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SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa bland elitidrottare har varit ett stigmatiserat område och forskning kring 
ämnet växer. Idag finns mycket som tyder på att elitidrottare utövar en livsstil med stora 
fysiska och psykiska belastningar vilket har visat sig vara mer ohälsosamt än vad den 
generella uppfattningen tidigare varit. Som elitidrottare förväntas en att leva efter idrottens 
alla regler för att bli framgångsrik. 

I den här uppsatsen studeras förekomst av, och skillnader i psykosomatiska besvär mellan tre 
grupper av gymnasieelever i årskurs tre som har elitidrottsinriktning (Nationellt godkänd 
idrottsutbildning, NIU), allmän idrottsinriktning (Idrottsprogram, IDR) och elever utan 
idrottsinriktning. Det undersöks även om det förekommer samband mellan psykosomatiska 
besvär och de olika gymnasiala inriktningarna. Studien har genomförts med en kvantitativ 
tvärsnittsstudie med enkäter som delades ut till två skolor i en ort i mellersta Sverige. Totalt 
deltog 116 elever i undersökningen, med elit- och idrotts- samt utan idrottsinriktning. 
Resultatet visade att det fanns psykosomatiska besvär hos de olika gymnasiala inriktning-
arna, men inga signifikanta skillnader eller samband fastställdes. Ett intressant biresultat 
som påträffades är ett signifikant samband mellan att vara nervös och irriterad och att vara 
stressad och ha svårt att sova, samt att sambandet stärktes för samtliga elever att ha nämnda 
besvär.  

Nyckelord: Folkhälsa, psykisk ohälsa, psykosomatiska besvär, elitidrott, gymnasieelever, 
gymnasial idrottsinriktning. 

 

  



ABSTRACT 

Mental illness among elite athletes has been a stigmatized area and the research area is 
growing. Today, a lot of things points towards that elite athletes are practicing a lifestyle with 
great physical and mental tension. Having a profession as an elite athlete has proven to be 
more unhealthy than the general perception was. As an elite athlete you are expected to live 
for the sport, to follow its rules in order to achieve a successful career. 

This study investigates the prevalence of, and differences in psychosomatic disorders 
between three groups of secondary school students in their last year who have elite sport 
specialization (Nationally certified physical education), public sports specialization (sports 
program) and students without sport specialization. It also investigates whether there is an 
association between psychosomatic disorders and the three various sport specializations. A 
quantitative cross-sectional study was performed and a questionnaire were distributed to two 
schools in central Sweden. A total of 116 students in their 3rd and last year of the secondary 
school with elite- and sport orientation and without sport orientation participated in the 
survey. The results showed a difference in the prevalence of psychosomatic disorders among 
the various orientations in secondary school. Eventhough no significant differences or 
associations between psychosomatic disorders and secondary school orientation was found, a 
secondary finding was found in the form of significant correlations for the student to be 
nervous and irritated with being stressed and having trouble falling asleep, and the 
associations became stronger for students having these problems.  

Keywords: Public health, mental disorder, psychosomatic disorder, elite sports, secondary 
school students, secondary school sport specialization.
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1 INTRODUKTION 

Fysisk aktivitet och träning har många olika positiva effekter på kroppens mentala, fysiska 
och neurologiska funktioner. För elitidrottare övergår träning och fysisk aktivitet till en stark-
are mental och fysisk påfrestning, vilket kan resultera i psykisk ohälsa såsom osunda prest-
ationskrav. För en framgångsrik karriär som idrottare krävs bortprioriteringar, som exempel-
vis minskat socialt umgänge, vilket kan få stor påverkan på individens psykiska hälsa.  

Det finns olika sätt att möta elitidrottares behov av stöd och behandling för att minska effekt-
erna av påfrestningarna som kan komma av idrott på hög nivå. Exempelvis finns mer anpass-
ad idrottspsykologisk hjälp att erhålla idag än för några år sedan. Det är viktigt att området 
för elitidrottare slutar att stigmatiseras gällande psykisk ohälsa och att undersökningar som 
görs sprids utanför idrottens verksamhet. 

Valet av område och ämne föll på författarens eget intresse för idrott och personliga 
bakgrund inom elitidrott i två idrotter. Författaren har också odlat ett intresse för relationen 
mellan psykisk ohälsa och elitidrott, vilken under senare tid varit aktuell i samhällsdebatten.
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden behandlas inledningsvis begrepp som används för undersökningen. Sedan 
beskrivs tidigare forskning kring psykisk ohälsa i ett bredare perspektiv, forskning kring det 
som främjar psykisk hälsa, för att ringa in psykisk ohälsa och elitidrott. Sist i avsnittet 
presenteras problemformulering och den teoretiska ansatsen för uppsatsen. 

2.1 Ordförklaringar 
Psykosomatiska besvär är symptom på besvär som avses när man i medicinska undersök-
ningar inte hittar tillräcklig orsaksgrund i de fysiska symptomen. Individens kroppsliga och 
mentala funktioner arbetar i växelverkan med varandra och psykosomatiska besvär kan vid 
psykiskt lidande yttra sig fysiskt och tvärtom (Martin & Kunttu, 2008). 

Gymnasial idrottsinriktning avser elevernas idrottsliga inriktning i gymnasieprogrammet. 

NIU står för Nationellt godkänd idrottsutbildning och har elever som läser en gymnasielinje 
med elitidrottskoncept där elever kan satsa på en elitidrottskarriär samtidigt som gymnasiala 
studier. För att vara berättigad en NIU-plats krävs vissa intagningstester och en hög idrottslig 
nivå hos individen. 

IDR står för Idrottsprogram med elever som läser en gymnasielinje med idrottsinriktning. 

Ingen idrottsinriktning har elever som läser en gymnasielinje utan idrottslig inriktning. 

2.2 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som under senare årtionden fått större uppmärksam-
het i samhällsdiskussionen. Mental eller psykisk ohälsa är vanligt förekommande i Sverige, 
både bland vuxna, barn och ungdomar. Det finns en ökad andel barn och unga som upplever 
mer psykiska besvär än tidigare bland annat vad gäller stress, huvudvärk, ångest, 
sömnbesvär och svårigheter att hantera vardagen. Undersökningar visar att flickor upplever 
besvär i större utsträckning än pojkar (Regeringen, 2007).  

I Regeringens proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik (2007) diskuterades 
psykisk hälsa inom olika områden och regeringens ambition att arbeta med det i framtiden. 
Även om propositionen är framlagd 2007, vilket kan anses som länge sedan, är propositionen 
den senaste på det här området som regeringen jobbar med. Det finns dock forskning, som 
presenteras nedan, som visar att den bild som regeringen gav 2007 alltjämt är aktuell.  
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Övervägande antalet och speciellt riktade insatser görs mot barn och ungdomar vars möjlig-
heter i livet till stor del präglas av uppväxtvillkor och förutsättningar (Regeringen, 2007). I 
uppväxtåren sker en stor utveckling hos barn och ungdomar vilket kommer att påverka deras 
framtida liv exempelvis vad gäller, individuella kompetenser, utbildningsnivå och hälsa. En 
central arena för ungdomars förutsättning för hälsa och uppväxtvillkor är skola och utbild-
ning (Regeringen, 2007).  

Barn och ungdomar som är extra utsatta för psykisk ohälsa kan tillhöra minoritetsgrupper 
och olika socioekonomiska grupper (Regeringen, 2007), exempelvis påverkar det ett barns 
psykiska hälsa med ensamstående förälder, familjeförhållanden såsom inkomst, närståendes 
hälsa, boendeförhållande med mera (Ilona Koupil, 2012). En extra utsatt grupp eller en 
riskgrupp kan exempelvis ha andra förutsättningar än majoriteten vad gäller ekonomi, ut-
bildningsnivå och låg socioekonomisk position (Regeringen, 2007). Det kan bland annat vara 
genetiska drag och yttre faktorer som gör en individ sårbar genom att påverka individen och 
dess beteende under uppväxten (Ahrén & Lager, 2012).  

En av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa, oberoende av ålder och kön är depression. 
Jämfört med befolkningen i stort finns det en framträdande ökning av depression och ångest 
bland ungdomar i åldern 16-24 år. Även psykosomatiska besvär har ökat bland ungdomar så 
som oro, trötthet, sömnbesvär, anspänningar och värk (Regeringen, 2007). Liksom det finns 
många orsaker till psykisk ohälsa, finns det flera sätt att främja och förebygga densamma. 

2.3 Främjande och förebyggande av psykisk ohälsa 

2.3.1 Samhällsfunktioner som arbetar främjande för psykisk hälsa 

Skola och fritidsverksamhet är miljöer som påverkar barn och ungas hälsa i alla samhälls-
grupper. Inom dessa miljöer finns möjligheter att främja barn och ungas hälsa såväl deras 
psykiska hälsa. Ytterligare organ som arbetar främjande vad gäller barn och ungas psykiska 
hälsa är skolhälsovården och ungdomsmottagningen. Dessa ska fungera som ett stöd för barn 
och ungdomars emotionella utveckling och en god relation dem emellan främjar barn och 
ungas psykiska hälsa (Regeringen, 2007). Externa stödsystem i form av exempelvis skola 
eller förening är av vikt för individens psykiska hälsa genom bland annat aspekten att känna 
tillhörighet, gemenskap och mening med sin tillvaro. Stödsystem kan även verka för att 
utveckla individuella kompetenser och känsla av tro på den egna förmågan vilket främjar 
psykisk hälsa (Regeringen, 2007).  

2.3.2 Nära relationer viktiga för psykisk hälsa 

En viktig förutsättning för barn och ungas psykiska hälsa är relationen till vuxna förebilder 
såsom föräldrar. Känslomässiga band och goda relationer till familj och vänner är viktigt ur 
framförallt ett barns perspektiv som är i behov av interna stödfunktioner under uppväxtåren 
(Regeringen, 2007). 
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Riktade insatser som syftar till att stödja föräldrar och förebygga psykisk ohälsa bland barn 
och ungdomar, kan ha både kort- och långsiktiga effekter på barn och ungas psykiska hälsa. 
Barn och ungdomar som ges möjlighet utveckla individuella kompetenser så som sociala, 
intellektuella och emotionella faktorer, har en minskad risk för psykisk ohälsa i form av 
depression och suicid (Regeringen, 2007).  

I en skolmiljö finns flera faktorer som kan påverka barn och ungas psykiska ohälsa. I 
regeringens proposition En förnyad skolpolitik från 2007 nämns bland annat är skolk, dåliga 
skolprestationer och lärarrelationer samt otydliga regler och bristande elevinflytande som 
riskfaktorer för psykisk ohälsa. Även konflikter med föräldrar och att växa upp med enbart en 
förälder kan påverka barn och ungas psykiska hälsa negativt (Regeringen, 2007).   

