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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de flickor som gjorde denna undersökning möjlig genom att 

svara på enkäten. Ett stort tack till Ingela Enmarker som återigen har gjort skivandet till ett 

nöje, tack för ditt stöd och engagemang. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna enkätundersökning var dels att beskriva upplevelsen av stress och 

stressymptom hos flickor i gymnasiet och dels att undersöka om de upplevda stressymptomen 

kunde prediceras av upplevelsen av grupptillhörighet, konforma beteenden och självvärde. 

Vidare var syftet att beskriva flickornas egna tankar och funderingar kring dessa faktorer.  

80 flickor i åldrarna 15-18 år besvarade enkäten. Resultatet visade att stress kunde prediceras 

av upplevelsen av konforma beteenden, men inte av upplevelsen av grupptillhörighet och 

skattat självvärde. De vanligaste förekommande stressymptomen var trötthet, 

koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Många flickor upplevde att jämnåriga flickor var 

”kaxiga och slampiga” och att det var viktigt att se bra ut, samtidigt som många flickor var 

nöjda med sig själva och hade insett att de var tvungna att leva med den de är.  

 

Nyckelord: gymnasieflickor, stress, grupptillhörighet, självvärde, konformitet 
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Abstract- Stress, conformity, groups and self-worth in high-school girls 

The aim of this questionnaire-survey was to investigate the experience of stress and symptoms 

of stress in high-school girls, and to examine if the experienced symptoms of stress could be 

predicted by groups, self-worth and conformity. Another purpose of this study was to describe 

the girls own thoughts concerning these factors. 80 girls between the ages of 15-18 years 

answered the questionnaire. The results showed that stress could be predicted by the 

experience of conformity, but not by the experience of belonging to a group and self-worth. 

The most common symptoms of stress were tiredness, problems to concentrate and headache. 

The girls reported that they thought that girls of their own age were “slutty and cocky”, and 

they thought that it was important to look good, but at the same time many girls were happy 

about themselves and they had realised that they had to live with who they are.  

 

Keywords: high-scool girls, stress, groups, self-worth, conformity 
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1. Introduktion 
Problemen i skolmiljön har ökat de senaste decennierna. Dessa problem innefattar ökat våld, 

skadegörelse och elever som inte slutför gymnasiet, men framför allt så har stressen blivit allt 

vanligt förekommande (Levi, 2005). Levi menar att dessa problem är en konsekvens av ökad 

”välfärd” där pressen och kraven är alldeles för höga. Statistiska centralbyrån (SCB, 2002-

2003). redovisar att ca 7 % av gymnasieeleverna upplever stress dagligen, 22 % flera gånger i 

veckan och nästan 24 % några gånger i veckan.  

Crocker, Mack, Kowalski & Strong (2007) fann att flickor upplever kraven på den 

kroppsliga framställningen som mycket stor, likaså uppfattar unga flickor många gånger att 

jämnåriga ser mycket bättre ut än vad de själva gör. De flickor som har vänner som de 

upplever ser bättre ut och som uppmuntrades att ändra den fysiska kroppen upplevde stor 

ångest i samband med sina kroppar. Det är även influenser och påverkan från det motsatta 

könet som formar perceptionen av kroppsliga ideal.  

Den årliga LEVA- undersökningen 2007, som kartlägger ungdomars levnadsvanor, 

visade att det är stora krav på dagens gymnasieelever, kraven på prestation och karriär ökar 

och att utseendefixeringen generellt är genomgående i denna åldersgrupp. Att känna 

tillhörighet, att passa in och vara socialt accepterad ökar även kraven på den unga individen. 

Västerbotten kuriren sammanfattar resultatet:  

 

” Förutom skolarbetet ska kompisar, träning och andra fritidsaktiviteter hinnas med. Många 

av tjejerna har dessutom extrajobb för att ha råd att hålla sig uppdaterade med det senaste 

modet. Utseendet är viktigt och kraven på att se bra ut är pressande. Att stressen påverkar 

dem är det ingen tvekan om” (Västerbottenkuriren, 2008-02-19). 

 

1.1. Konformitet 

Det finns vissa skrivna och oskrivna ”regler” som talar om för individer hur de bör eller ska 

bete sig, vara och uppträda. Lever individen inte upp till dessa ”krav” så tolkas det som 

mindre accepterat inom den sociala grupp som denne ingår i. Dessa mindre accepterade 

individer passar då inte in i den sociala konstruktion som gruppen är uppbyggd av och riskerar 

att hamna i ett utanförskap (Eisle, 2003).  

Konformitet uppstår när individer böjer eller formar sig efter existerande eller 

inbillat socialt tryck (Weiten, 2004). Konformt beteende kan således sägas vara när individer 

anpassar eller förändrar sitt egentliga beteende för att bli socialt accepterade. Att göra en 
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distinktion mellan grupptryck och konformitet är mycket svårt. Huvudsakligen kan man säga 

att konforma beteenden inte behöver ske i anslutning till andra individer medan grupptryck 

sker under påtryckningar från andra (Angelöw & Jonsson, 2000). Det kan finnas olika orsaker 

och motiv till att människor utför konforma beteenden. Att känna att man har kontroll över 

sitt liv är väsentligt för mångas välbefinnande, men detta behov kan variera från individ till 

individ. Burger (1987). undersökte sambandet mellan kontroll och konformitet hos skolelever 

och fann att elever som hade en stor önskan om kontroll, hade mindre benägenhet att utföra 

konforma beteenden. Med kontroll menade författaren en tro om att ha påverkan på, och 

insikt i de egna ståndpunkterna, åsikterna och värderingar samt att vara redo att handla och 

bete sig på ett sådant sätt att upplevelsen av kontroll upprätthålls. Elever med en mindre 

önskan om kontroll utförde konforma beteenden i större utsträckning. Detta relaterar 

författaren till att dessa elever saknade motivation i att framstå som oberoende.  

Ytterligare motiv till att utföra konforma beteenden undersöktes av 

Griskevicius, Goldstein, Mortensen, Cialdini & Kenrick (2006). Två av dessa motiv var dels 

att skydda den egna individen och dels att attrahera det motsatta könet. Resultaten visade att 

kvinnor utförde konforma beteenden i större utsträckning än män när det gällde att attrahera 

det motsatta könet. Detta skedde genom att utföra beteenden som kvinnor ansåg och trodde 

vara andras preferens. Utförandet av konforma beteenden gällande att skydda den egna 

individen var starkare hos kvinnor än män. Med detta kunde innebära att hålla med resten av 

gruppen för att tillexempel inte dra till sig obehaglig uppmärksamhet. Kvinnor verkar ha en 

tendens att i större utsträckning utföra konforma beteenden än män.  

