dock finns det konsekvenser med att leva i konstant stress och kroppen behöver därför 

tid för återhämtning. Om en individ inte får utrymme för återhämtning kan det medföra att 

kroppen blir allt mer påtaglig för olika sjukdomar. De vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar 

(Hjärt- och lungfonden, 2018). Enligt Eriksen & Ursin (2013) är aktiveringen av stress i 

kroppen inte farlig utan tvärtom, när en obehaglig situation uppstår kan stressen hjälpa en 

individ med ökad prestationsförmåga och kan bland annat hjälpa en individs inlärning. Om 

aktiveringen av stressen inte avtar, kan det på längre sikt skada individens organ där 

vävnader skadas. Detta kan påverkas av ytterliga faktorer som till exempel rökning. Skulle 

det vara så att individer inte kan lära sig att hantera viktiga och farliga situationer samt hur 

de tar sig ur situationen, kan det leda till situationer som hotar individens återhämtning. På 

grund av en rubbad återhämtning kan det fortsättningsvis leda till att individen får mindre 

sömn. Vilket kan leda till att vardagliga aktiviteter som vanligtvis främjar hälsan hamnar i en 

obalans. Matvanor och fysisk aktivitet är två exempel som kan försämras om individen har en 

rubbad återhämtning. Fortsättningsvis förklarar Lupien, Maheu, Tu, Fiocco & Schramek 

(2007) att situationer som orsakar stress hos individer kan vara att bevittna en olycka eller 

att bli attackerad av ett farligt djur. Dessa är typiska exempel på när en individs kännedom 

om att kunna hantera en situation då det kan handla om liv och död samt individens 

välmående.  En varaktig stressreaktion kan leda till sjukdom hos människor men även för 

djur, där hjärtinfarkt och magsår är två psykosomatiska sjukdomar (Eriksen & Ursin, 2013). 

Om barn och unga upplever stress tidigt i livet kan det skada dem även i det vuxna livet, där 

deras hjärnors utveckling kan skadas samt att de kan få minnes- och inlärningsproblem 

(Ekman, Arnetz & Wahlstedt, 2013). Däremot Yaribeygi, Panahi, Sahraei, Johnston & 

Sahebkhar (2017) förklarar att stress i vissa sammanhang kan stärka individens minne, de 

menar att om individen ställs inför särskilda situationer som kan uppstå som till exempel att 

situationen inte är familjär eller är livshotande kan det resultera i att individens 

hjärnfunktion samt minne stärkas.  

 

1.5 Skolans inverkan på stress 

Skolan är en arena där ungdomar spenderar majoriteten av sin vakna tid. Denna arena kan 

komma att skapa både sociala och akademiska utmaningar. Enligt Murberg & Bru (2004) 

finns det olika psykosociala stressorer som kan påverka eleverna i skolan där konflikter med 
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vänner, lärare och andra elever är några att nämna. Eleverna har dessutom andra stressorer 

som kan påverka deras skolgång, vilket är skolarbete där eleverna möts av pressen av att göra 

skolarbeten och samtidigt känna en rädsla av att inte klara av skolarbetet (Murberg & Bru, 

2004).  

Den sociala aspekten har visat sig vara en bidragande faktor till att elever känner sig pressade 

att lägga mycket tid på skolarbete och samtidigt visa ett yttre som är perfekt (Skolverket, 

2019). Elever spenderar en stor del i skolan men många tar med skolarbetet hem och 

spenderar kvällar och helger för att få klart skoluppgifterna. Ständig press från föräldrar och 

samhället att lyckas i skolan och samtidigt behålla ett socialt liv kan vara en bidragande orsak 

till ohälsa hos eleverna (Skolverket, 2019).  

Det är samtidigt viktigt att lärare är medvetna om vikten av en stödjande miljö i skolan och 

förhållandet mellan elev och lärare. Detta kan i sin tur leda till att elever på så sätt kan få 

arbeta i en skolmiljö som bidrar till ett mer stödjande lärande miljö som kan minska 

elevernas upplevelser av stress (Natvig, Albrektsen, Andersen & Qwarnstrøm, 1999). 

Skolmiljön och elevernas skolarbete är två förbättringsområden som kan hjälpa förbättra 

elevernas välmående och hälsa (Natvig et al., 1999).  

I studien av Torsheim och Wold (2001) tolkades tidigare studier där det beskrevs att om 

elever ständigt upplever höga krav från skolan som inte mäter upp till deras egen kapacitet 

kan psykosomatiska besvär uppstå. Fortsättningsvis beskriver Torsheim & Wold (2001) att 

tidigare studier har påvisat att hög ambitionsnivå och höga förväntningar hade en tydlig 

koppling till magsmärtor och huvudvärk. 

 

1.6 Teoretiskt perspektiv 

För att se sambandet mellan stress och skolan bland elever valdes Antonovskys (1991) teori 

känsla av sammanhang (KASAM) som bygger från ett salutogent perspektiv. Enligt 

Antonovsky (1991) har det salutogena perspektivet ingen garanti för att hitta lösningen på 

individers problem som kan uppstå i deras vardagliga liv, men att utifrån detta synsätt kan 

det leda till en bredare kunskap och förståelse i en riktning mot ett friskare liv. KASAM 

innehåller tre komponenter som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Hanterbarhet är en viktig komponent i denna teori som syftar till vilken grad en individ anses 

ha resurser eller hjälp av andra individer för att ta sig an de krav som ställs i det vardagliga 

livet (Antonovsky, 1991). Denna komponent anses ha en stark koppling till elever som 

ständigt möts av utmaningar i skolan samt hur de hanterar de situationer som uppstår. Mer 

om teorin KASAM kommer att redogöras nedan. 

 



6 

1.6.1 KASAM 

Om elever uppskattar sin hälsa som god kan de känna en känsla av sammanhang, det vill 

säga att de lever i en bra och trygg situation. För att tydliggöra KASAM kommer teorin att 

förklaras utifrån de tre huvudkomponenterna som grundar känslan av sammanhang. KASAM 

innebär att individer känner sig trygga i sin livssituation, samtidigt som de ska känna en inre- 

och yttre stimuli över situationer och att informationen ska vara begriplig på ett allt mer 

förklarande sätt än att den är slumpmässig och oförklarlig, (Antonovsky, 1991) Individer skall 

kunna bemötas av olika situationer och samtidigt kunna hantera situationen med hjälp av 

tillgängliga resurser. I denna teori finns det tre huvudkomponenter som heter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att individen har en förståelse, samt 

att kunna hantera information eller situationer som uppstår. Hanterbarhet innebär att 

individen känner att en situation eller en uppgift är hanterbar samt att individen skall känna 

till de resurser som finns tillgängliga för individen. Detta kan till exempel vara hjälp från 

familj och vänner. Den sista komponenten är meningsfullhet som syftar till att individen 

känner att utmaningar som uppstår är värda att lägga sin energi på. Fortsättningsvis 

förklarar Antonovsky (1991) att individer med en hög KASAM har en ökad chans att se 

situationer som till exempel är stressfyllda som en utmaning mer än ett hinder. I en studie av 

Moksnes, Espnes & Lillefjell (2012) fann de att bland ungdomar som hade en högre KASAM 

rapporterade att de upplevde mindre ångest och depression, dessutom var det fler tjejer än 

killar som rapporterade att de upplevde depression och ångest än killar. KASAM visade ett 

samband där stress var relaterat till grupptryck och depression för både killar och tjejer 

(Moksnes, Espnes & Haugen 2013). I en annan studie av Luyckx, Missotten, Goossens & 

Moons (2012) visade resultatet att barn som har kroniska hjärtsjukdomar hade en högre grad 

av KASAM än vad friska ungdomar hade, fortsättningsvis förklarades det att ungdomar med 

kroniska hjärtsjukdomar lär sig att hantera sin sjukdom vilket ökade deras hanterbarhet.  