2.3.3 Fysisk aktivitet som främjande- och förebyggande faktor för psykisk ohälsa 

Det är viktigt att arbeta främjande för individens psykiska hälsa bland annat genom faktorer 
så som individens sociala nätverk, gemenskap i lokalsamhället och sysselsättning. Även så 
kan fysisk aktivitet vara en främjande faktor vad gäller psykisk hälsa (Regeringen, 2007). 

För att förebygga psykisk ohälsa finns det mycket forskning kring konkreta åtgärder. Att vara 
fysisk aktiv eller att motionera, att utföra någon form av kroppslig rörelse som höjer pulsen, 
är en förebyggande faktor för psykisk ohälsa genom att det minskar depression och stress. 
Rörelse av kroppen skapar positiva neurologiska, mentala och fysiska effekter i kroppen 
(Hughes & Leavey, 2012). Däremot kan fysisk aktivitet som anknyter till elitträning vara 
neurologiskt, fysiskt och psykiskt krävande för kroppen. Det kan innebära stora fysiska 
påfrestningar som resulterar i skador eller mentala påfrestningar som kan yttra sig genom 
stress och prestationsångest (Hughes & Leavey, 2012) (Åkesdotter & Kenttä, 2015). Alltså är 
motionens frekvens och träningens intensitet två faktorer som påverkar individens psykiska 
hälsa (Bär & Markser, 2013). 

2.4 Psykisk ohälsa inom elitidrott 
Den psykiska hälsan kan vara en förutsättning för en framtida karriär som elitidrottare 
(Reardon & Factor, 2010). I och med att psykisk ohälsa inte är ett statiskt tillstånd kan be-
svär, symtom och/eller sjukdomar uppkomma under hela idrottskarriären, alternativt efter 
avslutad karriär (Åkesdotter & Kenttä, 2015).  

Det finns ett växande intresse för psykisk ohälsa och elitidrottares hälsotillstånd. Området 
har blivit föremål för ny forskning (Rice, Purecell, De Silva, Mawren, McGorry & Parker, 
2016) bland annat inom exempelvis träningsmissbruk, humörstörningar vid överträning och 
kronisk traumatisk encefalopati (symtom på hjärnskada som orsakats av upprepat våld mot 
huvudet i olika svårighetsgrad) (Bär & Markser, 2013). 

Den mest uppmärksammade psykiska ohälsan inom elitidrott är ätstörningar. Det har fors-
kats en hel del på ätstörningar och det har under senare tid varit framträdande i samhälls-
debatten. I och med ätstörningarnas utrymme och uppmärksamhet i samhällsdebatten kan 
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det ifrågasättas om problemet endast är en liten del av en stor underliggande problematik i 
form av psykisk ohälsa inom elitidrotten (Biggin, 2015). Det har tidigare funnits en bild av 
elitidrottare som hälsosamma och välmående. De har ansetts vara en skyddad grupp mot 
psykisk ohälsa vilket dagens forskning motbevisar (Bär & Markser, 2013). Elitidrottare har en 
mängd påfrestningar och beteenden som idealiseras eller förminskas vad gäller deras hälso-
mässiga beteenden (Reardon & Factor, 2010).  

En förklaring till varför området för elitidrottares psykiska ohälsa är relativt outforskat kan 
enligt Reardon och Factor (2010) bero på omgivningens synsätt av att idrottares livsstil ideal-
iseras. Det kan finnas ett antagande att förekomsten av psykisk ohälsa är mindre bland id-
rottare än i normalbefolkningen. Det kan även vara så att idealiseringen av idrottare är så 
pass generell i samhället att de blir feldiagnostiserade av legitimerade yrkesamma inom vår-
den (Biggin, 2015). Även idrottare själva kan tendera att förminska problem eller signaler 
som kan tyda på svaghet. Trots att de kan finnas uppenbara psykiska besvär och ohälsa ex-
empelvis genom ätstörningar och hyperaktivitet samt av skada kan många tendera att dölja 
sådana besvär (Reardon & Factor, 2010; Biggin, 2015). 

Rice med flera (2016) menar att en anledning till att idrottare inte söker den vård som de 
behöver kan bero på bristande förståelse om psykisk ohälsa och att det ses som ett tecken på 
svaghet att söka hjälp. Det kan även vara så att idrottsliga organisationer förminskar pro-
blemet hos elitidrottare trots informationsspridning av elitidrottens utsatthet för psykisk 
ohälsa. Den psykiska hälsan bland elitidrottare kan även försämras om de inte får tillgång till 
rätt vård och behandling samt om kulturen inom idrotten inte upplevs ge stöd för psykiatrisk 
vård (Rice et al., 2016). 

Inom idrottens olika nivåer är det vanligt förekommande med idrottspsykologer som i 
huvudsak fokuserar på idrottslig prestation. Genom ett sådant perspektiv beaktas inte ev-
entuellt andra psykiska besvär exempelvis diagnos eller behandling av psykiska sjukdomar. 
Området för idrottspsykologers behov av ett vidgat perspektiv gällande idrottares psykiska 
hälsa är i ett utvecklande stadium (Reardon & Factor, 2010) (Rice et al., 2016). År 2015 öpp-
nade den första svenska motsvarigheten till en sådan mottagning inom svensk idrott som 
möter elitidrottares behov av psykologiskt stöd (Åkesdotter & Kenttä, 2015). Reardon och 
Factor (2010) beskriver att det tidigare funnits bristande yrkeskompetens vad gäller idrotts-
psykologers förståelse och yrkesprofessionella verktyg för att arbeta med en unik grupp elit-
idrottare och deras psykisk hälsa. Psykologer har börjat specialisera sig på elitidrottens behov 
genom att möta idrotten och tillämpa psykiatrin efter området. Utredning, behandling och 
förebyggande arbete är nya perspektiv för i drottpsykologer att arbeta efter för att motverka 
psykiska besvär och påfrestningar inom elitidrotten (Bär & Markser, 2013; Åkesdotter & 
Kenttä, 2015; Rice et al., 2016). 

2.4.1 Elitidrottare – en sårbar grupp  

För att lyckas med en karriär inom elitidrott krävs engagemang och systematik i träning från 
tidig ålder (Bär & Markser, 2013). Som elitidrottare krävs att leva en alternativ livsstil utefter 
idrottens alla regler som ger idrottaren förutsättningar till prestation. Det krävs stor beslut-
samhet och engagemang att leva i en roll som elitidrottare. Ibland blir det för höga påfrest-
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ningar på individen som kan förväntas prioritera bort vardagliga saker som inte ryms inom 
livet för idrotten. Sådana bortprioriteringar kan få konsekvenser på hälsan som exempelvis 
höga stressnivåer. Detta tros vara en av anledningarna till att elitidrottare är sårbara för 
psykisk ohälsa jämfört med många andra, menar Biggin (2015). Många idrottare börjar även 
sin satsning i unga åldrar, vilket kan göra individen sårbar genom att denne är i ett känsligt 
utvecklingsstadium (Bär & Markser, 2013). En fransk studie på idrottare visade att 15 procent 
av idrottare i åldern 17 år eller yngre visade på minst en aspekt av psykisk ohälsa medan 13 
procent av ungdomar i åldern 18–21 år visade på minst en aspekt av psykisk sjukdom. Mot-
svarande siffra var 10 procent av idrottare i åldern 22 år och äldre (Schaal, Tafflet, Nassif, 
Thibault, Pichard, Alcotte, Guillet, El Helou, Berthelot, Simon & Toussaint, 2011).  

Idrottare utsätts för många olika påfrestningar psykiskt och fysiskt exempelvis i form av krav, 
vilket gör idrottare till en unik och utsatt grupp för psykiska besvär och risktagande bete-
enden. Psykisk ohälsa inom elitidrotten kan betraktas som ”ohälsa på arbetsplatsen” ex-
empelvis i form av stress genom konkurrens, sociala medier, bristande stödnätverk, grupp-
dynamik, risker för skador och förtida avslut av karriär. Idrottares förmåga att hantera psyk-
iska påfrestningar är en förutsättning för en framtida karriär på så vis att den påverkar 
idrottares utfall av psykiska besvär och psykiska hälsa (Rice et al., 2016). Även efter avslutad 
karriär är idrottare utsatta för psykisk ohälsa. Det kan vara så att elitidrottare som avslutat 
sin karriär är sårbar för psykisk ohälsa i ännu högre grad än under karriären, vilket kan skapa 
ett behov av psykologiskt stöd likaledes för fördetta elitaktiva (Rice et al., 2016).  

Rice med flera (2016) beskriver idrottande på elitnivå som potentiellt skadlig för det psykiska 
välbefinnandet och kan resultera i ökat symtom av ångest och stress genom bland annat ut-
brändhet, skada eller överträning. Vanliga riskfaktorer för psykisk ohälsa inom elitidrott kan 
ta uttrycket i from av skador, perfektionism, stark idrottslig identitet, låg självkänsla samt 
tidigt karriärsavslut (Åkesdotter & Kenttä, 2015). Det är inte bara elitidrottare som är en sår-
bar grupp vad gäller psykisk ohälsa, även högpresterande amatör idrottare är en grupp kän-
slig för psykiska besvär i idrotten exempelvis emotionell stress (Bär & Markser, 2013). Enligt 
Rice med flera (2016) är forskningen tudelad vad gäller elitidrottares ökade risk för bland 
annat ätstörningar och självmord där viss forskning tyder på ett samband men inte alla.  

Sociala mediers del i den psykiska ohälsan hos elitidrottare är ytterligare en aspekt av pro-
blematiken. Idrottares framgångar exponeras i medier och fixeringen skapar stora emotion-
ella påfrestningar genom tidspress. Medias utrymme i idrottarens vardag skapar en daglig 
stress och upptar tid från privatlivet. Detta skapar slitningar mellan balansen av privatliv och 
sysselsättning genom avsaknad av privatliv, vilket resulterar i psykisk stress. (Bär & Markser, 
2013). 

Bär och Markser (2013) menar att det framförallt är idrottarens förhållande mellan sin sy-
sselsättning och övriga liv som gör gruppen av elitidrottare sårbara för att utveckla psykisk 
ohälsa. De fysiska och psykiska påfrestningarna som elitidrottare känns vid kan även påverka 
uppkomsten och svårighetsgraden av den (Bär & Markser, 2013). Det kan även finnas köns-
skillnader inom elitidrottens psykiska ohälsa. En undersökning gjord på svenska elitidrottare 
visade en markant skillnad mellan könen där kvinnor upplevde psykisk ohälsa i större ut-
sträckning än män (Åkesdotter & Kenttä, 2015). 
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2.5 Teoretiska perspektiv  

2.5.1 Stress-sårbarhetsmodellen 

Stress-sårbarhetsmodellen kommer från läran att se på psykiska besvär (Gispen-de Wied & 
Jansen, 2002) och är en teori om stressbenägenhet som förklarar uppkomsten av sjukdomar 
och ohälsa. Det är en vedertagen modell inom psykiatrin som förklarar att individuella och 
medfödda förutsättningar påverkar (Slavik & Croake, 2006) risken för att utveckla psykisk 
ohälsa. Individens psykosociala resurser, hanterbarhet, sociala och miljömässiga faktorer kan 
inverka på stress och individens hälsoutfall (Burns & Machin, 2012).  