  Jones, Vigfusdottir & Lee (2004). fann i en undersökning med 433 

flickor och 347 pojkar i klasserna 7-10  att umgänget med jämnåriga hade stor påverkan på 

hur pojkar och flickor såg på sig själva. De flickor och pojkar som mer regelbundet talade om 

utseende med sina jämnåriga var i större utsträckning mer missnöjda med sina kroppar är de 

som inte talade så mycket om det. Även negativa kommentarer från jämnåriga hade stark 

negativ påverkan på hur man såg på den egna kroppen. Flickor rapporterade ett mycket större 

kroppsligt missnöje än pojkar. Författarna menar att undersökningen demonstrerar att 

umgänget och konversationen med jämnåriga hjälper till att bibehålla och eftersträva 

ohälsosamma kroppsliga ideal bland ungdomar. Intressant i detta sammanhang är att flickor 

ofta är överrepresenterade när det gäller att mobba andra och att utsätta andra för sexuella 

trakasserier (Gruber & Fineran, 2007). Dessa författare fann även att konformitet till 

jämnåriga kunde bidra till ökad stress och ha en negativ påverkan på hälsan.  



 9

Det kan vid en första anblick se ut som att utövandet av konforma beteenden 

medför mestadels positiva aspekter för individen, exempelvis en möjlighet att tillhöra en 

grupp, känna gemenskap och vara accepterad av andra. Men det finns en baksida med att 

utöva konforma beteenden. Santos, Messervey & Kusumakar (1999). utförde en studie med 

40 pojkar och 105 flickor i åldrarna 16-18. Resultaten av studien visade att grupptryck och 

konformitet från jämnåriga flickor och pojkar, är starkare predikatorer för riskabla beteenden 

än vad grupptryck och konformitet i relation till andra grupper är. Individer som befinner sig i 

samma åldersspann har också större påverkan gällande konforma beteenden och grupptryck 

än andra.  

  

1.2. Grupptillhörighet  

Ett experiment utfört av Asch (refererad i Eisle, 2003). pekade på att grupptryck kan få 

individer att överge sina åsikter för att passa in i den övriga gruppen. Det kan finnas två olika 

anledningar till att individer väljer att följa gruppens åsikter. Den ena kan vara internalisering, 

vilket innebär att det är en förändring som en person tror på som en följd av social påverkan. 

Den andra anledningen kan vara samtycke eller medgörlighet (Eisele, 2003).  

Ålder kan påverka både vikten av att tillhöra en grupp och konstellationen av 

grupper. Ju yngre individen är desto viktigare ter sig gruppen vara och desto mer ”energi” 

läggs det på att tillhöra och passa in i gruppen. Steinberg & Monahan (2007). påvisade i sin 

undersökning att ju äldre man blir desto mer motståndskraftig blir man mot att rätta sig efter 

gruppens rådande normer. De fann att den största utvecklingen till denna motståndskraft sker i 

åldrarna 14-18 år. Orsaken till detta spekulerade författarna kunde vara att man i denna ålder 

förlitar sig på och skapar ett förtroende till sina jämnåriga i stället för till exempel sina 

föräldrar. 

Som nämnts tidigare i texten så ter det sig som att unga flickor har en stark 

tendens att utföra konforma beteenden, vilket även visats av Gavin & Furman (1989). Dessa 

författare påvisade att ju yngre man är desto mer utför man konforma beteenden. Ytterligare 

resultat visade att behovet av att tillhöra en grupp minskade med ökad ålder och att toleransen 

och acceptansen mot andra individer, både inom och utanför den egna gruppen ökade. 

Parallellt med detta så fann de dock att de ungdomar som trots allt lade stort värde i att 

tillhöra en populär grupp, har mer negativa beteenden gentemot andra samt att det inom dessa 

grupper förekom hierarkiska strukturer och större konformitet. Grupper med ”högre status” 

kan ha stor påverkan på omgivningen. Dessa grupper kan bidra till formandet av normer och 

värderingar även utanför gruppen, och i dessa grupper lägger man stor vikt vid att hålla 
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gruppens acceptans utåt och kan därför ändra beteenden så att det gynnar hur andra ser på 

gruppen. De som däremot tillhör grupper med ”lägre status” lägger ofta sig till med avvikande 

beteenden och bildar gärna grupper med likasinnade (Ellis & Zarbartany, 2007). 

 

1.3. Självvärde  

Självförtroende är ett väletablerat och välkänt ord och förknippas, om det förkommer i lagom 

dos med någonting positivt. Parker & Knight (2005). beskriver hur ”bra självförtroende” ofta 

betraktas som nyckeln till lycka, popularitet och framgång. Lågt självförtroende däremot 

förknippas ofta med människors olycka, sociala problem och destruktiva beteenden menar 

författarna. De hävdar dock att vikten av självförtroenden inte ligger i hur högt eller lågt det är 

utan i vad människor tror att de behöver vara eller göra för att ha ett värde och vara värd som 

person, detta kallar de för ”contingencies of self-worth”. I samband med detta menar vissa att 

ju mer självvärde en individ har investerat i ett lyckande eller misslyckande, desto mer 

påverkas självförtroendet hos individen (Crocker, Brook, Niiya & Villacorta, 2006). Alltså 

kan den egna uppfattningen av det egna värdet och det egna kunnandet ha en stark påverkan 

på individen. Detta påvisade Park, Crocker & Kiefer (2007). i en stor enkätundersökning, då 

de fann att ungdomar som hade låg självkänsla och som baserade sitt självvärde på 

akademiska prestationer tog nederlag hårdare. De upphörde även att försöka framstå som 

kompetenta inför sin omgivning, författarna relaterade detta till minskad tro på den egna 

kompetensen. I kontrast till detta fann författarna att individer med högt självvärde ofta 

besitter positiva och självsäkra självbilder och att de tror att de är socialt accepterade av 

andra.  

Likväl kan ungdomar med lågt självförtroende ofta bli ”förskjutna” av sina 

jämnåriga. Detta kan sammanlänkas med att dessa individer ofta är osäkra, blyga och 

tillbakadragna, och att de upplever sig som mindre värda. Dessa ungdomar är generellt sett 

mindre populära än andra i deras egen ålder. (Barnlow, Lucht & Freyberger, 2005). Det finns 

dock indikationer på att med om man i tidig ålder får rätt stöd och uppmuntran så kan 

självvärdet stärkas och utvecklas i en positiv riktning. Impet, Shooler, Sorsoli, Hensom & 

Tolman (2008). utförde en studie med syftet att undersöka överensstämmelsen mellan 

relationer som gynnar flickors självvärde under ungdomsåren. Undersökningen var en 5-årig 

longitudinell studie med tre undersökningstillfällen av 183 unga flickor. Resultaten visade att 

flickor som hade bra relationer redan i 8:e klass, rapporterade större ökat självvärde i samband 

med ökad ålder. Författarna hävdade även i sin studie att just relationer är väldigt viktigt för 

yngre flickor när det gäller att utveckla och bibehålla ett bra självvärde.  
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1.4. Stress 

Stress kan utlösa emotionella och fysiologiska responser. Svettningar, ökad puls, trötthet, 

orkeslöshet, koncentrationssvårigheter är exempel på fysiologiska responser på stress. Stress 

kan även utlösa emotionella responser, exempelvis kan individer i samband med stress känna 

sig ledsna, frustrerade, arga, hjälplösa och uppgivna. Stress kan utlösas av många olika 

faktorer och författaren Theorell (2003). sätter termen i samband med den psykosociala 

miljön, vilket innebär interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer. Situationer som ofta 

utlöser stress är när en individ upplever att denna tappar kontrollen över exempelvis 

händelser, situationer och skeenden. Theorell betonar vikten av att kunna känna att man har 

viss kontroll över sitt liv. Detta kan ibland vara svårt för flickor i gymnasiet då de har 

skyldigheter mot skola och föräldrar samtidigt som de känner vissa ”krav” från media, vänner 

och samhället i övrigt. I samband med stress så mobiliserar kroppen sina copingresurser vilka 

varierar från person och situation. Beteenderesponser är en form av coping som handlar om 

att aktiva försök att reducera, tolerera eller bemästra stressen (Weiten, 2004).  