Enligt Torsheim, Aaroe & Wold (2001) har elever med högre KASAM en annan syn på höga 

krav i skolan, vilket därefter gör att kraven blir mer begripliga och mindre hotande mot 

elevernas välmående. Dessutom visade det sig att elever som hade hög grad av KASAM var 

skolrelaterad stress mindre associerat till hälsobesvär (Torsheim et al, 2001). 

 

1.7 Problemformulering 

Stress förekommer allt mer bland ungdomar och sker speciellt ofta inom skolan. De 

ungdomar som upplever stress kan komma att uppleva besvär som påverkar deras 

välmående. Vilket tyder på vikten av att arbeta kontinuerligt med att stärka skolan som arena 

och arbeta med att sänka stressnivån för ungdomar och barn genom att barn får de stöd de 

behöver från sina lärare men även hemifrån. Tidigare studier har visat att höga krav och hög 

ambitionsförmåga är två faktorer som orsakar stress men även hälsobesvär som magsmärtor 

och huvudvärk. Dessutom påvisar studier men även undersökningar i Sverige att killar och 

tjejer på gymnasial nivå upplever psykosomatiska symptom som depression och ångest fast i 

olika grad där tjejer oftast självrapporterar att de mår sämre i högre grad än vad killar gör.  
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten och könsfördelningen av skolrelaterad 

stress bland gymnasieelever på en gymnasieskola i Västmanlands Län för att se om det finns 

eventuella samband mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. 

2.1 Frågeställningar 

 

• Hur stor omfattning av eleverna upplever skolrelaterad stress? 

• Finns det en skillnad mellan könen av upplevd skolstress? 

• Har skolrelaterad stress en koppling till psykosomatiska besvär? 

3 METOD 

För att besvara syftets metod och frågeställningar valdes en kvantitativ metod. Den anses 

vara lämpad då en kvantitativ metod används för att testa samband mellan olika faktorer. 

Denna metod anser sig vara lämplig för denna studie då den kan användas i syfte att testa om 

det finns ett samband mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Den 

kvantitativa metoden innebär att forskaren är ute efter att se relationen mellan teori och 

forskning samt att metoden är deduktiv. Deduktivt innebär att forskaren med hjälp av en 

teori skall kunna ta fram olika hypoteser för att testa sin teori, samt att den kvantitativa 

forskningen framförallt har ett naturvetenskapligt synsätt och har en koppling till 

positivismen. Vilket innebär att forskaren ska vara objektiv i sin forskning. När en kvantitativ 

metod används är forskaren ute efter kvantitet vilket innebär att forskaren är ute efter siffor 

och ett antal data som oftast samlas in via enkäter till ett urval av personer som valts till 

studien (Bryman, 2011). 
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3.1 Studiedesign 

Till denna studie valdes en tvärsnittsdesign för att samla in data. När en tvärsnittsstudie görs 

samlas data in vid ett tillfälle med ett syfte att se ett samband mellan två eller fler variabler. I 

en tvärsnittsstudie samlas data in från en mängd olika deltagare i variation. Det kan då visa 

forskaren om det finns eventuella skillnader eller samband mellan de variablerna som är av 

forskarens intresse (Bryman, 2011). En tvärsnittsdesign valdes till den här studien på grund 

av studiens tidsplan som ligger på 10 veckor. Det ansågs därför lämpligt att använda sig av en 

tvärsnittsdesign som lämpar sig till tidsplanen. Om en tvärsnittsdesign används finns det 

några för och nackdelar där en fördel är att forskaren kan samla in data vid ett enda tillfälle 

där en nackdel som kommer med valet av denna studiedesign är att det inte går att hitta 

kausala samband vilket innebär att det inte går att veta vad som i det här fallet om det är så 

att skolrelaterad stress orsakar psykosomatiska besvär eller tvärtom. 

3.2 Urval 

Respondenterna i denna studie utgjordes av sammanlagt 80 gymnasieelever varav 49 tjejer 

29 killar samt två elever som ej besvarade frågan angående kön i Västmanlands län, de elever 

som inkluderades i studien var från fyra olika årskurs tre klasser på en gymnasieskola. 

Urvalsmetoden som valdes till studien var ett bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren 

väljer de personer som finns tillgängliga till att besvara enkäten. På grund av tidsbrist samt 

att studien skulle göras under 10 veckor var det väsentligt att använda sig av 

bekvämlighetsurvalet för att få en hög svarsfrekvens som även är tidseffektiv. Det finns även 

för och nackdelar med att välja den här typen av urval där en fördel är att forskaren kan få 

tillbaka ett resultat som är intressant medan en nackdel är att forskaren inte kan generalisera 

resultatet. Det blir svårt för forskaren att veta vad från resultatet som är representativt till en 

population (Bryman, 2011). Det går även att göra en pilotstudie om ett bekvämlighetsurval 

väljs, det innebär att forskaren delar ut enkäten till en grupp som inte kommer vara med i 

själva studien som enkäten är ämnad för. Med hjälp av en pilotstudie kan forskaren till 

exempel se hur frågorna uppfattas, om det finns risk för missförstånd eller vilka frågor som 

fler respondenter väljer att inte besvara (Bryman, 2011). Till denna studie gjordes ingen 

pilotstudie men att enkäten testades på en person som inte skulle ingå i studien som var i 

samma åldersgrupp samt årskurs. Detta test hade ingen negativ inverkan på enkäten. 

3.3 Bortfall 

Det finns två olika typer av bortfall, externt och internt. Ett externt bortfall innebär att en 

eller flera personer i urvalet inte vill delta i studien eller inte har möjlighet att delta 

(Ejelertsson, 2019). Interna bortfallet syftar till när respondenten inte väljer att besvara 

frågan eller missar frågan helt. Svarsfrekvensen och bortfallet blir då viktig att ta hänsyn till 

då forskaren kan ifrågasätta om urvalet är representativt (Bryman, 2011).  
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I denna studie delades 100 enkäter ut och 80 blev besvarade vilket innebär att 20 enkäter 

inte blev besvarade, det går inte att fastställa alla orsaker till att det kom sig att 20 elever 

valde att inte besvara enkäten men att några av orsakerna var att elever inte var närvarande i 

skolan vid den tidpunkt deras mentorer delade ut enkäten samt på grund av sjukdom eller 

annat. En del interna bortfall framkom under analysen av enkäten som varierade mellan 1–

12 interna bortfall, förutom för fråga 16 där det interna bortfallet var 39. 

3.4 Utformning av enkät 

I denna studies datainsamlingsmetod valdes enkäter som metod för att samla in data. Den 

vanligast enkäten kallas för postenkät vilket har fått sitt namn för att skilja mellan en enkät 

som delas ut och en som skickas via e-post. Enkäterna kan även delas ut direkt till en klass 

elever som sedan samlas in när de är ifyllda. Några fördelar med att välja enkäter som 

datainsamlingsmetod, som i det här fallet är att forskaren sparar tid och pengar samt att 

enkäterna är lätta att administrera vilket innebär att enkäterna kan delas ut i ett större antal 

på samma gång (Bryman, 2011). 