Det skulle kunna ses som lika stor risk för hela befolkningen att utveckla psykiska besvär till 
följd av exponering för olika miljöer. Dock är alla individer olika mottaglig för stress, 
hanterar och anpassar sig olika (Burns & Machin, 2012). Individens anpassning efter 
omgivande stress påverkas av individens biologiska stressrespons, autonoma nervsystemet, 
immunsystemet och hypotalamus-hypofyssystemet (Gispen-de Wied & Jansen, 2002). 

En sårbar grupp som exponeras för stress kan utlösa uppkomsten av psykiska besvär. Indi-
videns påverkan av socialt stöd, stress och hanterbarhet kan påverka effekten av sjukdom i 
form av varaktighet, intensitet och tidpunkten för sjukdom (Slavik & Croake, 2006). Ytterlig-
are individuella förutsättningar som påverkar sårbarhet kan exempelvis innebära upplevelser 
från barndomen, olika föräldraskap (ex. barnuppfostran), familjeförhållanden och genetiska 
förhållanden (Gispen-de Wied & Jansen, 2002).  

Idrottare som har en låg hanterbarhet av stress och lågt socialt stöd visar en tydlig relation 
mellan stress och idrottslig skada (Smith, Smoll & Ptacek, 1990). Det finns forskning som 
visar att sensationssökande är en faktor för ökad sårbarhet av stress på grund av en större be-
nägenhet för risktagande. Individer som har sensationssökande personlighetsdrag söker 
upplevelser som är utmanande och stimulerande, vilket kan innebära risktagande aktiviteter. 
Risktagande kan i vissa hänseenden fungera som en motståndskraft för vissa former av 
stress, särskilt inom miljöer där risktagande beteende är vanligt förekommande, exempelvis 
konkurrenskraftiga idrottsmiljöer (Smith, Ptacek & Smoll, 1992).  

Stress-sårbarhetsmodellen kan anses relatera till föreliggande undersökningen på så vis att 
den kan förklara gymnasieelevernas olika individuella förutsättningar och förmågor att han-
tera psykosomatisk ohälsa. Individuella skillnader mellan respondenterna kan anses stödja 
sig i teorins utgångspunkt att alla är individer med olika förutsättningar att utveckla psyko-
somatiska besvär. Elevens individuella förutsättningar bland annat vad gäller mottaglighet 
för psykosomatiska besvär, kan anses påverka utfallet av elevernas psykosomatiska hälsa. 
Därav ses modellen som ett stöd till undersökningens resultat. 

2.5.2 Krav-kontroll-stöd-modellen 

Krav-kontroll-stöd-modellen är en teori som förklarar psykosocial arbetsmiljö utifrån dessa 
tre aspekter som har stor påverkan på individens hälsa på arbetsplatsen. Det finns en tydlig 



7 

 

relation mellan krav, kontroll och stöd, där de beroende på riktning får ett positivt eller neg-
ativt utfall på hälsa (Karasek & Theorell, 1990).  

Krav kan enligt Karasek och Theorell (1990) beskrivas som olika sorters krav såsom exempel-
vis psykologiska krav eller produktionskrav. Aspekten kontroll beskrivs av Karasek och 
Theorell (1990) som ”kontroll i” och ”kontroll över” sitt arbete. Stöd är ytterligare en faktor 
som är viktig för individens välmående på arbetsplatsen vilket kan ses ur aspekterna socialt 
stöd från exempelvis närstående eller stöd från chefer och arbetskollegor (Johnson & Hall, 
1988). I en ideal situation så har individen bra stöd, högt beslutsutrymme och en balans 
mellan höga samt låga krav (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellens tre faktorer är viktiga för individers hälsa på sin arbetsplats och forskning visar att 
det finns ett samband mellan utsatthet för stress och sjukdomsbesvär. Individer som upplev-
er hög arbetsrelaterad stress uppger ofta besvär i form av bland annat värk i muskler, mage, 
huvudet samt sömnsvårigheter och minnesproblem. Stress kan orsakas av många faktorer 
exempelvis genom höga förväntningar, bristande stöd eller konflikter (Arbetsmiljöverket & 
Statistiska Centralbyrån, 2001). 

Stress kan vara stimulerande för en individ i relation till prestation, såvida stressen inte 
uppstår i en negativ bemärkelse, vilket kan skapa stora fysiologiska påfrestningar (Arbets-
miljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001). Dock så reagerar alla individer olika på stress. 
Framförallt tidigare erfarenheter av stress och socialt stöd påverkar individens hanterbarhet 
av stress (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001).  

Figur 1: Krav-kontroll-stöd-modellen av Karasek & Theorell, 1990. 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.51208.1321608199!/temablad_arbetsmiljomodeller.pdf 

Teorin kan relateras till föreliggande undersökning på så vis att den kan ge förklaring och 
stöd till undersökningens resultat genom att arena skola kan ses som elevers ”arbetsplats” 
samt vidare kunna ligga till stöd för eventuella skillnader i upplevelsen av krav, kontroll och 
stöd mellan undersökningens gymnasiala inriktningar. Krav kan ses som de prestationskrav 
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eller psykiska påfrestningar som gymnasieeleverna upplever. Känsla av kontroll kan relateras 
till elevernas hanterbarhet av stress och stresspåverkan. Elevernas sociala stöd kan erhållas 
från exempelvis familj, vänner och tränare men kan även upplevas som bristande i sin utbild-
ning eller idrottande. 

2.6 Problemformulering 

Inom idrottsverksamheter är det viktigt att skapa ett tillåtande klimat genom värderingar och 
föreningskultur så att elitidrottares psykiska ohälsa kan upptäckas och behandlas. Miljö-
mässiga faktorer kan vara viktigt att vidare undersöka genom att kartlägga förekomst och 
riskfaktorer för psykisk ohälsa specifik för idrottslig verksamhet (Åkesdotter & Kenttä, 2015). 
Bär & Markser (2013) menar att det är viktigt att framtida forskning fokuserar på idrottens 
specifika påfrestningar och ohälsa så att det går att möta elitidrottares unika behov på rätt 
sätt. Det behövs mer forskning inom elitidrott och psykisk hälsa och resultat behöver spridas 
utanför idrottens verksamhet (Rice et al., 2016). För att kunna minska stigmatiseringen av 
elitidrott och psykisk ohälsa finns behov av ytterligare forskning inom området (Biggin, 
2015). Forskningsområdet för elitidrott och psykisk ohälsa kan ofta ha ett brett angreppssätt 
kring problemet och det kan anses vara intressant att smalna av området till mindre bestå-
ndsdelar och undersöka exempelvis psykosomatiska besvär. 

Undersökningen utfördes på två skolor i Mellansverige och som nämndes i tidigare avsnitt, 
drabbas även yngre elitidrottare av psykisk ohälsa när de ängar sig åt idrott på elitnivå. För 
barn och ungdomar i grundskolan finns inte samma form av inriktningar som variationen av 
idrottsinriktade gymnasielinjer. I svenska gymnasieskolor går detta att jämföra genom 
gymnasielinjer med elit- (NIU), idrotts- (IDR) och utan idrottsinriktning. Tre olika 
gymnasiala inriktningar valdes på två skolor i Mellansverige med olika nivåer på den 
idrottsliga inriktningen för att kunna jämföra deras psykiska hälsa. Samtliga elever gick 
årskurs tre på gymnasiet.  

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka förekomst av, och skillnader i psykosomatiska besvär mellan elever 
som studerar nationellt godkänd idrottsutbildning, idrottsprogram och utan 
idrottsinriktning, samt undersöka om det förekommer samband mellan psykosomatiska 
besvär och de olika gymnasiala inriktningarna. 
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3.1 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning förekommer psykosomatiska besvär bland eleverna?  
• Vad för skillnader i psykosomatiska besvär kan finnas bland eleverna? 
• Vad för samband kan finnas mellan psykosomatiska besvär och elevers gymnasiala 

inriktning?  

4 METOD 

I metodavsnittet behandlas inledningsvis undersökningens utformning av design. Sedan 
presenteras undersökningens genomförande samt tillämpningen av kvalitetskriterier och 
etik.  

4.1 Metodval och studiedesign 
Undersökningen använder kvantitativ metod och utgår från en positivistisk ansats, att det 
inte finns utrymme för tolkningar utan att undersökningsansvarig betraktar verkligheten 
objektivt och realistiskt (Bryman, 2011). Undersökningsansvarig använder teorin stress-
sårbarhetsmodellen samt krav-kontroll-stöd-modellen som premisser för att härleda resulta-
ten, vilket innebär att den är av deduktivt slag (Bryman, 2011). Vald studiedesign är tvär-
snittsdesign som syftar till att mäta förekomst och utbredning av exempelvis sjukdom under 
en viss tidpunkt, där flera respondenter kommer att undersökas för att resultatet ska kunna 
generaliseras (Bryman, 2011). Resultatet jämförs inom och mot grupperna med olika inrikt-
ning samt redogöra eventuella samband och skillnader. 

4.2 Urval 
Ett stratifierat slumpmässigt urval (Bryman, 2011) genomfördes där gymnasieelever med och 
utan idrottslig inriktning valdes för att resultera i representativa och jämnstora 
undersökningsgrupper samt svara på undersökningens syfte. Gymnasieelever i årskurs tre 
valdes med motiv att dessa elever anses uppnått en mognad samt idrottslig karriär i högre 
grad än elever i lägre årskurser. Inriktningarna som valdes var elever som läser NIU, IDR och 
ingen idrottsinriktning. Elever utan idrottsinriktning valdes för att ge undersökningen en 
ytterligare dimension genom att jämföra skillnader mellan dem och elever som har en 
framträdande elit- eller idrottsinriktning i sin gymnasieutbildning.  

Därtill gjordes ytterligare ett urval i form av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) vilket 
innebär att respondenterna blev elever från två skolor som var tillgängliga för 
undersökningen. Den ena skolan hade klasser med blandade elever som studerade IDR- och 
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NIU inriktning. Den andra skolan hade elever utan idrottslig inriktning men med en tydlig 
inriktning på teknikmässiga ämnen. Läraransvarig på samtliga skolor för undersökningen 
tilldelade klasser som var tillgängliga för att delta i undersökningen inom det befintliga 
urvalet. 