Vad händer då med flickorna i gymnasiet som kanske inte klarar av eller har lärt 

sig att hantera stressen på ett lämpligt sätt? Olsson (2006). fann i sin enkätstudie ett samband 

mellan skolstress och psykosomatiska besvär, hos 970 gymnasieelever. Resultatet visade att 

ungdomar i stor utsträckning drabbas av skolstress och flickorna var överrepresenterade i. De 

psykosomatiska besvär som var vanligast var sömnsvårigheter, oro, irritation och 

nedstämdhet. Det framkom även i undersökningen att skolstressen angavs som mest 

stressande av ungefär hälften av eleverna, medan kamratrelationerna endast uppgavs som 

stressande av var 14:e elev. Exempel på skolrelaterad stress kan vara att för hög 

arbetsbelastning, konflikt med jämnåriga och press att plugga. Tyvärr är det inte bara 

psykosomatiska besvär som kan drabba unga i samband med skolrelaterad stress. Murberg & 

Bru (2005). fann att det även kan föranleda depressiva symptom. Depressiva symptom kan 

vara att känna sig energilös, uppleva ångest och ha sömnproblem. Författarna fann en 

korrelation mellan skolrelaterad stress och depressiva symptom.  

Stress och depression kan alltså var för sig leda till olika besvär. Kombinationen 

av stress och depression kan även i sin tur leda till riskerna att drabbas utav smärta. I en 

enkätundersökning utformad för ungdomar visade det sig att 11.5 % led av smärta i axlar och 

nacke och 7.5 % led av smärta i nedre delen av ryggen (Hansen, 2006). Ytterligare effekter 

som rapporterats om konsekvenserna av stress visades i en lägesrapport som undersökte 

ungdomars hälsa i skolan. Flickor rapporterade en högre förekomst av somatiska besvär, där 
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20 % fler flickor än pojkar angav att de hade huvudvärk, och dubbelt så många flickor som 

pojkar uppgav att de hade magont. Detta var en longitudinell studie och det visade att med 

tiden så ökade de somatiska symptomen dagtrötthet, insomningsproblem och ryggont, medan 

magvärk och huvudvärk minskade (Hæggman & Lindberg, 2002). 

   

1.5. Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med denna undersökning var dels att beskriva upplevelsen av stress och stressymptom, 

hos flickor i gymnasiet och dels att undersöka om de upplevda stressymptomen kunde 

prediceras av upplevelsen av konforma beteenden, grupptillhörighet, och självvärde. Vidare 

var syftet att beskriva flickornas egna tankar och funderingar kring dessa faktorer.  

 

Frågeställning 1:Vilka är de vanligaste förekommande stressymptomen? 

 

Hypotes 1: Ju högre man skattar att man utför konforma beteenden, desto mer upplever man 

stressymptom (Gruber & Fineran, 2007).  

 

Hypotes 2: Ju högre man skattar grupptillhörigheten, desto mer upplevda stressymptom(Gavin 

& Furman, 1983). 

 

Hypotes 3: Ju lägre man skattar sitt självvärde, desto mer upplevda stressymptom (Park et al. 

2007). 

 

Frågeställning 2: Vilka tankar och funderingar har flickorna själva kring utseende, kompisar, 

stress och flickor i sin egen ålder? 
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2. Metod 

 

2.1. Design 

Undersökningen är en enkät studie med syftet att predicera och beskriva stress, konforma 

beteenden, grupptillhörighet och självvärde hos flickor i gymnasiet. 

 

2.2. Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval och bestod av flickor i gymnasiet. Informanterna var 

flickor som gick på omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Dessa program 

valdes med anledning av att det var klasser med övervägande majoritet flickor. Flickorna var 

mellan 15-18 år. 110 enkäter delades ut och 80 enkäter besvarades vilket ger en svarsfrekvens 

på närmare 73 %.  

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

Enkäten var uppdelad i fyra delar; Grupptillhörighet, Självvärde, Stressymtom och konforma 

beteenden. 

 Delen rörande det skattade självvärdet togs från ett redan befintligt 

mätinstrument som heter ”Contingencies of Self-Worth scale”. Denna skala mäter sju olika 

aspekter av självvärde och självförtroende: andras godkännande, utseende, tävlingsinstinkt, 

akademisk kompetens, familjeförhållande, att vara en dygdig och moralisk och kärleken till 

gud. De delar som handlade om andras godkännande och utseende plockades ut och 

översattes till svenska, sedan lades fem egna frågor in som ansågs passa studiens syfte in, allt 

som allt 12 frågor 

.  Den delen av enkäten som handlade om grupptillhörighet togs även den från ett 

redan befintligt mätinstrument, ”Collective Self-Esteem scale” som är utformat av Crocker & 

Luhtanen (1992). Ur detta instrument valdes de frågor som ansågs relevanta för studien ut och 

översattes till svenska, dessa kompletterades med fyra egna frågor, tillsammans 13 frågor. 

Frågorna handlade till exempel om hur individen såg på den egna gruppen, hur man trodde att 

andra ser på den egna gruppen och upplevelsen av den egna platsen i gruppen   

De delar av enkäten som handlade om stress och stressymptom gjordes själv 

utifrån ramarna för stress, vilka är fysiologiska och psykologiska symptom på stress. Dessa 

frågor handlade om symptom såsom huvudvärk, ont i axlar och nacke och andra symptom för 

stress, exempelvis trötthet, ångest och nedstämdhet. Denna del innehöll 11 frågor.   
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Den sista delen av enkäten innehöll åtta påståenden om konforma beteenden. 

Dessa påståenden gjorde jag själv med stöd från tidigare forskning, avgränsningen av 

konforma beteenden samt Angelöw och Jonssons (2000) beskrivning. Frågor handlade om 

beteenden som kan sammanlänkas med konformitet och social påverkan så som smink, 

kläder, att vara som sina kompisar och rädsla för att inte vara omtyckt. Dessa påståenden 

skulle skattas för att kunna mäta i hur stor utsträckning konforma beteenden förekom.  