Till denna studies enkät användes frågor som ansågs vara relevanta för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Enkäten (Bilaga A) utformades med inspiration av Liv & hälsa 

ungs enkätfrågor från 2017 samt en enkätfråga från en norsk studie gjord av Torsheim & 

Wold (2001). Det tillkom även några egenformulerade frågor i denna studie. Totalt 

innehåller enkäten 16 frågor. För att besvara syftet och frågeställningarna ansågs enbart fyra 

frågor från enkäten vara relevanta, de som valdes ut var fråga 1, 9, 15 samt 16. Det visade sig 

att fråga 16 hade ett större bortfall och inkluderades inte i analysen då författaren ansåg att 

det inte gick att använda den insamlade datan för att vidare analyseras. 

För att besvara frågeställning ett valdes fråga 15 (Bilaga A) som efterfrågade Hur pressad 

känner du dig av skolarbete. Det fanns fyra svarsalternativ för denna fråga som var, Inte alls, 

Lite grann, Ganska mycket samt Mycket. Till frågeställning två användes fråga ett och 15 där 

fråga ett frågade efter respondentens tillhörande av kön där svarsalternativen var Tjej eller 

Kille. Till den tredje frågeställningen användes fråga 15 och fråga nio. Fråga nio användes för 

att mäta psykosomatiska besvär och hade nio underfrågor (a) Huvudvärk (Inte migrän), (b) 

Migrän, (c) Ont i magen, (d) Värk i axlar/skuldror/nacke, (e) Värk i rygg och höfter, (f) 

Värk i händer/knän/ben/fötter, (g) Öronsus/tinnitus, (h) Svårt att somna, (i) Orolig sömn. 

Det fanns fem svars alternativ för dessa frågor vilket var, Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid.   

3.5 Genomförande 

Författaren tog kontakt med en gammal praktikplats för att få hjälp med att kontakta 

gymnasieskolor i Västerås. Därefter tog författaren kontakt med en gymnasieskola i Västerås 

kommun via telefon med en förfrågan att få genomföra en enkätstudie bland eleverna 

gällande skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Via samtalet med kontaktpersonen 

på skolan bestämdes det att enkäten skulle lämnas till elever i årskurs tre då författaren var 



10 

intresserad av att göra studien på årskurs tre elever då det är en tid då det tänks att eleverna 

är i en stressig period mellan att gå i skolan och snart slussas in i på arbetsmarknaden. 

Därefter bestämdes en tid där enkäterna skulle överlämnas till kontaktpersonen på skolan. 

Författaren besökte skolan på en eftermiddag där enkäterna överlämnades till 

kontaktpersonen och vidare instruktioner om enkäten talades vid som i det här fallet var hur 

de skulle besvara frågorna samt den ungefärliga tiden för att besvara hela enkäten som i det 

här fallet var runt 10-15 minuter vilket baserades på att enkäten blev testad innan utlämning 

samt att enkäten var frivillig och anonym. Därefter överlämnades enkäterna samt 

missivbrevet som tillhör enkäten till kontaktperson som sedan delade ut respektive enkäter 

till fyra mentorer som därefter skulle framföra den information som delades med 

kontaktpersonen samt att de skulle dela ut enkäten under lektionstid. Efter en vecka 

kontaktades författaren av kontaktpersonen och kunde därefter hämta enkäterna som 

samlades in av mentorerna och sedan gavs till kontaktpersonen. 

3.6 Analysmetod och Databearbetning 

För att analysera den insamlade data från enkäterna används ett program som heter IBM 

Statistical Package for the Social Sciences 22 (SPSS). Programmet används för att göra 

statistiska analyser av data för att till exempel se om det finns ett samband mellan 

skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär.  

För att besvara första frågeställningen ”Hur stor omfattning av eleverna upplever 

skolrelaterad stress?” användes fråga 15 (Bilaga a). Fråga 16 var tänkt att användas till att 

besvara denna frågeställning men på grund av ett relativt stort bortfall så exkluderades denna 

fråga bort från analysen. Därefter gjordes en deskriptiv analys i form av en frekvenstabell där 

resultatet visas i antal (n=) och procent (%). En frekvenstabell används för att ange 

variabelvärden som i sin tur ska visa frekvenser, det vill säg hur många individer som har 

respektive varibelvärde. För en läsare kan det bli vara svårt att se vad tabellen visar, därför 

underlättar det för läsaren om de relativa frekvenserna anges. Detta innebär enligt Ejlertsson 

(2019) att varje frekvens andel av en total observation visas som till exempel i procent eller 

antal. 

Innan analysen av den andra frågeställningen dikotomiserades fråga 15 (bilaga A). En 

dikotomisering innebär att flera kategorier sätts ihop och bildar två nya kategorier (Field, 

2009). I fråga 15 fanns det fyra svarsalternativ som var ”Inte alls”, ”Lite grann”, ”Ganska 

mycket” och ”Mycket”. Efter dikotomiseringen bildades två nya variabler där ”Inte alls” och 

”Lite grann” bildade den nya variabeln ”Lite” och där ”Ganska mycket” och ”Mycket” blev 

”Mycket”.  

För att besvara den andra frågeställningen ”Finns det en skillnad mellan könen av upplevd 

skolstress?” användes fråga ett och 15 (bilaga A) här var även fråga 16 ett tänkt alternativ att 

analysera men som beskrivet ovan så var bortfallet så pass stort att denna fråga inte kunde 

inkluderas i analysen. Den valda analysformen för att besvara frågeställningen gjordes av ett 

chi2-test (2). Chi2-test används för att visa om det finns en skillnad mellan två kategoriska 

variabler (Ejlertsson, 2019). Chi2-testet användes för att se om det fanns eventuella samband 
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mellan könen och skolrelaterad stress. Fortsättningsvis förklarar Ejlertsson (2019) att det 

finns en tumregel att stickprovets storlek inte ska understiga 30. Vilket innebar att 

författaren valde att använda sig av ett chi2-test då stickprovet var 80 respondenter. 

För att besvara frågeställning tre ”Har skolrelaterad stress en koppling till psykosomatiska 

besvär?” gjordes ett index på fråga nio (bilaga A). Fråga nio innehöll olika indikatorer som 

avses vara mått av begreppet psykosomatiska besvär. Fråga nio innehöll olika indikatorer 

som avses vara mått av begreppet psykosomatiska besvär. Därefter gjordes indexet via att 

testa den interna reliabiliteten på de nio indikatorerna som fråga nio innehöll. De testades 

med ett cronbach’s alfatest och fick 0,81 vilket innebär ett starkt värde vilket stärkte den 

interna reliabiliteten samtidigt som ett index kunde skapas. Ett cronbach’s alfatest har 

värden som går mellan noll och ett där 0,8 är en acceptabel nivå (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) är en indikator något som redan tänkts vara ett indirekt mått av ett 

begrepp, om en fråga innehåller flera indikatorer kan det kallas frågebatteri. Ett index anses 

vara ett sätt att smala ner indikatorerna till endast en variabel som i det här fallet blev 

psykosomatiska besvär. Efter att indexet skapades gjordes ett independent t-test för att ta 

reda på om det finns ett samband mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Ett 

independent t-test kan användas för att se om det finns skillnader mellan två olika grupper, 

där resultatet bland annat visar medelvärdet (M) och standardavvikelsen (sd) (Field, 2005). 