4.2.1 Enkätutformning  

För insamling av data till undersökningen skapas en ny enkät (se Bilaga A) med majoriteten 
beprövade frågor från Liv och hälsa-ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012a). Fråga ett i 
enkäten användes för att bestämma kön på respondenten som deltog. Den andra frågan ska-
pades av författaren och användes för att bestämma gymnasieelevernas inriktning inom 
deras gymnasieutbildning. Enkätens tredje fråga behandlade elevernas mående och den 
fjärde frågan ämnade fastställa hur nöjda eleverna var med sina liv. Den sista och femte 
frågan var utformad som en matris där de olika psykosomatiska besvären behandlades i rad-
er. Frågan ämnade ta reda i vilken utsträckning eleverna upplevde psykosomatiska besvär. 

4.3 Datainsamling 
För att få tag i respondenter togs telefonkontakt med aktuella skolor, inom det tidigare 
nämnda urvalet. De etiska förhållningsregler som presenteras i etikavsnittet följdes och in-
leddes med att rektorn på respektive skola kontaktades för ett godkännande av undersök-
ningen varpå undersökningsansvarig tilldelades kontaktuppgifter till ansvarig lärare för 
vidare kommunikation.  

Datainsamling för gymnasieelever med inriktning NIU och IDR samlades in vid två tillfällen. 
Vid respektive tillfälle samlades 50- samt 34 enkäter in. Två datainsamlingstillfällen var 
nödvändigt för att anpassa utdelningen av enkäter till lektionstillfällen med utrymme att 
besvara dessa under lektionstid. Datainsamling för gymnasieeleverna utan idrottslig 
inriktning samlades in vid två tillfällen av totalt 32 enkäter. Det andra 
datainsamlingstillfället var nödvändigt för att det vid första insamlingstillfället var en valfri 
lektion. Enkäterna delades ut och samlades in vid samma tidpunkt (totalt cirka 10 minuter 
per klass) och de som fick enkäten fyllde i den. Endast lärar- och undersökningsansvarig var 
närvarande i klassrummen under ifyllandet av enkäten. Datainsamling pågick under en 
veckas tid och totalt samlades 116 enkäter in.  

 

4.3.1 Bortfall 

Inget externt bortfall förekom i undersökningen vilket Bryman (2011) menar är respondenter 
som blir tilldelade enkäten men väljer att inte delta. 

Av totalt 116 enkäter besvarades 114 enkäter fullständigt, varav två enkäter hade ett internt 
bortfall vid ett av svarsalternativen i fråga fem (Bilaga A). Det interna bortfallet som upp-
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fattades berörde psykosomatiska besvär om eleven varit nervös (Tabell 1). I och med att bort-
fallet endast berörde två enkäter ansågs bortfallet inte ha någon större effekt på 
undersökningens resultat. 

Tabell 1. Undersökningens interna bortfall (n=antal bortfall). 

Internt	bortfall	

																								svarsalternativ	
Fråga	5.	Har	du	under	de	
senaste	3	månaderna	haft	

följande	besvär?	

 

Nervös 

 

n=2 

 

Genom att ta hänsyn till det externa bortfallet (0) och totalt insamlade enkäter (116) kan 
svarsfrekvensen för undersökningen beräknas och fastställa hur många av respondenterna 
som svarat på enkätfrågorna (Bryman, 2011) (116/116=1,00), vilket gav en svarsfrekvens på 
100 procent. 

4.4 Databearbetning och analys 
Enkäternas svarsalternativ kodades med poäng för varje fråga (Bryman, 2011). Varje svars-
alternativ i enkäten fick en siffra på en Likertskala där lågt värde (1) innebar ett negativt svar, 
medan högt värde (5) innebar ett positivt svar (Bryman, 2011). Insamlad data som kodas kan 
kallas numerisk data och när datamaterialet är kvantifierbar är den lättare att analysera 
(Bryman, 2011). På så vis kan elevernas psykosomatiska besvär mätas i värden och generalis-
eras. Datameterialet måste sedan bearbetas och analyseras och därför matades samtliga en-
käter in i statistikprogrammet SPSS statistic 22 (SPSS). Vid internt bortfall lämnades dessa 
alternativ tomma i SPSS för att inte ge ett missvisande resultat (Bryman, 2011). 

Inledningsvis i analyseringen av datameterialet skapades en frekvenstabell (Bryman, 2011) 
där den ordinala variabeln för gymnasial idrottsinriktning och den nominala variabeln kön 
presenterades. En ordinal variabel kan enligt Bryman (2011) beskrivas som en variabel vars 
kategorier kan rangordnas men inte har ett definierat avstånd emellan exempelvis svarsalter-
nativ för mycket bra, bra, varken bra eller dåligt och så vidare. En nominal variabel kan enligt 
Bryman (2011) beskrivas som kategorier som inte kan rangordnas exempelvis kön eller färg-
er. Frekvenstabellen presenterades för att tydligt få en översikt av förekomst (Bryman, 2011) 
av mängden elever och könsfördelning inom respektive inriktning.  

4.4.1 Förekomst av psykosomatiska besvär 

För att besvara frågeställning ett (I vilken utsträckning förekommer psykosomatiska besvär 
bland eleverna?) användes fråga två och fråga fem i enkäten (Bilaga A) som behandlade elev-
ers gymnasiala inriktning och psykosomatiska besvär.  
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För att analysera förekomst av psykosomatiska besvär gjordes en korstabell vilket enligt 
Bryman (2011) kan ses som en frekvenstabell fast den tar hänsyn till flera variabler samtidigt. 
I frekvenstabellen ställdes gymnasial inriktning mot psykosomatiska besvär för få en över-
blick av hur många elever inom respektive inriktning som har psykosomatiska besvär. För att 
tydligt urskilja gymnasial inriktning och förekomst av psykosomatiska besvär bland eleverna 
fokuserades det enbart på de elever som har besvär och de som inte angivit några psyko-
somatiska besvär lämnades utanför i presentationen av resultatet. 

4.4.2 Skillnader i psykosomatiska besvär 

För att besvara frågeställning två (Vad för skillnader i psykosomatiska besvär kan finnas 
bland eleverna?) användes även där fråga två och fem i enkäten. Variablerna för gymnasial 
inriktning och psykosomatiska besvär måste först bearbetas för att kunna genomföra tänkta 
analysmetoder genom dikotomisering. Med dikotomisering menas att dela grupper itu för att 
lättare kunna hantera mängden data (Bryman, 2011). För frågan om gymnasial inriktning 
dikotomiserades ena gruppen till idrottsinriktning (IDR och NIU) och gruppen för ingen 
idrottsinriktning fick vara kvar som den var. Valet att dikotomisera IDR och NIU i en gemen-
sam grupp baserades på att båda grupper hade en gymnasial idrottsinriktning i sin utbild-
ning till skillnad från elever utan idrottsinriktning.  

Variabeln för psykosomatiska besvär dikotomiserades till en grupp som inte har besvär 
(aldrig och sällan) och en grupp som har besvär (ibland, ofta och alltid). Valet att 
dikotomisera alternativet ibland, till elever som har besvär grundades i att elever som har 
besvär ibland inte mår helt bra.  

För att analysera datan prövades om det fanns några statistiskt signifikanta skillnader 
(Pallant, 2013) mellan de dikotoma variablerna för gymnasial inriktning och psykosomatiska 
besvär i ett chi2-test (Pallant, 2013). Variabel för gymnasial inriktning kan ses som 
oberoende, vilket enligt Bryman (2011) kan ha en kausal påverkan på en beroende variabel 
alltså psykosomatiska besvär. Ett chi2-test kan göras för att kunna se skillnader mellan 
specifika kategoriska variabler mellan två eller flera grupper (Pallant, 2013).  

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns en generell utgångspunkt för signifikansnivå där 
maximalt fem fall av 100 kan vara avvikande men fortfarande visa på ett statistiskt 
signifikant samband (Bryman, 2011). I denna studie utgick analysen från p=<0,05 (Bryman, 
2011) vilket innebär att sannolikheten för att skillnaden finns är med 95 procent säkerhet och 
att det är mindre än fem procents sannolikhet för att skillnaden uppkommit av slumpen.  

4.4.3 Samband mellan gymnasial idrottsinriktning och psykosomatiska besvär 

För att besvara frågeställning tre (Vad för samband kan finnas mellan psykosomatiska 
besvär och elevers gymnasiala idrottsinriktning?) användes även där fråga två och fem i 
enkäten. De ursprungliga variablerna för gymnasial inriktning och psykosomatiska besvär 
användes. 
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Spearman rangkorrelation genomfördes för att fastställa eventuella samband mellan gym-
nasial inriktning och psykosomatiska besvär. En rangkorrelation eller en sambandsanalys, 
avser fastställa styrkan av ett samband mellan två variabler (Ejlertsson, 2012). I en rang-
korrelation analyseras oftast kontinuerliga variabler men vid Spearman rangkorrelation kan 
även icke-kontinuerliga variabler analyseras (Field, 2013). Rangkorrelationens styrka på 
sambandet mäts genom ett r-värde vilket även kan kallas för korrelationskoefficient. En 
korrelationskoefficient kan variera mellan -1≤r≤+1 där -1 motsvarar ett perfekt negativt sam-
band, +1 ett perfekt positivt samband och 0 inget samband (Ejlertsson, 2012). Statistisk 
signifikans gäller för analysen när p=<0,05 (Bryman, 2011). 

Vidare analyserades den dikotoma variabeln för gymnasial inriktning och psykosomatiska 
besvär genom ett Odds Ratio-test (OR)(Ejlertsson, 2012), vilken ämnar mäta sannolikheten 
för individer exempelvis att insjukna i en sjukdom som denne blivit vaccinerad för. Först 
analyserades sannolikheten (Ejlertsson, 2012) för eleverna att ha psykosomatiska besvär 
beroende av de gymnasiala idrottsinriktningarna och vidare analyserades risken för att ha 
olika psykosomatiska besvär. Vid analys genom Odds Ratio finns ett så kallat konfidens-
intervall (CI), vilket står för intervall för medelvärdet. Värden för CI i undersökningen är 
95%, vilket innebär att 95% av fallen ska hamna inom intervallen för medelvärdet för att vara 
statistisk signifikant. Detta med förutsättning att värdet 1 inte inkluderas mellan konfidens-
intervallets värden exempelvis 95% CI=2,219-14,903. Vid analys fastställs ett OR-värde vilket 
står för sannolikheten att en händelse eller liknande inträffar, exempelvis OR=5,751 innebär 
nästan sex gånger ökad sannolikhet för händelsen att inträffa (Ejlertsson, 2012).  