Enkäten innehöll även en fråga om de senaste erhållna betygen. Denna fråga 

användes aldrig då det var många som inte svarade på den, samt att det förekom väldigt 

mycket tveksamhet kring de erhållna betygen. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där flickorna fick möjlighet att själva 

berätta om egna upplevelser av exempelvis stress, flickor i deras egen ålder och 

utseendefixering. Innan enkäten delades ut i skolan så fick tre ungdomar gå igenom den och 

komma med synpunkter på frågeformuleringar och andra saker som de upplevde lite svåra att 

förstå. Det förekom vissa förslag som var realistiska och dessa ändrades innan enkäten 

delades ut.  

 

2.4. Tillvägagångssätt 

Rektorn för den aktuella gymnasieskolan kontaktades via mail där en presentation av 

undersökning och syftet gjordes, samt en förfrågan om möjligheten att få utföra 

undersökningen på skolan. Efter ett positivt svar uppmanades jag att vända mig till 

programansvariga på Barn- och fritidsprogrammet och på Omvårdnadsprogrammet. Efter 

kontakt med dessa bokades en tid in med en av de ansvariga. På grund av tidsbrist från 

skolans sida fanns det inte någon möjlighet för mig att kunna vara med och dela ut enkäterna i 

klasserna. Vi gick därför igenom frågorna tillsammans så att jag kunde förtydliga frågorna om 

det dök upp några frågor kring dessa. Lärarna hade inga anmärkningar men påpekade att 1/3 

av skolans elever hade mycket svårt att förstå skriven svenska men att de skulle förklara om 

frågetecken uppstod. Jag lämnade 110 enkäter på skolan och hämtade dem ett par veckor 

senare.  

 

2.5. Dataanalys 

Som ett första steg i dataanalysen utfördes tre separata principiella faktoranalyser med 

varimax-rotation på olika delar av enkäterna. Dessa delar var de som handlade om självvärde, 

grupptillhörighet och konforma beteenden. Genom faktoranalyserna kunde datamängden 

reduceras och det skapades nya grupper av faktorer. Kraven för samtliga faktoranalyser var ett 
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egenvärde på >1, att varje faktor hade minst två variabler som laddade ≥ 0.50 samt att de inte 

fick ladda mer än ≥ 0.40 i en faktor. För den del av enkäten som handlade om stressymptom 

genomfördes en transformering av variablerna till en enda variabel baserad på medelvärdena. 

Denna variabel användes sedan för att genomföra regressionsanalyser med de nya faktorerna.   

Utifrån faktoranalyserna genomfördes sedan multipla regressionsanalyser mellan de nya 

faktorerna och stressymptomen. 

Den öppna frågan besvarades av 29 informanter vilket är 36 % av de 

sammanlagda informanterna. Den öppna frågan tillät dem att komma med egna tankar och 

funderingar kring utseendefixering, kompisars betydelse för självkänslan och stress och den 

egna uppfattningen om flickor i den egna åldern. Svaren på den öppna frågan kodades och 

delades in i sju olika kategorier, i varje kategori räknades varje uttalande som passade in i 

respektive kategori. Totalt var det 73 uttalanden. 

Frågorna om betyg användes aldrig då det var många som inte svarade på denna, samt att det 

förekom väldigt mycket tveksamhet kring de erhållna betygen. 

Alla analyser utfördes med SPSS för windows, version 16.0.  

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Informationskravet tillämpades genom att innan informanterna fick fylla i enkäten, så fick de 

läsa introduktionsbrevet om studiens syfte samt information om att det var frivilligt att 

deltaga. Samtyckeskravet tillämpades i och med den tydliga informationen om frivillighet, 

samt möjligheten att avstå från att svara på enkäten. Rektorn gav sitt muntliga godkännande 

om att det inte behövdes föräldrars medgivande för flickorna att deltaga i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med att enkäten var helt anonym och att det inte 

fanns några bakgrundsfrågor eller andra uppgifter som skulle lämnas, som på något sätt skulle 

kunna avslöja vem individen var. Nyttjandekravet uppfylldes i och med att enkäten endast 

användes för det uppgivna syftet.   
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3. Resultat 
Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av de vanligaste förekommande 

stressymptom som flickorna upplevde som vanligast förekommande. Efter detta redogörs för 

faktorladdningar och kommunaliteter från faktoranalyserna och en sammanfattning av de 

erhållna resultaten. Dessa redovisas i ordningen: Konforma beteenden, Grupptillhörighet och 

skattat Självvärde. Faktoranalyserna användes för att minska datamängden samt för att 

identifiera latenta variabler. För att få svar på hypoteserna utfördes därefter 

regressionsanalyser som redovisas i tabell 4 och 5. Sist i resultatredovisningen redogörs för 

kategorierna av den öppna fråga och dess svarsfrekvens. 

 

3.1 Resultat av upplevelsen av de vanligaste stressymtomen 

 

Stressymptom

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Huvudvärk

Trötthet

Axl rygg

Koncentr

Minne

Olust 

Mage

Sömnpr

Bråkar

Ångest

Nedstämd

 
Figur 1. Resultat av upplevelsen av förekomsten av stressymptom 

 

Som figuren visar var det en jämn fördelning av förekomsten av stressymptomen. Det som 

mest förekommande är dock trötthet, som upplevdes som den största effekten av stress, nästan 

13 %. Av flickorna upplevde drygt 10 % att de hade problem med koncentrationen, nästa lika 

många uppgav att huvudvärk var vanligt, värk i axlar och rygg samt sömnproblem. Därefter 

kom upplevelsen av olustkänslor och spändhet, minnesproblem och nedstämdhet, ca 9% samt 

problem med magen och ångest 9%. Det som flickorna angav som minst förekommande av de 

vanligaste symtomen var att bråka med sina kompisar som skattades av ca 6 %.  
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3.2 Resultat av faktorer som kan predicera stress 

Som ett första steg i att undersöka om upplevelsen av Konforma beteenden, Grupptillhörighet 

och Självvärde kunde predicera upplevelsen av stress utfördes principiella faktoranalyser med 

varimaxrotation. 

 

Tabell 1. Faktorladdningar och kommunaliteter för Konforma beteenden 

*Laddningar ≥ 50 

 

Kommunaliteterna visar den del av variansen som förklaras av faktorerna. 

 

Faktoranalysen av Konforma beteenden (se tabell 1.) gav två nya faktorer ”Rädsla att förlora 

sina vänner” och ”Lägger mycket tid på utseende”. Då syftet med faktoranalyserna inte bara 

vara att upptäcka latenta variabler utan även att reducera frågemängden eliminerades 

frågorna: ”Kravet att alltid vara perfekt”, ”Kravet att behöva bete mig som mina kompisar och 

”Att behöva göra saker som mina kompisar vill att jag ska göra som jag egentligen inte vill”. 