Medelvärdet och standardavvikelsen går hand i hand där båda används vid statistiska 

uträckningar (Byström & Byström, (2012). För att besvara frågeställning tre i studien 

användes independent sample t-test med syftet att ta reda på om det finns en koppling 

mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Ett t-test används för att ta reda på 

om det finns skillnad mellan två grupper gällande en viss variabel (Field, 2009). I det här 

fallet var det till exempel elever som var lite stressade och de som var mycket stressade samt 

att variabeln var psykosomatiska besvär. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

När en kvantitativ metod inom forskning skall användas är det viktigt att beakta tre 

komponenter när en studie ska göras, dessa är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet syftar till om ett mått av ett begrepp verkligen mäter det som ska mätas, det kan till 

exempel till denna studie vara att det som faktiskt ska mätas i studien mäts. Det finns även 

andra sätt att undersöka en studies validitet det är ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv 

validitet, begreppsvaliditet samt konvergent validitet. Ytvaliditet används för att se om måttet 

mäter det begrepp som är av intresse. Vilket kan göras genom att rådfråga experter inom 

forskningsområdet. Samtidig validitet innebär om en fråga mäter det den ska mäta genom att 

forskaren använder sig av ett kriterium för begreppet. Prediktiv validitet innebär att ett 

framtida kriterium används för att avgöra validiteten. Begreppsvaliditet används för att 

bedöma om ett mått är relevant för begreppet. Konvergent validitet innebär att ett mått 

jämförs med andra mått av ett begrepp (Bryman, 2011). I denna studie kan det tänkas att 

validiteten stärks då enkätfrågor har skapats med inspiration från enkäter som tidigare har 
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använts. Genom detta kan det tänkas att studiens validitet på så sätt har stärkts. De frågor 

som ingick i studiens enkät anses öka validiteten då de formulerade frågorna avser att mäta 

det som ska mätas. Samtidigt kan det tänkas att ytvaliditen på frågorna som använts från Liv 

& hälsa ungs enkäten stärks då frågorna har tagits fram av experter inom området.  

Reliabilitet handlar kort sagt om måttet av ett begrepps pålitlighet vilket även kan påvisa 

studiens kvalitet. Det finns tre sätt för att mäta studiens reliabilitet dessa är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet ska vara stabilt över en 

längre period där resultatet från respondenterna inte ska förändras. Det kan till exempel vara 

att om två mätningar av ett begrepp görs i följd ska resultatet inte skilja sig åt i en större 

skala. I denna studie har enbart ett cronbach’s alfatest gjorts för att testa den interna 

reliabiliteten och inte tagit hänsyn till stabilitet samt interbedömarreliabilitet då stabilitet 

inte kan användas för den valda studiedesignen. Intern reliabilitet innebär att indikatorer 

som används till att göra ett index är tillräckligt pålitliga vilket innebär att de svar som 

respondenterna besvarar i någon av indikatorerna ska vara relaterade till de svar som har 

angivits på de andra indikatorerna som tillhör indexet. Ett sätt att testa den interna 

reliabiliteten är om författaren gör ett Cronbach’s alfa-test. Detta har gjorts i denna studie 

vilket stärker den interna reliabiliteten (Bryman, 2011). 

Generaliserbarhet syftar till vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till den övriga 

populationen, än de personer som har medverkat i studien. Det blir därför svårt att 

kontrollera om urvalet är representativt för den övriga populationen när ett bekvämlighets 

val används (Bryman, 2011). I denna studie gjordes ett bekvämlighets urval vilket betyder att 

studiens resultat inte kan generaliseras till den övriga populationen som i det här fallet är 

årskurs tre elever på en gymnasieskola. Vilket betyder att det inte går att veta vilken 

population eleverna är representativa för. 

3.8 Forskningsetik 

När en studie ska göras ska forskaren förhålla sig till fyra etiska aspekter under studiens gång 

för att de individer som eventuellt ska delta i studien inte ska bli kränkta eller komma till 

skada. Vilket har beaktats i det denna studie, i utformandet av missivbrevet (bilaga B) har 

den viktigaste informationen förmedlats så att eleverna bland annat får veta att enkäten är 

frivillig, anonym. De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska 

bli informerade om studiens syfte, samt att de ska få information om att deltagandet är helt 

valfritt och att de inte behöver tacka ja till att medverka om de inte vill. De ska även få 

information om vad som kommer att ske under undersökningens gång. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill medverka i undersökningen samt att de 

själva kan bestämma om de vill avsluta sin medverkan i undersökningen när den har börjat. 

Skulle det vara så att deltagarna är minderåriga behöver de ett godkännande från sina 

föräldrar. Konfidentialitetskravet innefattar att personuppgifterna kommer att hanteras med 

största möjliga konfidentialitet vilket betyder att inga utomstående kommer att få tag på 

deltagarnas personliga information. Nyttjandekravet syftar till nyttjandet av den information 
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som kommer att samlas in under undersökningen samt att den endast kommer att användas 

till forskningsändamål, vilket då betyder att de uppgifter som författaren får in inte kommer 

att användas till något annat (Bryman, 2011). 

4 RESULTAT 

4.1 Hur stor omfattning av eleverna upplever skolrelaterad stress 

Analysen visar att majoriteten av eleverna känner sig pressade av skolarbetet där 35 elever 

svarade att de var ganska mycket pressade vilket motsvarar 43,8 procent och 27 elever 

svarade att de var mycket pressade vilket motsvarar 33,8 procent. I tabellen nedan redovisas 

det i hur stor omfattning eleverna känner sig skolstressade samt de elever som kände sig 

mindre stressade. 

Tabell 1. Redogör för omfattningen av skolrelaterad stress i antal och procent (n=79) 

Pressad av skolarbete Antal Procent 

Inte alls 1 1,35% 

Lite Grann 16 20% 

Ganska mycket 35 43,8% 

Mycket 27 33,8% 

 

4.2 Finns det en skillnad mellan könen gällande skolrelaterad stress? 

Analysen visar att det inte finns en skillnad mellan killarna och tjejerna som besvarade att de 

kände mycket press till skolarbetet. Det gick dock att se att det finns skillnader mellan 

tjejerna där 79,2% av tjejerna kände sig mycket pressade av skolarbete och 20,8% av tjejerna 

kände sig lite pressade. Medans bland killarna var det 75,9% som kände sig mycket pressade 

av skolarbete och 24,1% som kände lite press av skolarbete. Fortsättningsvis visade analysen 

att det inte finns en skillnad mellan könen när det kommer till skolrelaterad stress (2= ,115, 

df= 1, p= ,781). 

Tabell 2. Redogör för skillnader gällande skolrelaterad stress bland tjejer samt för skillnader 

bland killar. Anges i % och (n=77) 
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Kön Lite Pressad Mycket pressad 

Tjejer 20,8% (n=10) 79,2% (n=38) 

Killar 24,1% (n=7) 75,9% (n=22) 

 

4.3 Har skolrelaterad stress en koppling till psykosomatiska besvär? 

Analysen visar att det finns en koppling mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska 

besvär (t= -2,230, df= 71, p= ,029) Det är vanligare att elever som är mycket pressade av 

skolarbete upplever fler psykosomatiska besvär (M= 13,5517, sd= 6,6800) än de som inte 

upplever mycket press (M= 9,4000, sd= 5,32917). 