4.5 Kvalitetskriterier 
I samhällsforskning finns framförallt tre kriterier för att upprätthålla god kvalitet som 
behandlar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet är ett viktigt kriterium för trovärdighet och pålitlighet – att forskningsfrågan 
faktiskt mäts i undersökningen. Detta är något som alltid är svårt att mäta men kan kontroll-
eras genom att enkäten innehåller rätt komponenter (Bryman, 2011) för att mäta psyko-
somatiska besvär, gymnasial inriktning samt kön. I den här undersökningen användes be-
prövade frågor från enkäten Liv och Hälsa-ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012a) där 
vissa frågor är grundade i validerade frågebatterier, det är dock inte nämnt vilka frågor i 
enkäten (Liv och Hälsa-ung 2012) som är validerade (Landstinget Västmanland, 2012b). 
Emellertid var en fråga obeprövad vilken syftade att fastställa respondentens gymnasiala 
inriktning. Dock testades enkäten innan insamling av data för att se om den uppfattades på 
ett korrekt sätt vilket kan anses stärka studiens validitet. Två mindre ändringar gjordes för 
enkätens estetik men inga frågor eller innehåll ändrades.  

Reliabilitet är ett kriterium som används för att säkra tillförlitligheten i undersökningens 
mätning (Bryman, 2011), vilket är ytterligare ett kriterium för att uppnå kvalitet i forskning. 
Den här undersökningen grundar sig i vetenskaplig evidens bland annat genom vald datain-
samlingsmetod och analysmetod som är vedertagna metoder inom forskning. Enkätens 
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frågor som stärks av validering och vetenskaplig grund kan anses stärka reliabiliteten i den 
här undersökningen.  

Vidare är undersökningens generaliserbarhet ett kriterium för att uppnå en god kvalitet. En 
god generaliserbarhet kan bland annat innebära att studiens resultat ska kunna appliceras på 
en annan population utöver den som är aktuell för undersökningen (Bryman, 2011). Ett sned-
fördelat datamaterial (Bryman, 2011) kan skapa en skevhet i resultatet på så vis att grupperna 
inte är representativa. Genom användningen av Spearman rangkorrelation (Ejlertsson, 2012) 
vid analyseringen av datamaterialet beaktades detta på så vis att den varianten av rang-
korrelation tar hänsyn till snedfördelat material. Ur denna aspekt kan möjligheten för 
generaliserbarhet i undersökningen anses god.  

Urvalet för undersökningen genomfördes bland annat via ett stratifierat slumpmässigt urval i 
vilket kan anses syfta till att öka generaliserbarheten (Bryman, 2011) genom representativa 
och jämnstora undersökningsgrupper som kunde besvara studiens syfte. Vidare genomfördes 
ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) menar kan minska generaliserbarheten. Till 
skillnad från ett sannolikhetsurval där alla respondenter har samma möjlighet att delta i 
undersökningen, blev gymnasieklasserna i den här undersökningen tilldelade undersök-
ningsansvarig inom det befintliga urvalet.  

4.6 Etiska överväganden 
I all forskning finns olika etiska principer. En god forskningsetisk ansats kan exempelvis 
behandla aspekter som forskarens objektivitet och sanningsenlighet i undersökningen. 
Forskaren ska skydda respondenterna från skada och identifiering (Bryman, 2011). Det finns 
fyra framstående etiska principer som berör samhällsvetenskaplig forskning vilka är info-
rmationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Helsinki, 
2001).  

I enlighet med informationskravet ska forskaren informera respondenterna om studiens syfte 
och att medverkan är frivillig och kan avbrytas. Forskaren ska skydda respondenternas 
personuppgifter och behandla känslig information konfidentiellt. Insamlad data får endast 
användas i syfte för undersökningen och inte nyttjas till annat. Enligt samtyckeskravet är det 
frivilligt för respondenterna att delta i undersökningen och ett deltagande går att avbrytas 
(Helsinki, 2001).  

Etiska aspekter som beaktades i undersökningen tillämpades bland annat genom undersök-
ningens missivbrev (Bryman, 2011) (Bilaga B) som bifogades med enkäten vid utdelning. 
Respondenterna tog del av missivbrevet innan de började fylla i enkäten. Där informerades 
bland annat om undersökningens konfidentialitet, undersökningen syfte, att användningen 
av enkätens resultat endast skulle användas till undersökningen och sedan förstöras. Vidare 
informerades att inlämnad enkät betraktades som ett samtycke av deltagande samt frivillig-
het om deltagande. Det väsentliga av missivbrevet presenterades även muntligt för respond-
enterna innan ifyllande av enkäten påbörjades. Enkäterna samlades in i ett kuvert för att 
upprätthålla största möjliga konfidentialitet. Undersöknings ansvarig tillämpade etiken i 
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praktiken efter bästa möjliga förutsättningar bland annat vad gäller missivbrevets (Bilaga B) 
uttalade etiska beaktning. Etisk tillämpbarhet skulle även kunna ses som den faktiska till-
ämpningen som författaren gör i undersökningen gällande etiken, exempelvis att det som 
uttalats i missivbrevet fullföljs gentemot respondenterna (Bryman, 2011).  

Ett övervägande som gjordes var att inte namnge skolorna som deltog i undersökningen. 
Respondenterna som deltog i undersökningen var majoriteten av klasserna i årkurs tre i 
respektive i skola samt att de specifika inriktningarna skulle kunna vara lätta att identifiera 
om dess geografiska plats kungörs (Helsinki, 2001). 
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5 RESULTAT 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis fördelningen av eleverna som besvarat enkäten, 
sedan följer resultatet för undersökningens frågeställningar uppdelad i tre avsnitt som be-
handlar förekomst, skillnader och samband.  

Totalt deltog 116 elever i undersökningen. Fördelningen av respondenterna mellan gymnasi-
ala inriktningarna bestod av 34 elever som studerar IDR, 50 elever som studerar NIU och 32 
elever som studerar utan idrottslig inriktning (Tabell 2). Det går även att utläsa könsfördel-
ning för att få en bättre bild av vilka undersökningens respondenter representerades av. 

Tabell 2. Presentation av antalet respondenter i  
undersökningen från respektive inriktning samt  

könsfördelning (n=116). 
	 	

NIU	
	

IDR	
Ingen	

Idrottsinriktning	
	

Tot.	
Kille	 28 17 27 73 
Tjej	 22 16 5 43 
Tot.	 50 34 32 116 

5.1 Irritation och stress vanligast bland psykosomatiska besvär 

De två psykosomatiska besvär som tydligt var överrepresenterade bland samtliga elever var 
att de har känt sig irriterade och stressade under de senaste tre månaderna. Majoriteten 
elever (n=80) uppgav att de känt sig irriterade under de senaste tre månaderna, vilket var 
mest förekommande bland elever som gick NIU och minst förekommande bland elever utan 
idrottsinriktning (Tabell 3). Majoriteten elever (n=85) uppgav att de känt sig stressade under 
de senaste tre månaderna. Nästan hälften av eleverna som känt sig stressade gick NIU, en 
tredjedel gick IDR och en fjärdedel gick utan idrottsinriktning. Utbredningen av psykosomat-
iska besvär inom respektive inriktning presenters nedan i tabell 3. 
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Tabell 3. Deskriptiv analys av elever som upplevt psykosomatiska  
besvär under de senaste tre månaderna (n=116, undantag för ”nervös” n=114). 

 
(Har	besvär=ibland/ofta/alltid)	 	

NIU	

	

IDR	

Ingen	
Idrottsin
riktning	

	

Tot.	

Har	huvudvärk	 25 21 14 60 

Har	ont	i	magen	 13 16 11 40 

Har	värk	i	axlar/skuldror/nacke	 20 14 16 50 

Har	värk	i	rygg/höfter	 24 11 9 44 

Har	värk	i	knän/ben/fot	 20 14 9 43 

Är	nervösa	 23 18 18 59 

Är	irriterade	 34 25 21 80 

Är	stressad	 38 27 20 85 

	 Har	svårt	att	sova	 21 15 16 52 

5.2 Inga skillnader mellan de gymnasiala inriktningarna och 
psykosomatiska besvär  

Resultatet visar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de gymnasiala inriktningarna 
och psykosomatiska besvär. I och med att p=>0,05 för samtliga variabler vilket innebar 
mindre än 95 % säkerhet att det finns en statistisk skillnad. Alltså är sannolikheten stor att 
skillnaden uppkommit av slumpen (Tabell 4). 

Tabell 4. Skillnader mellan psykosomatiska besvär och de gymnasiala inriktningarna i form av chi2-
värden (n=116, undantag för ”nervös” n=114). 

	
(Har	besvär=ibland/ofta/alltid	
Inga	besvär=aldrig/sällan)	

	
	

Idrottsinrik
tning	
	

	
Ingen	

Idrottsinrik
tning	
	

	
	

Tot.	%	

P-värde	
(statistisk	
signifikans	
p=<0,05)	

	
Har	huvudvärk	 46 (76,7%) 14 (23,3%) 100 % 0,289 

Har	ont	i	magen	 29 (72,5%) 11(27,5%) 100 % 0,988 

Har	värk	i	axlar/skuldror/nacke	 34 (68,0%) 16 (32,0%) 100 % 0,555 

Har	värk	i	rygg/höfter	 35 (79,5%) 9 (20,5%) 100 % 0,179 

Har	värk	i	knän/ben/fot	 34 (79,1%) 9 (20,9%) 100 % 0,218 

Är	nervösa	 41 (69,5%) 18 (30,5%) 100 % 0,548 

Är	irriterad	 59 (73,8%) 21 (26,3%) 100 % 0,631 

Är	stressad	 65 (76,5%) 20 (23,5%) 100 % 0,105 

Har	svårt	att	sova	 36 (69,2%) 16 (30,8%) 100 % 0,522 
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5.3 Inga samband mellan de gymnasiala inriktningarna och 
psykosomatiska besvär, men ett bifynd påträffades 

Resultatet visar inga statistiskt signifikanta samband mellan de gymnasiala inriktningarna 
och psykosomatiska besvär, men ett bifynd påträffades. 

Bifyndet visade ett statistiskt signifikant samband mellan förekomsten av psykosomatiska 
besvär med en ökad sannolikhet för att få andra och fler besvär. Exempelvis om eleven oftare 
är nervös finns det ett statistiskt signifikant samband att denne även är stressad (r=0,501, 
p=0,001). Även när eleven känner sig irriterad fanns det ett statistiskt signifikant samband 
med att vara stressad (r=0,499, p=0,001). Analysen påvisar också ett statistiskt signifikant 
samband gällande att elever som är irriterade även kan ha svårt att sova (r=0,481, p=0,001). 

I resultatet framträder fler statistiska samband mellan psykosomatiska besvär, vilket alltså 
inte har varit huvudfokus för frågorna. Exempelvis fanns statistiskt signifikanta samband 
mellan magont och värk i axlar/skuldror/nacke, rygg/höfter, händer/knän/ben/fot, 
nervositet, irritation, stress och har svårt att sova (Se tabell 5). 