 

Konforma beteenden Faktor 1 
 
Tryck från vänner 

Faktor 2 
 
Viktigt att se bra ut 

h² 

Att om jag inte gör som 
mina kompisar så kanske 
de tycker illa om mig 

0.88* 0.09 

0.79 

Att bete mig på ett sätt 
Som kompisar gillar men 
Inte skulle göra om ensam 
 

0.87* 0.13 0.78 

Oro över att mina kompisar  
ska börja ogilla mig 
 

0.83* 0.08 0.70 

Att alltid ha de ”rätta” 
kläderna  

-0.03 0.89* 0.79 

Sminka för att se ”snygg” 
ut 
 

0.27 0.80* 0.71 
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Tabell 2. Faktorladdningar och kommunalitet för Grupptillhörighet 

*Laddningar ≥ 50 

 

Individuell syn på sin grupp Faktor 1 
 
Andra gillar 
min grupp 

Faktor 2 
 
Gruppen är 
viktig för mig 

Faktor 3 
 
Gruppen ger 
inte mycket 

h² 

Andra tycker att min grupp är bra 
 

0.85* 0.13 0.36 0.73 

Andra respekterar min grupp 
 

0.82* 0.13 -0.19 0.71 

Överlag så tycker andra om den 
grupp jag tillhör 
 

0.74* 0.34 0.09 .0.55

Grupptillhörighet har betydelse 
 

0.06 0.78* -0.11 0.62 

De grupper jag tillhör är viktig 
för mig 

0.13 0.78* -0.26 0.69 
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*Laddningar ≥ 50 

Faktoranalysen av Grupptillhörighet (se tabell 2.) skapade tre nya faktorer samt att det 

försvann fyra frågor. De nya faktorer som skapades var: ”Andra gillar min grupp, Gruppen är 

viktig för mig och Gruppen ger inte mycket”. De frågor som togs bort var: ”Jag är glad att 

tillhöra den/de grupper jag gör”, ”Den/de grupper jag tillhör visar vem jag är”, ”Jag mår bra i 

den/de grupper jag tillhör i skolan” och ”Att tillhöra en grupp i skolan är viktigt för min 

image”. 

 

 

Tabell 3. Faktorladdningar och kommunaliteter för självvärde 

 

Jag är en värdig medlem i de 
grupper jag tillhör 
 

0.09 0.63* 0.08 0.41 

Jag har inte så mycket att erbjuda 
de grupper jag tillhör 
 

-0.06 0.19 0.76* 0.61 

Jag känner mig oviktig i mina 
grupper 
 

-0.10 -0.17 0.74* 0.57 

Ibland skull jag vilja tillhöra en 
annan grupp  
 

0.04 -0.17 0.53* 0.31 

Skattning av självvärdet Faktor 1 
 
Andras åsikter är 
viktiga för 
välmående 

Faktor 2 
 
Utseendet är viktigt 
för självförtroende 

Faktor 3 
 
Andra dömer 
mig efter mitt 
yttre 

h² 

Sjävlf. är beroende av 
andras åsikter 
 

0.90* 0.11 0.09 0.81

Kan ej respekterar andra 
om ej  
självrespekt  
 

0.74* -0.03 -0.02 0.54
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* Laddningar ≥ 50 

 

Faktoranalysen av Självvärde (se tabell. 3) ledde till att fyra frågor togs bort. Dessa frågor var 

”Att göra någonting som jag vet är fel får mig att förlora min självrespekt”, ”Jag bryr mig inte 

om andra har en negativ åsikt om mig”, ”Mitt självförtroende påverkas inte av hur vackert jag 

tycker att mitt ansikte är” och ”Min självkänsla är inte beroende om jag känner mig attraktiv 

eller inte”. Utifrån kvarvarande frågor bildades tre nya faktorer, ”Andras åsikter är viktiga för 

välmående”, ”Utseende är viktigt för självförtroende” och ”Andra dömer mig efter mitt yttre”. 

 

 

 

 

 

Om någon säger negativt 
mår jag dåligt 
 

0.68* 0.33 0.14 0.60

Mår bättre när jag känner 
mig attraktiv 
 

-0.03 0.88* 0.10 0.79

Mitt självförtroende 
påverkas av mitt utseende 
 

0.29 0.81 -0.05 0.75

Tycker att man ska lägga 
ner tid på kläder och 
utseende 
 

0.05 0.19 0.74* 0.59

Bryr mig ej om andra har 
en neg. åsikt  

-0.26 -0.16 0.73* 0.63

Andra dömer mig efter 
utseende 

0.27 0.03 0.69* 0.54

Variabler B SE B  ß 
 
 
Självvärde 

 
 
0.06 

 
 
0.16 

 
 
0.04 

 
 
Konforma beteenden 

 
 
0.43 

 
 
0.12 

 
 
0.40* 

 
 
Grupptillhörighet 

 
 
0.05 

 
 
0.19 

 
 
0.03 
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Tabell 4. Regression för Grupptillhörighet, Självvärde, Konforma beteenden och stress. 

R²=0.15 *p<0.05 

 

Resultatet av den multipla regressionen visar att stress endast kunde prediceras av upplevelsen 

av Konforma beteenden, men inte av upplevelsen Grupptillhörighet och skattat Självvärde 

och därmed förkastades hypotes 2 och 3. Det vill säga, ju högre flickorna skattade att de 

utförde konforma beteenden desto mer upplevde de stressymtomen. För att få reda på vilka 

konforma beteenden som kunde predicera stress utfördes ytterligare en multipel regression 

mellan variablerna inom konforma beteenden (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Regression för konforma beteenden 

R²=19.2 *p<0.05  

 

Regressionen för konforma beteenden visar att ”Rädsla att kompisar ska tycka illa om mig” 

och ”Lägger mycket tid på yttre” förklarar ungefär lika mycket av variansen  

 

 

 

 

3.3 Flickornas egna tankar och funderingar kring faktorerna 

 

    

Variabler B SE B  ß 
 
Rädsla att kompisar ska tycka illa om mig 
 

 
0.21 

 
0.08 

 
0.27* 

 
 
Lägger mycket tid på det yttre 

 
 
0.26 

 
 
0.08 

 
 
0.34* 

    

Flickornas tankar    n  % 

Jämnåriga tjejer är korkade, 

”slampiga”, kaxiga. 
19 (26) 
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Tabell 6. Visar de sju kategorier som de egna tankarna delats in i 

 

Tabell 6. visar att 26 % av uttalandena handlade om den negativa synen på flickor i samma 

ålder. Det förekom bara något enstaka positivt uttalande om jämnåriga, den övervägande 

synen var negativ och handlade om att andra tjejer var ”korkade, kaxiga och slampiga” (vilket 

oftast nämndes i samband med klädsel). Hela 19 % uttalade sig om att utseendet var viktigt, 

men även så uttalade 19,7 % att de faktiskt var nöjda med den de var. 23 % uppgav dock i 

samband med att utseendet är viktigt att de inte hade så mycket annat val än att se ut som de 

gör, de var ju tvungna att leva med den de är. 9,5 % uttalade sig om att skolan var stressande 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1. Huvudresultat 

Resultatet av studien visar att det är upplevelsen av konforma beteenden som kunde predicera 

upplevelsen av stress hos flickor i gymnasiet. Däremot kunde varken upplevelsen av 

grupptillhörighet eller det skattade självvärdet predicera stress. De stressymptom som dock 

var vanligast var att flickorna upplevde var huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter och 

Jag måste ju leva med den jag är   17 (23) 
 

Utseendet är viktigt 
 

  14 

 

(19) 
 

Den jag är, är bra 
 

10 

 

(19,7) 
 

Skolan stressar mig 
 

 7 

 

(9,5) 
 

Kompisar respekterar mig för den 

jag är 

 

 6 

 

(8,2) 
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ont i axlar och nacke. Gällande flickornas egna tankar om stress, flickor i deras ålder och 

grupptillhörighet, så fanns det en ganska stark negativ ton gentemot flickor i den egna åldern, 

medan inställningen till den egna individen var ganska positiv och det fanns en acceptans för 

att man är den man är. Skolan nämndes också som en stressor. 