 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Val av metod och studiedesign 

I detta arbete har en kvantitativ ansats valts då syftet var att undersöka förekomsten och 

könsfördelningen av skolrelaterad stress bland gymnasieelever, samt om det finns ett 

samband mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. En kvalitativ metod ansågs 

vara lämplig då syftet är att undersöka förekomster och samband där Bryman (2011) 

förklarar att en kvantitativ ansats syftar till att undersöka relationen mellan teori och 

forskning. Hade syftet däremot riktat sig mot att undersöka elevers upplevelser av 

skolrelaterad stress hade en kvalitativ ansats varit att föredra då en kvalitativ studie lägger 

större fokus på hur respondenten tolkar sin sociala verklighet, samt hur respondenten 

uppfattar sin verklighet. Den kvalitativa ansatsen är dessutom ute efter att ta reda på 

respondentens upplevelser samt att metoden är subjektiv (Bryman, 2011).  

En tvärsnittsdesign valdes på grund av att denna design syftar till att samla in data vid ett 

enda tillfälle vilket passade denna studie där tiden var en avgörande faktor. Enligt Bryman 

(2011) syftar en tvärsnittsdesign till att samla in kvantitativdata som har en koppling till två 

eller fler variabler, som granskas för att eventuellt upptäcka mönster för olika samband. En 
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nackdel med att göra en tvärsnittsstudie är att det enbart går att studera relationen mellan 

variablerna, och att det inte finns en hållbar tidsmässig relation mellan variablerna. Vilket 

resulterar i att det inte går att påverka den insamlade informationen på grund av att det har 

samlats in vid ett enda tillfälle. Fortsättningsvis betyder detta att det inte går att hitta ett 

kausalt samband, vilket inte gör det möjligt att se ifall skolrelaterad stress orsakar 

psykosomatiska besvär eller om psykosomatiska besvär orsakar skolrelaterad stress. En 

longitudinell studie hade varit en tänkbar studiedesign att använda sig av för att se 

orsakssambandet mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Longitudinella 

studier studerar urvalet vid två olika tillfällen vilket gör det möjligt att se tidsmässiga 

förhållanden mellan variabler som i sin tur gör det möjligt att dra kausala slutsatser 

(Bryman, 2011). Det var dock inte möjligt att använda en sådan design till detta arbete på 

grund av tidsaspekten. 

5.1.2 Urval och studiepopulation 

För att samla in data till studien kontaktades en gymnasieskola i Västerås där 

respondenterna som valdes till denna studie var årskurs tre elever, samt att eleverna kom 

från fyra olika klasser. Urvalet som användes i denna studie var ett bekvämlighetsurval då det 

enligt Bryman (2011) innebär att individer som finns tillgängliga för tillfället används för att 

samla in data. Svarsfrekvensen kommer därav vara hög då det är sannolikt att majoriteten av 

enkäterna kommer att komma tillbaka besvarade. Resultatet av enkäterna kan visa sig vara 

intressanta, men att en nackdel med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att 

generalisera resultatet. Vidare innebär detta att det inte går att veta till vilken population som 

resultatet är representativt för (Bryman, 2011). För denna studie går det alltså inte att säga 

att resultatet är representativt för andra årskurs tre klasser runt om i Sverige eller i Västerås. 

Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra om författaren hade haft en avsikt att resultatet 

skulle kunna generaliseras till resten av populationen (Bryman,2011). Men på grund av att 

författaren enbart hade tillgång till fyra klasser på en gymnasieskola gick det inte att göra 

något slumpmässigt urval.  

5.1.3 Externt och internt bortfall 

I denna studie delades 100 enkäter ut varav 80 enkäter kom tillbaka till författaren. Det 

innebar alltså att en femte del motsvarande 20 % av eleverna inte besvarade enkäten. 

Författaren fick veta att några av orsakerna till det externa bortfallet var på grund av sjuka 

elever samt att några elever inte befann sig i skolan under tiden enkäten lämnades ut av 

elevernas mentorer. Dock är det omöjligt att veta om det visade sig vara att några elever som 

var närvarande vid utlämnandet valde att tacka nej till att besvara enkäten. En tänkbar faktor 

är att det externa bortfallet möjligtvis har påverkat resultatet i denna studie. 

Interna bortfall förekom vid analysen av de insamlade enkäterna. Några av de interna bortfall 

som uppmärksammades i analysen var att respondenterna hade kryssat i fler alternativ på 

frågorna även fast endast ett svarsalternativ efterfrågades. Dessutom märktes ett markant 

bortfall på fråga 16 (bilaga A) med enkätens största interna bortafall som var 39 vilket 

motsvarar 49%. Genom att det blev ett stort bortfall i fråga 16 var författaren tvungen att 



16 

exkludera denna fråga från resultatet då den var tänkt till att användas för att besvara 

frågeställningarna. En tanke som uppstod under analysen var att denna fråga hade varit en 

av de intressanta frågorna att analysera, detta på grund av att frågan handlade om deras 

främsta orsak till skolrelaterad stress. Vilket hade varit av stor relevans för studiens syfte och 

resultat. 

5.1.4 Enkätens utformning 

Den valda insamlingsmetoden till studien, var enkäter som enligt Bryman (2011) är ett 

verktyg som snabbt och effektivt kan delas ut i en större mängd vid samma tillfälle för att 

samla in data. Enkäter som insamlingsmetod ansågs vara lämpligt för studiens syfte då en 

större mängd individer behövdes för att samla in data. Enkäter ansågs sig vara mer lämpat 

för att besvara studiens syfte istället för att använda semistrukturerade intervjuer, då 

intervjuer är ute efter respondenternas upplevelser vilket denna studies syfte inte var ute 

efter. 

Vid utformandet av enkäten eftersträvades det att enkäten skulle vara lätt förståelig samt att 

den inte ska vara för omfattande. Men enkäten påvisar att det finns en del brister som kom 

fram under analysen och databearbetningen. Enkätfrågorna (bilaga A) kunde i denna studie 

haft tydligare instruktioner om hur de skulle besvaras som i sin tur kunde ha ökat 

svarsfrekvensen på vissa frågor. Ett exempel var att enkätfråga nummer 16 (bilaga A) visade 

sig vara en fråga som skulle ha innehållit mer information, då denna fråga visade sig ha störst 

internt bortfall av alla frågor. Ett sätt att göra denna fråga tydligare kan tänkas vara att ge 

tydlig information att frågan endast krävde ett svarsalternativ då respondenterna hade 

besvarat med flera alternativ. Det kan tänkas att eleverna inte läste informationen som 

uppgavs i början av enkäten eller att de helt enkelt glömde bort som resulterade i att de 

kryssade i fler svarsalternativ än vad som krävdes. Dessutom att eleverna möjligtvis 

misstolkade frågan som endast frågade efter den främsta orsaken och inte flera orsaker. 

5.1.5 Utdelning av enkäter och genomförande 

 

För att genomföra studien och utdelandet av enkäterna tog författaren kontakt med en 

gammal praktikplats som kunde hjälpa till med att få kontakt med gymnasieskolor i Västerås. 