Tabell 5. Statistiskt signifikanta samband för magont i relation till andra psykosomatiska besvär 
(n=116, undantag för ”nervös” n=114). 

r=korrelations
kofficient	
p=	statistisk	
signifikans	
(p=<0,05)	

	
värk	ax-
lar/skuld-
ror/nacke	

	
Värk	
rygg/-
höfter	

	
Värk	

händer/-
knän-
/ben/fot	

	
	

Nervos-
itet	

	
	

Irrita-
tion	

	
	

stress	

	
	

svårt	att	
sova	

	
magont	

r=0,264 
p=0,004 

r=0,262 
p=0,005 

r=0,232 
p=0,012 

r=0,341 
p=0,001 

r=0,334 
p=0,001 

r=0,441 
p=0,001 

r=0,379 
p=0,001 

 

Det gick även att tyda statistiskt signifikanta samband för värk i axlar/skuldror/nacke med 
att ha värk i rygg/höfter, /händer/knän/ben/fot, vara irriterad, stressad och har svårt att 
sova.  

Tabell 6. Statistiskt signifikanta samband för värk i axlar/skuldror/nacke i relation till andra 
psykosomatiska besvär (n=116 med undantag för ”nervös” n=114). 

r=	korrelations–
kofficient	
p=	statistisk	signifikans	
(p=<0,05)	

	
Värk	

rygg/höfter	

	
händer/knä
n/ben/fot	

	
	

irritation	

	
	

stress	

	
svårt	att	
sova	

	
värk	i	

axlar/skuldror/-
nacke	

 
r=0,560 
p=0,001 

 
r=0,387 
p=0,001 

 
r=0,346 
p=0,001 

 
r=0,234 
p=0,012 

 
r=0,235 
p=0,011 
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Utvalda delar av bifyndet analyserades genom Odds Ratio-test, vilket fastställde ökad 
sannolikhet för eleven att ha fler och andra psykosomatiska besvär. Resultatet fastställde 
statistisk signifikans gällande sambandet mellan olika psykosomatiska besvär och ökad 
sannolikhet för andra och fler besvär. Exempelvis har elever som är nervösa nästan sex 
gånger ökad sannolikhet för att också vara stressade (OR=5,751, 95% CI=2,219-14,903). Även 
elever som är irriterade har nästan sex gånger högre sannolikhet för att också vara stressad 
(OR=6,333, 95% CI=2,582-15,532) och mer än fem gånger ökad sannolikhet för att också ha 
svårt att sova (OR=5,483, 95% CI=2,146-14,007). Vidare fastställde analysen att elever för 
samtliga gymnasiala inriktningar som har ont i magen har fyra gånger ökad sannolikhet för 
att även ha svårt att sova (or=4,154, 95% CI=1,834-9,407). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med ett återvändande till syfte och problem och därefter reflektioner 
kring förutsättningarna för studien såsom metod och data, sedan behandlas resultaten och 
varför de ser ut som de gör och slutligen hur studien kan bli utgångspunkt för fortsatta 
studier och lärdomar. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval och studiedesign 

Den här undersökningen utgick ifrån kvantitativ metod genom en tvärsnittsdesign med 
datainsamling i form av enkäter. Studien skulle även kunna göras genom en jämförande 
studiedesign, vilket enligt Bryman (2011) innebär att två eller fler kontrasterade fall 
exempelvis bestående av fåtal individer, hela grupper, lokalsamhälle organisationer och så 
vidare, jämförs med varandra för att få ökad förståelse för sociala företeelser. Som nämnt in-
ledningsvis så är syftet att undersöka förekomst av psykosomatisk ohälsa i specifika grupper i 
ett lokalsamhälle därför valdes att utgå från en tvärsnittsdesign. Att använda sig av enkäter 
har fördelar vad gäller lägre tidsaspekt både för respondent och författare än exempelvis 
intervjuer. Författarens personliga aspekter och relationen som skapas mellan intervjuperson 
och intervjuare kan påverka svaret som ges (Bryman, 2011), vilket inte blir ett problem vad 
gäller enkäter. Däremot kan en fördel med intervjuer vara att det finns möjlighet att mer 
djupgående kunna undersöka (Bryman, 2011) vad de psykosomatiska besvären verkligen 
grundar sig i, vilket inte går via enkäter. 
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6.1.2 Urval 

Stratifierat slumpmässigt urval (Bryman, 2011) ska egentligen uppvisa en proportionell 
representation av grupperna NIU, IDR och ingen idrottsinriktning. I urvalet förekom en 
snedfördelning vilket ifrågasätter representationen av undersökningens grupper och 
generaliserbarheten. I undersökningen genomfördes även ett bekvämlighetsurval vilken 
Bryman (2011) menar har begränsningar i relation till generaliserbarhet. Dock kan under-
sökningar som har bekvämlighetsurval ses som en pilotstudie, underlag till framtida 
forskning eller relateras till forskning i ett annat område (Bryman, 2011). Även om 
generaliserbarheten sjunker vad gäller bekvämlighetsurval kan undersökningen representera 
deltagande respondenter och fungera som underlag för framtida studier kring gymnasial 
idrottsinriktning och psykisk ohälsa. Hade undersökningen omfattat fler respondenter i varje 
inriktning hade grupperna blivit mer jämförbara. Ett värdefullt grepp hade också varit att 
undersöka psykosomatiska skillnader mellan kön inom de gymnasiala inriktningarna, då det 
sannolikt finns könsskillnader inom psykisk ohälsa bland elitidrottare (Åkesdotter & Kenttä, 
2015). Detta i relation till att det förekommer tydliga skillnader i psykisk ohälsa mellan 
pojkar och flickor i normalbefolkningen (Regeringen, 2007).  

6.1.3 Enkätutformning 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att ställa frågor som respondenten tycker är viktiga 
och inte för många frågor som gör att respondenten tappar intresse eller missar frågor. 
Enkäten (Bilaga A) utformades därför kort. I enkäter där frågorna bygger på varandra i en 
viss ordningsföljd menar Bryman (2011) att det finns en svårighet i att veta om respondenten 
svarade på frågorna i den tänkta ordningsföljden eller inte. Detta medför en risk att frågorna 
kan ha tolkats och besvarats på ett annat sätt än vad som ordningsföljden syftat till och på så 
vis lett till ett svar som blir missvisande (Bryman, 2011). I den här studien är risken liten att 
respondentens svarsordning påverkat resultatet, då enbart fråga fem handlade om 
psykosomatiska besvär (Bilaga A). Fråga ett och två var formaliafrågor och tre och fyra 
generella frågor som är brukliga innan mer specifika frågor (Bryman, 2011).  

6.1.4 Datainsamling 

I och med att undersökningen var klassrumsbaserad kan svarsfrekvensen ha påverkats 
positivt (Bryman, 2011). Samtidigt menar Bryman (2011) att ett lågt bortfall skulle kunna 
bero på att undersökningsansvarig fysiskt var på plats vid datainsamlingstillfället. I och med 
att undersökningsansvarig själv delade ut och samlade in enkäterna säkrades tidshållningen, 
information kring undersökningen blev korrekt och att respondenterna fyllde i enkäten 
korrekt (Bryman, 2011). 

I samband med utdelning av enkäterna presenterades missivbrevet (Bilaga B) muntligt för 
respondenterna, vilket kan ha bidragit klargörande för syftet med undersökningen. Det kan 
förstås alltid förekomma tolkningsutmaningar från respondenternas sida (Bryman, 2011). 
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6.1.5 Bortfall 

I och med att det interna bortfallet endast berör två frågor kan det anses vara tillräckligt litet 
för att inte ha någon effekt på undersökningens resultat. Dock rör bortfallet samma fråga av 
psykosomatiska besvär. Det kan ha varit layouten som gjorde att respondenterna missade 
frågan. Trots det bör interna bortfallet betraktas som ett sammanträffande då enkäten pröva-
des av en extern testperson i samband med enkätutformningen. Ingen respondent i under-
sökningen uttryckte svårigheter med enkätens frågor eller utformning under tiden enkäten 
genomfördes. Det låga interna bortfallet kan förklaras av att undersökningsansvarig, som 
nämnts ovan, var på plats fysiskt, delade ut och samlade in enkäten och informerade om den 
tillsammans med missivbrevet. Även att enkäten var kort och gick snabbt att fylla i samt att 
frågorna uppfattades som intressanta och viktiga för respondenterna kan vara ytterligare 
anledning till ett lågt bortfall (Bryman, 2011). Slutligen kan undersökningsansvarig närvaro 
ha bidragit till att respondenterna å ena sidan inte vågade säga nej till att delta i undersök-
ningen trots att eleverna mottog information om frivillighet och samtycke. Å andra sidan kan 
undersökningsansvarig i det här fallet anses vara en neutralare aktör än om exempelvis en 
person som har en relation till eleverna hållit i undersökningen. 

6.1.6 Databearbetning och analys 

En svårighet i relation till hantering av insamlad data och databearbetning menar Bryman 
(2011) är kodning av svarsalternativen. Vid kodning av datamaterialet gjordes först en 
manuell kodningsram (Bryman, 2011) på papper för att kunna mata in data korrekt i SPSS 
efter Likertskalan.  

Vid dikotomiseringen av materialet skulle variablerna gymnasial inriktning och psyko-
somatiska besvär kunnat avskiljas annorlunda. Dikotomiseringen av NIU och IDR för elever 
som har idrottsinriktning gjordes för att tydligare se skillnader mellan gruppen utan idrotts-
inriktning och de som har idrottsinriktning. Hade variabeln för de gymnasiala inriktningarna 
inte dikotomiserats hade troligen färre tendenser framträtt i skillnader mellan psykosomat-
iska besvär i och med snedfördelningen av materialet.  

Vid valet av att dikotomisera alternativen för psykosomatiska besvär skulle alternativet 
ibland kunna setts som ett positivt svar på så vis att eleven endast har besvär ibland. Det kan 
tänkas att resultatet blivit annorlunda på så vis att det speglat ett mer positivt svar än vad 
som faktiskt förelåg exempelvis genom att undersökningen endast presenterat elever som har 
besvär vilket skulle representera färre elever som har besvär och förmodligen färre tendenser 
på skillnader mellan de gymnasiala inriktningarna och psykosomatiska besvär. Det kan anses 
att besvär ibland inte behöver innebära att en individ har dålig hälsa i och med att det som 
undersöks är de senaste tre månaderna och vissa besvär skulle kunna var tillfälligheter för 
den perioden. Dock kan besvär ibland anses vara, mer eller mindre, hälften av individens tid 
som denne har besvär. Exempelvis skulle motiveringen kunna bygga på utgångspunkten i att 
svarsalternativen aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid sträcker sig mellan noll till hundra 
procent i tid av elevens upplevda besvär. Har eleven aldrig besvär så skulle det kunna mot-
svara plus/minus noll procent av elevernas tid, ibland motsvara upplevda besvär plus/minus 
femtio procent av elevernas tid och vidare kunde alltid motsvara besvär hundra procent av 
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elevens tid. Dock var variabeln för psykosomatiska besvär enligt ordinalskala vilket innebar 
att det inte fanns något definierat avstånd mellan svarsalternativen, men det skulle kunna 
tänkas att svarsalternativet ibland motsvara ett alternativ av besvär hälften av tiden och 
hälften av tiden har eleven inte besvär. 