 
4.2. Resultatdiskussion 
 
Stress 

Trötthet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, ångest, värk i axlar och nacke och 

sömnproblem, är bara några exempel på de stressymptom som flickorna i undersökningen 

rapporterade. Olssons studie från 2006 visade att de vanligast förekommande stressymptomen 

på gymnasiet var sömnsvårigheter, oro, irritation och nedstämdhet, vilket stämmer väl 

överens med denna undersökning. Dock fann Olsson att det var stressen i skolan som var mest 

utmärkande, denna aspekt mättes inte i denna undersökning, men i den öppna frågan (se tabell 

6) var det sju uttalanden om att just skolan var stressande. En skillnad mellan 

undersökningarna är att i denna studie så fanns det ett samband mellan stress och 

kamratrelationer då det gällande konforma beteenden var tryck från vänner som var en 

stressor. Medan Olsson fann i sin undersökning att endast var 14:e elev, upplevde 

kamratrelationer som stressande. 

 Hæggman & Lindbergs (2002) longitudinella studie visade att 20 % fler flickor 

än pojkar led av somatiska besvär. Dessa besvär ökade med tiden, och då framför allt 

dagtrötthet, insomningsproblem, och ryggont. Hansens (2006) studie kring nackont hos 

ungdomar gav ett resultat som visade att 11,5 % av 3500 ungdomar led av smärtor i axlar och 

nacke och att detta var korrelerat till stress och depression. Att unga flickor i denna 

undersökning lider av somatiska och fysiska effekter av stress visades tydligt. Vidare 

forskning skulle vara att undersöka vad som skulle kunna lätta stressen för dessa unga flickor 

i gymnasiet.  

Murberg & Bru (2005) undersökte om skolrelaterad stress kunde förutspå 

depressiva symptom och fann en korrelation där emellan. Depressiva symptom i 

undersökningen var exempelvis känslan av att vara energilös, ångest, sömnproblem. I denna 

undersökning mättes inte just depressiva symptom i relation till skolstress, men trötthet och 

sömnproblem kan ju indirekt sammanlänkas med upplevelsen av att vara energilös vilket 

skattades högt av 12.8% respektive 9.3% och ångest skattades högt av 7.9%, sju uttalanden i 

den öppna frågan handlade om att skolan var stressande. Om det är samma personer som har 

skattat symptomen högt och uttalat sig om att skolan är stressande framgår inte i denna 
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undersökning, men detta vore intressant att undersöka ytterligare. Förekomsten av 

stressymptom hos flickorna på gymnasiet bör tas på allvar då det kan få långtgående allvarliga 

effekter. Denna undersökning tillsammans med tidigare forskning visar att det är vanligt att 

flickorna upplever stress och det är av stor vikt att vidare undersöka hur detta kan minskas 

och hur problemen kan reduceras. 

 

Konformitet 

Hypotes 1 bekräftades i och med att undersökningen visade att det går att predicera stess 

utifrån konforma beteenden. Ur faktoranalysen kunde två faktorer identifieras som orsak till 

utövandet av konforma beteenden, ett upplevt tryck från vänner och vikten av utseenden och 

kläder. Crocker et al. (2007) fann att just dessa aspekter var väldigt viktiga för flickor. De 

sammanlänkade detta med kroppsliga ideal och att man jämför sig själv med sina vänner. 

Även Jones et al. (2004) fann att kropps-synen och fokus kring utseenden ofta är vanligt hos 

flickor. Desto mer flickorna talade med sina jämnåriga om utseende, desto större missnöje 

upplevde de. I undersökningen fann författarna även att negativa kommentarer från jämnåriga 

angående utseenden hade stark negativ påverkan på flickornas syn på sig själva. Intressant är 

att det finns indikationer på att när det gäller aspekter så som mobbing, så är det flickor som i 

störst utsträckning är förövarna (Gruber & Fineran, 2007). Det ter sig som att ett upplevt eller 

inbillat tryck från vänner stressar flickor vilket både denna undersökning och tidigare gjorda 

undersökningar visar på. Även det samhälleliga trycket på rätta kläder och vikten av att se bra 

ut är stressande för unga flickor.  

 Ett antal studier visar att konforma beteenden i stor utsträckning har en negativ 

påverkan på unga människor. Santos et al.(1999) fann att konformitet och grupptryck är 

predikatorer för negativa beteenden. Intressant i deras undersökning var just den aspekten att 

det är just jämnåriga som har starkast påverkan på konforma beteenden. Skolmiljön är på ett 

gymnasium, förutom lärare och övrig personal, bestående av flickor och pojkar i samma 

åldrar. Att det är en miljö där det förekommer ett visst grupptryck och konformitet, både 

positivt och negativt, är näst intill oundvikligt. Att det kan vara stressande för eleverna att 

vara på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt, stöds av resultaten av 

denna studie. Detta stöds även av fynden av Griskevicius et al. (2006) som fann att försök att 

attrahera det motsatta könet samt att skydda den egna individen, genom att exempelvis göra 

som övriga gruppen för att inte dra uppmärksamhet till sig är stort hos kvinnor och flickor. Att 

lägga tid på utseendet kan ha två orsaker, att man gör det för sin egen skull, eller för andras 
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skull. Att flickorna lägger mycket tid på sitt utseende kan med stor sannolikhet ha att göra 

med att de vill smälta in och passa in, samt att de vill se bra ut för pojkar.  

 Theorell (2000) talar om stress i samband med förlusten av kontroll. Burger 

(1987) fann ett samband mellan kontroll och konformitet där individer som hade ett behov av 

kontroll i mindre utsträckning utförde konforma beteenden än de som inte hade så stort behov 

av kontroll. Det kan finnas paralleller i denna undersökning mellan att flickorna upplevde att 

de kanske själva inte kan påverka och att ta kontroll över exempelvis sin situation, rådande 

normer och regler om hur man ska vara och se och att detta av olika anledningar kan vara 

stressande. Exempelvis visade LEVA-undersökningen från 2007 att flickor måste jobba extra 

för att ha råd med de klädmoden och ”utseenderegler” som råder. Har man inte de rätta 

kläderna och de ”rätta” beteendena så finns det en risk att dra till sig negativ uppmärksamhet. 