Genom kontakten på praktiken kunde författaren få tag på en kontaktperson där samtalet 

innehöll vad studien gick ut på och vad författaren ville undersöka med hjälp av enkäter. En 

träff bestämdes där författaren i sin tur träffade kontaktpersonen för att lämna över 

enkäterna och även förmedla information om hur enkäten skulle besvaras och hur lång tid 

det skulle ta att besvara den, samt att eleverna skulle få veta att enkäten är frivillig och 

anonym. En tänkbar stärkning av studiens kvalitet var att kontaktpersonen skulle förmedla 

denna information vidare så att respondenternas mentorer hade information om hur enkäten 

till exempel skulle bli besvarad. Även att eleverna mottog missivbrevet samtidigt som 

enkäterna delades ut, där den viktiga informationen av studien framgick. Å andra sidan går 

det inte att konstatera om varje mentor förmedlade den informationen om att enkäten var 
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frivillig och anonym även om mentorerna skall ha förmedlat detta via kontaktpersonen. Det 

går även inte att säkerställa om alla elever läste missivbrevet där den viktiga informationen 

om studien fanns samt att kontaktuppgifterna till författaren fanns om eleverna eventuellt 

hade några frågor angående studien eller enkäten. Å ena sidan kan en tänkbar förbättring av 

denna aspekt vara att författaren hade varit närvarande under utlämningen av enkäterna för 

att säkerställa att respondenterna får den information som de är berättiga till att få. Vilket 

kunde ha ökat studiens kvalitet. En annan tänkbar aspekt är att författaren inte vet hur 

eleverna satt i sina klassrum vilket kan ha påverkat resultatet, om eleverna till exempel satt 

väldigt nära varandra under besvarandet av enkäten. Detta kan ha resulterat i att eleverna 

tittade på varandras svar, samt att de kan ha svarat snarlikt på sina frågor. Även att de 

kanske inte vågade svara ärligt på frågorna om en klasskompis satt bredvid och kollade, 

vilket i slutändan kan ha påverkat studiens resultat. 

5.1.6 Studiens analysmetod och databearbetning 

En deskriptiv analys i form av en frekvenstabell användes för att besvara studiens första 

frågeställning som syftar till att studera omfattningen av elever som upplever skolrelaterad 

stress där fråga 15 (bilaga A) användes. Det var tänkt att fråga 16 skulle användas till 

analysen men på grund av det ett större bortfall exkluderades denna fråga ifrån analysen. På 

grund av att författaren ansåg att resultatet av denna fråga i sig inte ansågs ha tillräckligt stor 

svarsfrekvens för att kunna analyseras och ansågs inte ha tillräckligt med data för att kunna 

göra ett resultat. En frekvenstabells fördel är enligt Ejlertsson (2019) att den är läsvänlig 

vilket kan hjälpa en läsare att förstå det tabellen innehåller. En frekvenstabell har även sina 

nackdelar där den kan bli svåröverskådlig för en läsare. Men något som kan hjälpa en läsare 

att förstå vad tabellen redogöra för är att uppge resultatet i antal och procent. I och med att 

frågeställningen syftar till att endast undersöka omfattningen av skolrelaterad stress bland 

eleverna ansågs denna metod vara relevant. 

Fördelar med att använda ett chi2-test är att det kan användas för att se om det finns 

skillnader mellan grupper dock kan den inte mäta styrkan vilket kan tänkas vara en nackdel. 

Samt att en fördel med ett t-test är att även det kan se om det finns skillnader. I och med att 

dessa test former kan användas för att se om det finns skillnader ansågs de vara relevanta för 

att besvara syftet och frågeställningarna.  

5.1.7 Studiens kvalitetskriterier 

En viktig aspekt med en enkät är att frågorna som används avser att mäta det som ska mätas. 

Till denna studies enkät användes mått som inspirerades från Liv & hälsa ungs enkät från 

2017, vilket kan tänkas att studiens validitet stärks då frågorna har använts flera gånger, 

genom att de har blivit provade i flera studier är frågorna validerade. Eftersom liv & hälsa 

ungs enkät är ganska omfattande valdes specifika frågor ut från enkäten som användes i 

analysen för att slutligen besvara frågeställningar och uppfylla syftet i studien.  

Reliabiliteten är en av den kvantitativa ansatsens kvalitetskriterier som avser till att se om 

måtten i studien är pålitliga och följdriktiga. Ett sätt att stärka reliabiliteten i studien är med 
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hjälp av den interna reliabiliteten som avser till att mäta om frågor avser att mäta samma 

begrepp. En metod som kan användas för att göra en sådan mätning är att göra ett 

cronbach’s alfa-test som gjordes i denna studie. Bryman (2011) förklarar att ett cronbach’s 

alfa-test används för att undersöka frågans interna reliabilitet där värdet går mellan noll till 

ett. Detta test genomfördes och visade ett värde på 0.81, som enligt Bryman (2011) är ett 

acceptabelt värde på den interna reliabiliteten, samt att värdet sträcker sig mot värdet ett 

vilket innebär perfekt intern reliabilitet vilket ökar pålitligheten av studien. 

Då författaren har formulerat några frågor i enkäten anses det att validiteten sänks i studien, 

på grund av att frågorna inte har använts i tidigare forskning, de egen konstruerade frågorna 

avsåg inte att mäta det syftet och frågeställningarna var ute efter vilket innebar att de inte 

inkluderades i analysen. På grund av att studiens enkät innehåller frågor som författaren har 

konstruerat själv innebär det att ytvaliditeten sänks. Ett sätt att öka studiens ytvaliditet kan 

till exempel vara om författaren hade frågat experter inom området om frågorna är av hög 

validitet och att de anser att måttet har en vidare koppling till begreppet (Bryman, 2011). Det 

anses däremot att validiteten ökar när författaren har blandat sin enkät med inspiration från 

andra tidigare använda enkäter med frågor från liv & hälsa ungs enkät från 2017 samt en 

enskild enkätfråga från en norsk studie av Torsheim & Wold (2001). Det var en fråga som har 

använts i tidigare studier vilket tänks stärka denna studies validitet. En tanke som väcktes 

under studiens gång var att möjligtvis använda redan validerade frågor inom området som 

kunde besvara syftet och frågeställningarna som i sin tur kunde ha ökat studiens validitet. 

När en kvantitativ undersökning görs eftersträvas det att kunna se i vilken utsträckning 

resultatet skulle kunna generaliseras till andra grupper än de som medverkade i studien 

(Bryman, 2011). På grund av att det inte har gått att fastställa de exakta orsakerna till det 

externa bortfallet begränsas därför studiens generaliserbarhet. Vidare spelar studiens urval 

en stor roll när det kommer till generaliserbarheten, då det valda urvalet var ett 

bekvämlighetsurval. Vilket innebär att resultatet inte är representativt (Bryman, 2011). 

Studiens population innehöll fler tjejer än killar vilket väckte en tanke om att det externa 

bortfallet troligtvis påverkade generaliserbarheten i denna studie. Samt att det blir svårt att 

generalisera resultatet till den övriga populationen i den valda skolan.  