Det var genom analysen, Spearman rangkorrelation, som bi-resultatet upptäcktes. Därför 
analyserades bi-resultatet vidare genom Odds Ratio (Ejlertsson, 2012) som på så vis kunde 
pröva sambandet mellan psykosomatiska besvären och fastställa sannolikheten. Det skulle 
kunna anses att bi-resultatet egentligen inte var i fokus för undersökningens frågeställningar 
dock så kan det anses att alla upptäckter i undersökningen betraktas som resultat. 

Sammantaget för undersökningens analysmetoder var det ingen metod som tog hänsyn till 
confounders, vilket Bryman (2011) beskriver som en okänd variabel som egentligen skulle 
kunna förklara ett samband eller skillnad. Det gick alltså inte att säkerhetsställa att någon 
ytterligare variabel förklarade resultatets skillnader eller samband. Om confounders hade 
beaktats i undersökningen skulle exempelvis kön och förhållandet mellan idrottandet och 
vardagliga livet ha varit faktorer som påverkat psykosomatiska besvär. 

I och med snedfördelningen av materialet kunde ha viktats (Pallant, 2013), vilket hade gett 
ett normalt fördelat resultat för de gymnasiala inriktningarna i analys och resultat. Dock 
fanns inte tid att göra detta i denna undersökning men i mån av tid hade det varit att föredra 
för att eventuellt kunna se starkare signifikanta tendenser på skillnader och samband mellan 
inriktningarna och psykosomatiska besvär.  

Att resultatet i tabell två och tre presenteras i antal och inte i procent kan motiveras genom 
att studien har lågt antal individer och därför blir resultatet mer rättvisande att presenteras 
antal istället för procent (Pallant, 2013). 

6.1.7 Kvalitetskriterier 

I relation till undersökningens nämnda kvalitetskriterier har stort fokus lagts vid att beskriva 
undersökningens olika moment noggrant och detaljerat. Genom att läsa igenom arbetet ska 
utomstående part kunna förstå hur undersökningen gått tillväga och kunna upprepas med 
liknande resultat, vilket med ett ord kan kallas replikation (Bryman, 2011). Reliabiliteten kan 
anses vara stark i studien i och med att mätmetoder och mått grundade sig i vetenskaplig 
metod och var beprövade (Bryman, 2011). Även frågorna i Liv och Hälsa-ung 2012 (Lands-
tinget Västmanland, 2012a) var beprövade och vissa frågor validerade (framgår inte vilka 
som är validerade), vilket anses stärka undersökningens validitet. I och med sned-
fördelningen (Bryman, 2011) av resultatet blev det svårt generalisera något resultat för de 
representerade inriktningarna i respektive skola. 

Även den tydliga teknik-inriktningen hos respondenterna utan idrottsinriktning kan ha 
påverkat generaliserbarheten i resultatet i relation till att det var många fler killar än tjejer 
inom teknik-inriktningen. Forskning visar att unga flickor mår sämre än pojkar och det kan 
ha påverkat utfallet för resultatet (Regeringen, 2007). Hade bi-inriktningen istället varit låt 
säga samhällsvetenskaplig och utan idrottslig inriktning hade sammansättning av elever 
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kunnat vara annorlunda gällande könsfördelning och lett till ett mer generellt utfall. Bi-
inriktningen i den här undersökningen kan anses sänka generaliserbarheten.  

I och med undersökningsansvarigs personliga bakgrund inom elitidrott går det inte att helt 
bortse från en viss förförståelse inom ämnet. Därmed engageras kvalitetskriterierna 
objektivitet och neutralitet (Bryman, 2011), vilka har tillämpats efter bästa möjliga förmåga. 
Därtill minskar chansen att personliga faktorer kan ha påverkat elevernas resultat i sådan 
grad som exempelvis kan förekomma vid intervjuer där den personliga relationen har större 
påverkan på resultatet. I relation till intervjuer finns det vid utförande av enkäter större 
möjlighet att ha ett objektivt förhållningssätt (Bryman, 2011). En risk vid enkätunder-
sökningar föreligger dock alltid, vad gäller respondenternas förförståelse eller personliga 
referenser och koncentration vid svarstillfället. Även om bortfallet är litet och enkäten håller 
hög kvalitet kan respondenterna alltid feltolka frågor eller läsa in annat än det som faktiskt 
avses, hur neutralt frågan än har ställts. 

6.1.8 Etiska överväganden 

Psykisk ohälsa kan vara ett känsligt ämne för många, även så för respondenterna som är i en 
ålder där en utvecklig sker i relation till att dem snart tar studenten samt tvingas göra planer 
för framtiden, exempelvis möta arbetslivet eller vidareutbilda sig. Detta i sig kan leda till 
mentala påfrestningar i form av psykisk ohälsa och därför vara ett känsligt ämne att 
undersöka. Dock så har etiken i underökningen tillämpats i praktiken efter bästa möjliga 
förutsättningar såsom etiken i missivbrevet och i övriga undersökningen. Bryman (2011) 
menar att etisk tillämpbarhet skulle kunna ses som den faktiska tillämpningen av den 
uttalade etiken i undersökningen i praktiken. Även så skulle den kunna ha speglats i 
undersökningsansvarigs transparens (Bryman, 2011) i undersökningen på så vis att denne är 
ärlig i sitt arbete.  

Valet att anonymisera skolorna gjordes då fler än majoriteten av eleverna i respektive klass 
och inriktning deltog i undersökningen samt kan svaren i någon mån betraktas vara 
representativa för klasserna. Anonymiseringen (Helsinki, 2001) motiveras även av att 
skolornas inriktningar är specifika och kan möjliggöra identifiering av respondenterna om 
geografiska platsen kungjordes. I övrigt påträffades inga etiska dilemman under 
undersökningens gång.  

6.2 Resultatdiskussion 
Här sammanfattas och diskuteras resultaten av undersökningen för de tre inriktningarna.  

6.2.1 Irritation och stress vanligast bland psykosomatiska besvär 

Bland psykosomatiska besvär var irritation och stress det mest förekommande bland 
samtliga gymnasiala inriktningar. De elever som känt sig mest irriterade och stressade 
återfanns bland de 50 NIU-respondenterna, färre bland de 34 IDR-respondenterna och 
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minst förekommande var irritation och stress hos de 32 respondenterna utan idrotts-
inriktning. Det ska återigen nämnas att grupperna är olika stora och att resultatet kanske 
blivit något annorlunda om grupperna för undersökningen varit jämnare. Även de 
jämförelsevis jämna grupperna IDR och de utan idrottsinriktning är svåra att jämföra då 
könsfördelningen var ojämn där, vilket nämnts ovan.  

För att sätta resultaten i perspektiv kan kontroll i krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & 
Theorell, 1990) konsulteras. Det skulle rimligen kunna resoneras som att eleverna som 
idrottar har en bättre förmåga av kontroll än elever utan gymnasial idrottsinriktning på så vis 
att idrottare ofta måste utstå höga stressnivåer och prestationskrav (Biggin, 2015). Därmed 
skapas en bättre hanterbarhet av stress i övriga livet. Burns och Machin (2012) beskriver att 
hanterbarhet av stress påverkar uppkomsten och utfallet (Slavik & Croake, 2006) av psykisk 
ohälsa, vilket i så fall skulle kunna ge NIU- och IDR-elever en bättre hanterbarhet av stress 
än elever utan idrottsinriktning. Denna modell kan alltså stärka resultaten i undersökningen 
genom att den tydliggör att respondenterna med idrottsinriktning, som kan förväntas vara 
stresståligare, i resultaten i stället uttryckt en högre grad av stress och irritation än de utan 
idrottsinriktning.  

Enligt Bär & Markser (2013) kunde även högpresterande idrottare ha samma påfrestningar 
som en elitidrottare, därför är det möjligt att IDR-elever har samma sorts sårbarhet som 
NIU-elever. Det tros ändå föreligga skillnader i relation till aspekten av krav gällande elit-
konceptet (NIU) till skillnad från idrottsprogrammet (IDR). För elever som inte har någon 
idrottsinriktning kan det tänkas att studiemässiga och vardagliga krav är de främsta 
bidragande faktorerna till psykosomatiska besvär till skillnad från NIU- och IDR-elever som 
kan tänkas ha svårare att balansera krav (Biggin, 2015) mellan idrotten, skolan och det 
vardagliga livet.   

I relation till stress-sårbarhetsmodellen kan det tänkas att gruppen för NIU likställs med 
elitidrottare och är lika sårbara som de beskrivs av forskning och med hänsyn till besvären 
för irritation och stress (Slavik & Croake, 2006). NIU-elever kan ändå anses ha högre krav 
(Karasek & Theorell, 1990) inom ramen för elitkonceptet i gymnasieutbildningen avseende 
att både träna på elitnivå och klara av skolgång. Samtidigt kan det anses att samtliga elever är 
lika sårbara (Slavik & Croake, 2006) oberoende av idrottsinriktning, givet att under-
sökningen inte tog hänsyn till elevernas kontext i relation till att vara en sårbar grupp enligt 
stress-sårbarhetsmodellen. 

6.2.2 Inga skillnader mellan de gymnasiala inriktningarna och psykosomatiska 
besvär  

Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de gymnasiala inriktningarna och 
psykosomatiska besvär. En tendens till signifikans kunde urskiljas för stress och de 
gymnasiala inriktningarna (p=0,105). Stress var det besvär som var mest förekommande 
bland eleverna av samtliga besvär och enligt Regeringen (2007) är stress en vanlig faktor 
inom psykisk ohälsa. Stressrelaterade symtom är vanligt bland ungdomar i framförallt i 
skolåldern där en tydlig ökning skett i åldrarna 16-24 år (Regeringen, 2007). I relation till 
stress-sårbarhetsmodellen (Slavik & Croake, 2006) som tidigare nämnts, kan mottaglighet 
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och hanterbarhet för stress påverkas av elevens individuella faktorer men även så är stress en 
vanlig indikation av psykisk ohälsa. Elevernas stressbenägenhet kan vara en utlösande faktor 
för psykisk ohälsa. 