Flickorna kan inte i så stor utsträckning kontrollera eller påverka detta utan att dra 

uppmärksamheten till sig. 

Och att utseendet är viktigt framgår av den öppna frågan där det var 14 uttalanden som 

bekräftar detta.  

 

Grupptillhörighet  

I hypotes 2 antogs att ju högre man skattar grupptillhörigheten, desto mer upplevda 

stressymptom. I undersökningen fanns det inga resultat som visar att grupptillhörighet kan 

predicera stress. I enighet med resultaten av Gavin& Furman (1989) kan detta peka på att i 

den ålder som flickorna i undersökningen befinner sig i så finns det inte ett så stor behov att 

tillhöra en grupp. Även Steinberg & Monahan (2007) fann liknande resultat. De fann att med 

ökad ålder så ökar motståndskraften mot grupptryck och att detta kan ha att göra med att man 

skapar ett förtroende och tillit till sina jämnåriga i stället för sina föräldrar. Författarnas 

resultat visade att det är mellan 14-18 års ålder som motståndskraften mot grupptryck 

utvecklas mest. Att det i denna undersökning inte fanns något samband mellan 

grupptillhörighet och stress, kan sammanlänkas med att flickorna som deltog i 

enkätundersökningen var mellan 15-18 års ålder, och att de därmed har en motståndskraft mot 

grupptryck. Istället för att konkurrera med sina jämnåriga, så skapar de kanske relationer och 

samhörighet med dessa. Ser man till den öppna frågan dock, som resulterade i 19 negativa 

uttalanden om jämnåriga flickor så kan man dra paralleller till ytterligare resultat av ovan 

nämnda författare som fann att elever som tillhörde de populära grupperna ofta hade mer 

negativa beteenden till individer utanför gruppen. Liknande resultat fann även Ellis & 

Zarbartany (2007) som undersökte skillnader mellan hög- och låg-status grupper. De fann att 
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individer som sätter stort värde vid att tillhöra hög-status grupper ofta lägger sig till med 

avvikande beteenden, så som aggressivitet och att vara högljudda i klassrummen. Det går inte 

att utesluta att de negativa kommentarerna om jämnåriga flickor kan vara riktade mot de 

flickor som hör till de mer populära grupperna och grupper med högre status i och med att 

dessa kan ha mer negativa beteenden som ogillas av andra. Detta kan vara intressant att titta 

närmare på i ytterligare undersökningar.   

 

Självvärde  

I hypotes 3 så antogs att ju lägre man skattar sitt självvärde, desto mer skulle man uppleva 

stressymptom. I undersökningen fanns inga resultat som stödjer denna hypotes och den 

förkastas därmed. Dock framkom tre faktorer i faktoranalysen och dessa var ”Andras åsikter 

är viktiga för välmående, Utseendet är viktigt för självförtroende och Andra dömer mig efter 

mitt yttre”. Detta kan tolkas som att även om den sociala omgivningen är viktig, så är det inte 

en bidragande faktor till stress. En av anledningarna till att skattat självvärde inte leder till 

stress, kan vara att man ser sig själv genom andras ögon på ett positivt sätt. Om man ser till 

tankarna kring den öppna frågan så nedvärderades jämnåriga flickor, vilket  kanske en 

möjlighet att man ser sig själv som bättre än andra flickor och därmed så skattar man sitt 

självvärde högre. Likaså så var det 17 uttalanden om att man faktisk måste leva med den man 

är, vilket eventuellt gör att man ser på sig själv med neutrala ögon, likväl så var det 10 

uttalanden om att man faktiskt tyckte att den egna personen var bra (se tabell 6.). Park et al. 

(2007) fann i sin undersökning att flickor med bra självförtroende har en bra självbild och ser 

sig som socialt accepterade av andra, vilket kan vara en anledning till att flickorna inte 

upplevde stress i samband med detta. 

Likaså fanns det inget samband mellan grupptillhörighet och stress, Impet et al. 

(2008) sökte finna vilka relationer som gynnar flickors självförtroende under ungdomsåren. 

Flickor som hade bra relationer redan i årskurs 8, fick ökat självförtroende med åren. 

Författarna betonade vikten av dessa relationer för att utveckla ett bra självförtroende. En 

orsak till att det inte fanns något samband mellan stress och självvärde, kan ha att göra med 

att det inte heller fanns något samband mellan stress och grupptillhörighet. Flickorna kanske 

överlag ingick i grupper som hade ett positivt bidrag till självförtroendet, och därmed skattade 

de självvärdet högre.  

 

4.3. Metoddiskussion 
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För att stärka både validiteten och reliabiliteten i enkäten så fick tre ungdomar gå igenom 

enkäten innan den delades ut och de kom med en del synpunkter på vissa frågeformuleringar 

som ändrades, på det stora hela så ansåg de att enkäten var tydlig och lätt att förstå. 

Validiteten på två av enkäterna kan anses som hög, då den som är baserad på Contingencies 

of Self-Worth scale samt Collective Self-Esteem scale är hög då det är tidigare väl använda 

skalor för att mäta självvärde och grupptryck och tillhörighet (Ejlertsson, 2005).  

När det gäller reliabiliteten hade det optimala för undersökningen hade varit om 

jag själv hade fått vara med och delat ut enkäterna och kunnat svara på eventuella frågor som 

dök upp när enkäten besvarades. Denna möjlighet fanns dock ej då lärarna på skolan ansåg att 

det krävdes för mycket planering och omstrukturering för att jag skulle få den tiden.  

Enkätundersökningar är baserade på självrapporterad data och det finns risk att 

flickorna kan ha besvarat frågorna utifrån vad de tror är ”rätt” svar. En nackdel med 

undersökningen är även att enkäten har delats ut och besvarats i klasserna, vilket kan leda till 

att det uppstår ett socialt tryck att svara på enkäten och att det även förekommit 

meningsutbyte mellan eleverna kring frågorna och svaren.  

Gällande urvalet i undersökningen så var det ett bekvämlighetsurval. I och med 

att det var lärarna på skolan som delade ut enkäten till eleverna så har jag inte kunnat påverka 

det men det går att anta att urvalet är representativt för populationen, flickor på gymnasiet 

mellan 15 och 18 år.  

 

4.4. Allmän diskussion 

Resultaten av denna undersökning stämmer ur en del aspekter inte överens med tidigare 

forskning kring ämnet. De likheter som fanns är typerna av stressymptom och att konformitet 

bidrar till stress. Dock var konformitet det enda som kunde predicera stress, varken självvärde 

eller grupptillhörighet tedde sig stressande för gymnasieflickorna. Vad dessa skillnader kan 

ligga i är svår att svara på. Möjligtvis kan det finnas geografiska skillnader, likaså 

sociokulturella skillnader och förekomsten av socialt stöd kan variera. Dock efter 

genomgången av tidigare forskning och efter att ha arbetat med de insamlade enkäterna så ter 

det sig som att grupptillhörighet, konformitet och självvärde går mycket hand i hand och att 

det är svårt att utesluta det ena ur det andra. I grupper finns det nästan alltid en viss förekomst 

av konformitet. För att passa in i vissa grupper så krävs det att individer anpassar sig efter 

gruppens normer och regler. och att inte tillhöra en grupp kan leda till upplevt utanförskap 

och minskat självförtroende, vilket stöds av Barnow et al. (2005). Att det krävs vissa 

anpassningar för att passa in av flickorna i gymnasiet framgår tydligt av denna undersökning, 
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men det verkar som att flickorna ändå känner sig relativt trygga i sig själva och att de är nöjda 

med de grupper de hör till.  