5.1.8  Etikdiskussion 

Under studiens gång har etiska åtaganden tagits för att öka studiens kvalitet, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Ett 

missivbrev skapades som skulle innehålla den viktigaste informationen där respondenterna 

till exempel ska få veta att enkäten är frivillig och anonym (Bryman, 2011). Det är dessutom 

av vikt att de respondenter som medverkar i studien inte ska ta skada eller bli kränkta av att 

delta. I och med det var respondenternas mentorer som lämnade ut enkäterna och 

missivbreven går det inte att säkerställa om mentorerna framförde informationen korrekt 

samt om eleverna läste missivbrevet (bilaga B) som hängde med enkäten. Detta skulle kunna 

anses vara en anledning till att denna studies etik försvagades. Andra tänkbara svagheter i 

etiken kan till exempel vara att mentorerna samlade in enkäterna, vilket kan ses som en 

svaghet då de kan ha sett svaren på respondenternas enkäter. Samtidigt som en ytterligare 
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svaghet kan vara att eleverna kände sig tvingade att besvara enkäten då de delades ut i 

klassrummet under lektionstid även fast enkäten var frivillig att delta i.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna upplever skolrelaterad stress. Detta kan kopplas 

till en studie av Torsheim et al. (2001) som förklarade att elever som upplever att de har en 

högre KASAM har ett annat förhållningssätt till skolrelaterad stress. En tanke som väcktes 

var att eleverna som besvarade enkäten möjligtvis har en lägre KASAM eftersom resultatet 

visare att majoriteten är pressade av skolarbete. Samtidigt som Antonovsky (1987) påpekar 

att elever kan uppleva att deras hanterbarhet minskar om kraven är återkommande. Vidare 

kan studiens resultat koppas till en studie av Murberg & Bru (2004) som förklarar att 

stressorer som kan påverka elevernas skolgång är pressen av att genomföra skolarbetet 

samtidigt som eleverna kan känna pressen av att inte klara av sitt skolarbete. Eftersom den 

studien påvisade att elevers skolrelaterade stress grundar sig ifrån press av skolarbete kan 

det tänkas att press av skolarbete är en grundande stressor till att elever i denna studie anser 

sig i större grad känna sig stressade i skolan. Samtidigt kan det tänkas att elevernas skolmiljö 

är en bidragande faktor till att eleverna upplever stress i skolan. Skolmiljön anses vara en 

faktor som kan bidra till elevers välmående där en tryggare och bättre skolmiljö kan bidra till 

att elevernas välmående förbättras (Natvig et al, 1999). Dock har inte den här studien kollat 

på denna faktor under analysen och resultatet men att det är av vikt att uppmärksamma 

tänkbara faktorer som kan skada elevers välmående. 

Vidare visade resultatet att det inte fanns någon skillnad mellan killar och tjejer som 

besvarade att de var pressade av skolarbete. Vidare kan det tänkas att en koppling existerar 

till tidigare studien av Murberg & Bru (2004) som förklarade att pressen att prestera i skolan 

samt pressen av att klara skolarbetet påverkar elevernas stress till skolarbetet. En tanke som 

väcktes av resultatet var att färre killar än tjejer besvarade enkäten som i sin tur kan ha 

påverkat resultatet i att det inte framkom att det fanns någon skillnad mellan könen gällande 

skolrelaterad stress, vilket kan vara att resultatet inte är pålitligt.  

Resultatet från tredje frågeställningen visade att det finns en koppling mellan skolrelaterad 

stress och psykosomatiska besvär, elever som känner mycket press av skolarbetet upplever 

fler psykosomatiska besvär än det som känner mindre press. Tidigare studier påvisar att 

skolrelaterad stress har en inverkan på elevernas psykiska välmående, Wiklund et al. (2017) 

förklarar att höga krav i skolan var kopplat till psykosomatiska besvär. Samtidigt visar det sig 

att elever som upplever en högre grad av skolrelaterad stress kan uppleva flera 

psykosomatiska besvär samtidigt (Torsheim & Wold, 2001). KASAM innefattar hur en 

individ ser och upplever olika situationer om de kan hantera situationen eller om det blir en 

påfrestning på deras hälsa. Moksnes et al. (2012) syftade på att en högre nivå av KASAM 

påvisade att ungdomar rapporterade att de upplevde mindre ångest och depression, samt att 

det var fler tjejer än killar som rapporterade att de led av ångest och depression. I en studie 

av Moksnes et al. (2013) visade KASAM att stress även vara relaterat till andra faktorer som 
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grupptryck och depression för både killar och tjejer. Samtidigt kan komponenten 

hanterbarhet kopplas in i resultatet där Luyckx et al. (2012) förklarade i deras studie hur 

kroniskt sjuka barn fortfarande hade en högre KASAM även fast de levde med en 

hjärtsjukdom, och på grund av det kunde de lära sig att hantera sin situation. En tanke som 

kom upp under resultatet var att KASAM kan användas som ett verktyg i skolan för att stärka 

elevers KASAM som på långsikt kan hjälpa eleverna i det vuxna livet som väntar, med hjälp 

av en bra skolmiljö och stöd från lärare kan hjälpa elever med att minska upplevelsen av 

stress när det kommer till skolarbete. Som i slutändan kan förebygga psykisk ohälsa och 

stärka elevernas välmående. KASAM anses därför vara en faktor som kan stärka elevernas 

generella hälsa samtidigt som skolan kan använda sig av teorin för att vidareutveckla skolans 

material så att eleverna känner begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet till skolarbetet. 

Ett fortsatt arbete från lärarnas sida kan skapa studiematerial som kan hjälpa eleverna och 

samtidigt minska stressnivån, då eleverna känner att utbildningsmaterialet är begripligt och 

hanterbart. Det kan tänkas att genom ett nytt skolmaterial kan eleverna som haft en lägre 

KASAM successivt öka sin KASAM och minska sin risk för att hamna i stressfulla situationer i 

skolan. Därför är en viktig del av denna aspekt att både lärare och elever har en bra dialog 

med varandra så att elever ska känna att de har stöd från sina lärare. Meningsfullheten spelar 

även en stor roll i elevers tid på skolan, då elever ska känna att det är meningsfullt att vara i 

skolan och att lärande ska hjälpa eleverna att ta nästa steg i livet om det är så att börja jobba 

eller studera vidare efter studenten.  

5.2.1 Vidare forskning och forsknings betydelse för folkhälsan 

Denna studies resultat kan bidra till vidare forskning inom området av stress och 

psykosomatiska besvär som under det senaste decenniet har ökat bland barn och unga i 

skolan. Det uppkom positiva aspekter i resultatet då det har genererats liknande resultat till 

tidigare studier som även kan ses som en negativ aspekt vilket är att stress och 

psykosomatiska besvär fortfarande existerar inom skolan. Fortsättningsvis kan det tänkas att 

evidensnivån stärks i och med att denna studie hade liknande fynd som andra studier. Ett 

fortsatt arbete med att forska inom detta område är av stor vikt då stress och psykosomatiska 

besvär är ett hot mot människors välmående, därför är det viktigt att fortsätta bedrivandet av 

forskning om hur negativ stress uppkommer hos individer. Då det anses vara av stor vikt för 

att förändra folkhälsan och skapa en friskare framtid för den kommande generationen. Det 

kan hjälpa Sveriges befolkning men även runt om i världen.  

Barn och ungdomar är framtiden därför är det av vikt att fortsätta bedrivandet av forskning 

inom detta område så att de inte ska ta med sig negativ stress in i vuxenlivet som kan ha en 

förödande effekt på samhället och sjukvården. Med hjälp av vidare forskning kan det tänkas 

att fortsatt jobb med att förebygga stress och psykosomatiska besvär hos elever kan det gynna 

samhället på en längre sikt.  

Skolan är en arena där barn och ungdomar spenderar majoriteten av sin vakna tid i. Därför 

är det av vikt att börja jobba tidigt med att förebygga stress och psykisk ohälsa. Höga krav 

från skolan men även från samhället är två faktorer som bör ses över, som i sig behöver 
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stärkas tidigt så att elever inte ska känna att de inte kan hantera det vuxna livet som väntar 

efter studenten.  