Samtliga elever har i enlighet med stress-sårbarhetsmodellen individuella förutsättningar 
(Slavik & Croake, 2006) för sårbarhet, vilket kan innebära att upplevelser från barndomen, 
föräldraskapets olika stilar, familjeförhållanden och genetiska förhållanden spelar roll. Dessa 
faktorer kan göra elever utsatta för uppkomsten av psykiska besvär och därför menar Slavik 
och Croake (2006), att sårbarhet skulle kunna relateras till samtliga av underökningens 
grupper, dock tar undersökningen inte tar hänsyn till elevernas kontext utan endast till 
faktorn för gymnasial inriktning. Med detta perspektiv kan elever i samtliga inriktningar 
förstås ha samma nivå av sårbarhet. Dock menar Biggin (2015), Bär och Markser, (2013) att 
elitidrottare är en extra utsatt grupp i och med svårigheten att balansera nivån av idrottande 
med vardagliga livet. Detta kan anses göra gruppen för, framförallt NIU men även IDR extra 
sårbara för stress gentemot elever utan idrottsinriktning. Möjligen hade samband mellan 
gymnasial inriktning och stress kunnat urskiljas tydligare om respondentgrupperna varit 
jämnare fördelade. 

6.2.3 Inga samband mellan de gymnasiala inriktningarna och psykosomatiska 
besvär, men ett bifynd påträffades 

Det finns inga statistiskt signifikanta samband mellan de gymnasiala inriktningarna och 
psykosomatiska besvär, vilket återigen kan förklaras av gruppernas fördelning.  

I relation till bifyndet valdes endast några av psykosomatiska besvären ut för vidare analys 
genom Odds Ratio, detta för att kunna exemplifiera elevernas ökade sannolikhet för 
psykosomatiska besvär oberoende av de gymnasiala inriktningarna. Utöver det presenterade 
resultatet för Odds Ratio-testet fanns troligtvis fler signifikanta samband gällande psyko-
somatiska besvär och sannolikhet. 

I anknytning till resultatets bifynd framgår att olika besvär hänger ihop med varandra. 
Martin och Kunttu (2008) menar att om individen har ett psykosomatiskt besvär har denne 
ofta flera symtom då besvären inte enbart är fysiskt eller psykiskt utan kan ses som en 
funktionell helhet. Psykosomatiska besvär som yttrar sig psykiskt och fysiskt hos en individ 
kan förklaras som en växelverkan mellan kroppsliga symtom och mentala symtom (Martin & 
Kunttu, 2008). I relation till Martin och Kunttu (2008) skulle sambandet mellan olika psyko-
somatiska besvär i denna undersökning kunna förklaras genom att eleverna som uppgav 
något psykosomatiskt besvär sannolikt har ytterligare ett eller flera besvär. 

I anslutning till bifyndet är det relevant att resonera kring stödbehovet för dem som drabbas 
av detta. Det kan antas att NIU-elever har större behov av stöd i relation till krav-kontroll-
stöd-modellen (Johnsson, 1988) utifrån resonemanget att elitidrottare kan ha särskilt behov 
av stödnätverk både under och efter avslutat karriär (Rice et al. 2016). I och med att NIU-
elever kan antas ha högre prestationskrav inom fler områden än elever utan idrottsinriktning 
är det rimligt att anta att dessa elever är i ett större behöv av stöd vad gäller en balanserad 
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vardag (Biggin, 2015) mellan idrott och privatliv. Om IDR-elever ses som högpresterande 
idrottare så kan behovet anses vara lika stort för dem som för NIU-elever.  

Liksom nämnts ovan är stöd viktigt för ungdomars psykiska hälsa oavsett om de idrottar eller 
inte (Regeringen, 2007). Det enda som kan anses motivera ett ökat behov av stöd för NIU- 
och IDR-elever är behovet av elitidrottsstöd. Idrott på elit- eller högpresterande nivå anses 
kräva extra resurser i form av extra stöd både internt och externt. Därav kan det anses krävas 
ytterligare stödresurser (Bär & Markser, 2013) (Rice et al., 2016) (Åkesdotter & Kenttä, 2015) 
för NIU- och IDR-elever jämfört med elever utan idrottsinriktning, exempelvis vad gäller 
utbildade idrottspsykologer. 

6.3 Användbarhet och framtida studier 
För elever utan idrottsliginriktning hade det varit att föredra en gymnasielinje med en 
jämnare könsfördelning i klasserna. Att ha en specifik bi-inriktning skulle kunna resultera i 
en snedfördelning av resultatet exempelvis en gymnasial inriktning som är mer populär 
bland tjejer än bland killar eller tvärtom. Enligt Åkesdotter och Kenttä (2015) finns det 
tydliga könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa och elitidrott men även bland normal-
befolkningen har psykisk ohälsa högre förekomst bland tjejer än bland killar (Regeringen, 
2007). I och med att ena gruppen av elever utan idrottsinriktning är överrepresenterade av 
killar kan det ha bidragit till ett missvisande resultat. I fallet för undersökningen kan den 
tekniska inriktningen för elever utan idrottsinriktning påverkat resultatet till en skevhet av 
hur gruppen blev representerade. Hade könsfördelningen istället varit mer jämn skulle det 
kunna tänkas att resultatet gällande förekomst av psykosomatiska besvär för elever utan 
inriktning varit mer frekvent. Detta skulle tänkas leda närmare ett signifikant samband 
mellan inriktning och psykosomatiska besvär även så att det skulle vara möjligt att undersöka 
könsskillnader inom den specifika inriktningen likaså könsskillnader mellan elitinriktning 
och elever utan idrottsinriktning.  

Den här studien kan vara av intresse för skolorna där undersökningen utfördes samt fungera 
som en utgångspunkt för att fortsätta studera psykisk ohälsa bland elitidrottare. Att 
undersöka psykisk ohälsa och jämföra den mellan representativa grupper med olika 
idrottsliga prestationskrav känns än mer viktigt efter den här undersökningen. En 
uppföljande studie skulle kunna behandla en större population av idrottare med och utan 
elitinriktning och även använda kvalitativ metod som komplement till kvantitativ metod för 
att fördjupa kunskapen om problematiken med psykisk ohälsa. En sådan skulle kunna påvisa 
skillnader gällande förekomst och riskfaktorer samt peka ut lämpliga vägar för att förebygga 
psykisk ohälsa hos elitidrottare.  

Från författandet av den här uppsatsen har lärdom tagits av värdet att skriva och uttrycka sig 
i vetenskaplig skrift. Styrkan med kvantitativ metod som upptäcktes under tiden, var att det 
blev ett tydligt resultat samtidigt som det ställde höga krav på källmaterialet som studerades, 
vilket kunde ses som en svaghet. Slutligen tar författaren med sig lärdom av att väcka en 
nyfikenhet i relation till att använda vetenskapliga verktyg för att utforska ett ämne med ett 
personligt brinnande intresse.   
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7 SLUTSATS 

• Psykosomatiska besvär såsom irritation och stress var vanligast förekommande hos 
elever som läste NIU och minst förkommande hos elever utan gymnasial 
idrottsinriktning. 

• Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader eller samband mellan de gymnasiala 
inriktningarna och psykosomatiska besvär. 

• Ett bifynd visade ett statistiskt signifikant samband mellan förekomsten av 
psykosomatiska besvär med en ökad sannolikhet för att få fler och andra besvär. 
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BILAGA A 
Undersökning	om	psykosomatisk	hälsa	bland	gymnasieelever	med	och	utan	

idrottsinriktning	

Hur fyller jag i formuläret? 

Sätt ett kryss            i den ruta som stämmer bäst för dig. 

Kryssa endast i en ruta. 

Om du råkar sätta kryss i fel ruta, stryk över hela rutan och sätt därefter kryss i 
rätt ruta.  

Det är viktigt att du besvarar alla frågor, om du är osäker välj det alternativ som stämmer 
bäst för dig! 

____________________________________________________________ 

Bakgrundsfrågor   

1. Är du kille eller tjej? 
 

Kille          Tjej 

2. Vilken idrottsinriktning har du/Har du någon idrottsinriktning i din 
gymnasieutbildning?  
 
 

 Idrottsinriktning (IDR) 

Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU)  

Har ingen idrottsinriktning   

 

Frågor om din hälsa  

3. Hur mår du? 
 

 Mycket Bra 

Bra  

Varken bra eller dåligt  

Dåligt 

Mycket dåligt 
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4. Hur nöjd är du med ditt liv? 
 

Väldigt nöjd 

Nöjd  

Varken nöjd eller missnöjd   

Missnöjd 

Väldigt missnöjd 

 

5. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär?  
 
Sätt ett kryss på varje rad! 

                                                                                       

                                             Aldrig     Sällan     Ibland     Ofta      Alltid 
________________________________________________________ 

Huvudvärk 

Ont i magen    

Värk i axlar/skuldror/nacke 

Värk i rygg/höfter 

Värk i händer/knän/ben/fot 

Nervös 

Irriterad 

Stressad 

Svårt att sova 

__________________________________________________________ 

 

Tackar ödmjukast för din medverkan!



 

 

BILAGA B 
 

Hej, 

Jag heter Amanda Rydberg och studerar sista året på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 
Högskola. I min uppsats för kandidatexamen ämnar jag undersöka skillnader i 
psykosomatisk hälsa bland gymnasieelever med och utan idrottsinriktning.  

Hälsa kan ses som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Psykosomatisk hälsa är en del 
av den psykiska hälsan och är viktigt att undersöka då den är en grundsten för vårt 
välmående och funktion som individer. Träning och motion i måttlig mängd kan ha en 
positiv påverkan på psykosomatisk hälsa men träning på högre nivåer, exempelvis elitnivå 
kan ge motsatt effekt. Psykosomatisk hälsa är viktigt att undersöka för att vi i framtiden ska 
kunna må så bra som möjligt! 

Undersökningen är anonym, dina svar kommer inte kunna härledas till dig utan kommer 
behandlas konfidentiellt. Det är frivilligt att delta och ditt deltagande går att avbryta när som 
helst under ifyllandet av enkäten. I samband med att du lämnar in enkäten anses du även ge 
ditt medgivande att delta i undersökningen. Enkäterna kommer endast att användas i syfte 
för undersökningen, sedan förstöras. Resultatet av undersökningen är avidentifierat men 
kommer att användas för min kandidatuppsats samt publiceras i Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA). 

Vid frågor eller synpunkter går det att kontakta mig via uppgifterna nedan. 

____________________________________________________ 

Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. Kontrollera att du fyllt i varje fråga. 

När du är klar med att ha besvarat enkäten samlas den in av undersökningsansvarig 
Amanda Rydberg och läggs dold i ett kuvert. 

 

Tackar ödmjukast för din medverkan, ditt svar är viktigt!



 

 

 