 

4.5. Fortsatt forskning och praktiskrelevans 

Det hade varit intressant att kunna undersöka om det går att predicera studieresultat utifrån 

upplevelsen av hur stressade eleverna känner sig. Detta skulle kunna genomföras kanske i 

direkt samband med ett terminsavslut då betygen är nyligen utkomna och finns färskt i minnet 

hos eleverna. Relevant vidare forskning vore även att utföra samma undersökning hos pojkar 

se om det finns eventuella könsskillnader.   

Den praktiska relevansen av denna undersökning är att den visar att det finns en problematik i 

skolmiljön kring stress. Framför allt visar den även att det faktiskt tär på flickor att eftersträva 

de utseendeideal som florerar i samhället och att det riskerar att få allvarliga konsekvenser i 

och med att stress, om det pågår för länge och intensivt, kan leda till allvarliga symptom. 

Resultaten från denna undersökning hjälper till att belysa ett allvarligt problem och det är 

enormt viktigt att tala om detta och framför allt försöka hitta en lösning på flickornas enorma 

press att vara och bete sig på speciella sätt. 
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Bilaga 1 

Stress hos flickor i gymnasiet 
 

Syftet med frågeformuläret att undersöka om flickor blir stressade av den fixering som finns i 
samhället kring utseende, att ha kompisar och passa in samt vilka upplevelser flickor i skolan 
har kring detta.  
Svaren kommer att behandlas och bli en del i en D-uppsats i psykologi på högskolan.   
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När du har svarat på denna undersökning så är det ingen som kommer att få veta vad just du 
har svarat. Undersökningen är helt anonym och du ska heller inte skriva ditt namn eller klass, 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt! 
 
När du är klar med frågeformuläret så kan du lägga det upp och ned på bänken, så samlas det 
in det när alla är klara. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa frågor handlar om grupptillhörighet, ringa in de alternativ som bäst stämmer in på 
dig! 
 
 
    Stämmer  Stämmer Stämmer Stämmer
 Stämmer 
   inte alls Ganska   Ganska bra
 precis 
    Dåligt 
  
  
1. Jag är en värdig medlem  1 2 3 4 5 
i den/de grupp jag tillhör  
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Dessa frågor handlar om hur andra ser på dig och om hur du ser på dig själv. Ringa in de 
alternativ som du tycker stämmer in bäst på dig. 
 
 
Dessa frågor handlar om hur du ser på dig själv och hur du tror att andra ser på dig och 
tänker om dig. Ringa in det alternativ bäst stämmer in  
 
 
 
 

    
 
 
 
1. När jag känner mig attraktiv 1 2 3 4 5 
så mår jag bättre 
 
2. Mitt självförtroende påverkas  1 2 3 4 5 
mycket av mitt utseende 
 

Stämmer Stämmer  Stämmer Stämmer  Stämmer 
precis 
Inte alls ganska  ganska bra 
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Stressenkät. 
 
 
1. Har du under den senaste månaden upplevt något av följande..? 
 
a) Huvudvärk 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 
b) Trötthet 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 
c) Ont i axlar och rygg 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 
d) Koncentrationssvårigheter  
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 
e) Minnessvårigheter 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 
f) Upplevt olustkänslor eller känt dig spänd utan anledning 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 
 
 
 
 
 
Denna del av enkäten handlar om eventuella symptom som man kan uppleva när man känner 
sig stressad. Ringa in de alternativ som du tycker stämmer in bäst på dina egna upplevelser. 
 
1. Hur ofta har du under den senaste månaden upplevt något av följande..? 
 
   
                                         Aldrig Någon Ett par- Ett par- Nästan 
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   enstaka tre gånger tre gånger  dagligen 
    gång  i veckan 
   
       
a) Huvudvärk 1 2 3 4 5 
 

b) Trötthet  1 2 3 4 5

  

c) Ont i axlar och rygg 1 2 3 4 5 

 

d) Koncentrationssvårigheter 1 2 3 4 5 

 

e) Minnessvårigheter 1 2 3 4 5 

 

f) Olustkänslor eller känt 1 2 3 4 5 

dig spänd utan anledning 

 

g) Orolig mage 1 2 3 4 5 

 

h) Sömnproblem 1 2 3 4 5 

 

i) Att du bråkar lättare 1  2 3 4 5 

med skolkamrater 

 

j) Ångest  1 2 3 4 5 

 

k)Nedstämdhet 1 2 3 4 5 

 
 
Dessa frågor handlar om vad som gör dig stressad, och hur stressad du blir av vissa saker. 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
1. Jag blir stressad av………..   
 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Jämt 
 

 
1. Kravet att alltid ha ”de rätta  
kläderna”    1 2 3 4
 5 
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på mig. 
 
 
2. Kravet att alltid vara   1 2 3 4
 5 
”perfekt”. 
 
 
3. Kravet att behöva bete mig som 1 2 3 4
 5  
mina kompisar. 
 
 
4. Oro att mina kompisar kanske 1 2 3 4
 5  
ska börja tycka illa om mig. 
 
 
5. Att jag måste bete mig  1 2 3 4 5 
på ett sätt som mina kompisar gillar, 
men som jag inte skulle göra om  
dom inte var där 
 
 
6. Att om jag inte gör som mina  1 2 3 4
 5 
kompisar så kanske de tycker  
illa om mig. 
 
 
7. Att alltid behöva sminka mig 1 2 3 4
 5  
och gå upp tidigare på morgonen 
 för att se ”snygg” ut. 
 
 
8. Att behöva göra saker som  1 2 3 4
 5 
mina kompisar vill att jag ska 
 göra men som jag egentligen 
 inte vill. 
 
 
 
 
 
1. Denna fråga handlar om dina betyg från höstterminen, kom ihåg, det är INGEN som får 
veta vad just DU har svarat. Om du kommer ihåg hur det gick för dig i skolan förra terminen, 
skriv hur många betyg du fick efter varje betygsgrad. 
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IG___ st  G___ st  VG___ st  MVG___ st 
 
 
 
 
2. Om du har några kommentarer om utseendefixering, kompisars betydelse för din 
självkänsla och stress, samt vad du tycker om flickor i din egen ålder så kan du 
kortfattat skriva om det här:  
 
      

      

      

      

      

      

       

 

Tack för att du har svarat på denna enkät, jag är mycket tacksam för ditt deltagande! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