6 SLUTSATSER 

• I denna studie var förekomsten av skolrelaterad stress bland elever relativt hög där 

två tredjedelar (77,6%) uppgav att de var pressade av skolarbete. Vilket påvisar att 

pressen av skolarbetet är ett problem i skolan. 

 

• Det finns ingen skillnad mellan könen gällande skolrelaterad stress då killar och tjejer 

som upplever mycket press låg på en ungefärlig lika procent.  

 

 

• Det finns en koppling mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär där de 

som upplever mycket press från skolarbetet upplever fler psykosomatiska besvär än 

de som inte upplever mycket press. 
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BILAGA A 

Enkät 

Hur ska enkäten besvaras? 

Kryssa i det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst för dig. Är du osäker, välj det 

alternativ som ligger närmast. OBS! Sätt endast ett kryss på varje fråga. Skulle det 

vara så att du råkar kryssa fel ruta kan du fylla i hela den rutan och kryssa på den du 

vill svara på. 

 

1. Vilket kön anser du själv tillhöra 

 Tjej 

 Kille 

 

2. Ålder: 

____ 

 

3. Följande frågor handlar om din mamma och pappa, om det är så att du har en 

styvmamma eller styvpappa svara utifrån den person Du anser viktigast för 

din uppfostran. Markera den högsta utbildningsnivå för din mamma eller 

pappa: 

   PAPPA MAMMA 

Grundskoleutbildning                   

Gymnasial utbildning                   

Högskola/Universitet                   

 

4. Vilka av följande passar in på din pappa? 

 

 Arbetar heltid 

 Arbetar deltid 

 Hemmapappa 

 Förtidspensionär/sjukskriven 

 Lärling/student 

 Arbetssökande 

 Tillfälligt arbetslös 

 Träffar honom aldrig 
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 Annat 

 Vet ej 

 

5. Hur bor du? 

 Hyreslägenhet 

 Villa 

 Radhus 

 Annat 

 

6. Vilket av följande passar in på din mamma? 

 

 Arbetar heltid 

 Arbetar deltid 

 Hemmamamma 

 Förtidspensionär/sjukskriven 

 Lärling/student 

 Arbetssökande 

 Tillfälligt arbetslös 

 Träffar henne aldrig 

 Annat 

 Vet ej 

 

7. Ta ställning till följande påstående: 

Jag kan alltid lita på någon av mina föräldrar/vårdnadshavare när det verkligen 

gäller 

 Stämmer mycket bra  

 Stämmer bra  

 Stämmer varken bra eller dåligt 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer mycket dåligt 

 

Följande frågor handlar om din hälsa, läs frågorna noggrant och besvara så gott du 

kan. 

8. Hur mår du rent allmänt 

 

 Mycket bra  

 Bra 
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 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 

 

9. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? 

    Aldrig     Sällan            Ibland          Ofta       Alltid 

Huvudvärk (Inte migrän)                                                                         

Migrän                                                       

Ont i magen                                                                           

Värk i axlar/skuldror/nacke                                                 

Värk i rygg och höfter                                                 

Värk i händer/knän/ben/                                                        

 fötter 

Öronsus/Tinnitus                                                            

Svårt att somna                                                             

Orolig sömn                                                             

 

10. Hur ofta under de senaste tre månaderna har du känt dig? 

Aldrig    Sällan           Ibland          Ofta        Alltid 

Stressad                                                                               

Ängslig/Orolig                                                         

Nedstämd                                                                      

Har kontroll                                                           

Irriterad                                                           
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11. Markera för varje påstående vad som är närmast hur du har känt under de 

senaste två veckorna.  

                                             Hela tiden        Mestadels       Mer än halva-    Mindre än-   Ibland       Aldrig 

                                                                               tiden          halva tiden 

Jag har känt mig… 

Glad och gott humör                                                                                        

Lugn och Avslappnad                                                             

Aktiv och kraftfull                                                      

Pigg och utvilad                                                        

Mitt vardagsliv har varit                                                       

fyllt av saker som intresserar                                                                           

mig 

12. Hur många timmar sover du per natt? 

Mindre än 5 timmar  5-6 timmar 7-8 timmar  9-10 timmar    Mer än 10 

timmar 

                                                                                                    

 

13. Upplever du att du kan koncentrera dig i klassrummet (Studiero)? 

 Stämmer mycket bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer varken bra eller dåligt 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer mycket dåligt  

 

14. Har du nån gång under läsåret upplevt att du känner ett minskat intresse eller 

glädje för aktiviteter som vanligtvis gör dig glad? 

 Aldrig         En gång         Flera gånger          Hela tiden 

 

15. Hur pressad känner du dig av skolarbete? 

 Inte alls     Lite grann   Ganska mycket   Mycket 
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16. Vilken är den främsta orsaken till att du känner dig stressad? 

 Läxor 

 Prov 

 Att redovisa framför klassen 

 Inte får den hjälp jag behöver i skolan 

 Framtiden efter skolan 

 Känner mig inte stressad 

 

Tack för att du har visat intresse och besvarat frågorna! 
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Bilaga B 

Missivbrev 
 

Hej! 
 

Jag heter Jesper Loi Grahn och studerar just nu mitt tredje år på Folkhälsoprogrammet på 

Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller jag på och skriver mitt examensarbete som 

handlar om skolrelaterad stress och psykisk ohälsa. I samband med min studie kommer jag 

att göra en enkätundersökning för att samla in data till mitt examensarbete. Syftet med 

studien är att undersöka förekomsten och könsfördelningen av skolrelaterad stress bland 

gymnasieelever i Västmanlands Län samt om det finns eventuella samband mellan 

skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär.  

Enkäten kommer att delas ut till samtliga av dina klasskamrater och även andra års kurs tre 

klasser på din skola. Din skola är den målgrupp för min studie och därför har du blivit utvald 

till att få besvara denna enkät. Genom att du medverkar i undersökningen kan du bidra med 

kunskap om eventuella samband mellan skolrelaterad stress och psykisk ohälsa. 

Undersökningens resultat kan användas som underlag för att bidra till att ungdomar mår 

psykiskt bättre samt att främja ungdomars hälsa i skolan. Dina svar är betydelsefulla och 

bidrar till studiens kvalité.  

Dina svar i enkäten kommer vara helt anonymt, vilket innebär att enkäten är utformad så att 

ingen individ skall kunna identifiera dig utifrån de besvarade frågorna. Enkätsvaren kommer 

att behandlas med konfidentialitet. Enkäten tar ungefär 10 minuter att besvara och genom att 

du lämnar in enkäten godkänner du att medverka i undersökningen. Ditt deltagande är helt 

valfritt och du får när som helst avsluta din medverkan utan att det uppstår några 

konsekvenser för dig. Uppgifterna som du besvarar kommer endast att användas till det 

ändamål som beskrivs i detta brev. Det är bara jag och min handledare som kommer ha 

tillgång till enkäterna efter att de har samlats in av din lärare. När studien är avslutad kommer 

enkäterna att förstöras. 

Om du har några frågor gällande studien och enkäten finns jag tillgänglig på telefon eller e-

mail. Denna studien förväntas bli klar i juni 2019. 

Jag vill på förhand tacka dig för din medverkan. 

Jesper Loi Grahn 

Mobilnummer: 073-3767759  E-mail: jgn16004@student.mdh.se 
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