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SAMMANFATTNING 
 
Klingberg, M., & Lundmark, M. (2008). Könsskillnader i gymnasieungdomars möjlighet att 
koncentrera sig på skolarbetet vid psykosomatiska symptom. C-uppsats i Pedagogik, 15 
högskolepoäng, Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle. 
 
 
Syftet med den här studien var att undersöka utbredningen av psykosomatiska symptom på en 
svensk gymnasieskola och om möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet påverkas av 
dessa. Syftet var även att undersöka relationen mellan socialt stöd och psykosomatiska 
symptom. En enkät delades ut på en gymnasieskola med 95 elever i norra Sverige. Frågan 
gällande psykosomatiska symptom är hämtad från HBSC och innefattar åtta olika besvär. 
Totalt 93 av ungdomarna svarade på enkäten. Resultatet visade att 79 procent av killarna och 
88 procent av tjejerna på skolan upplever något psykosomatiskt symptom minst en gång i 
veckan. Av de ungdomar med symptom ungefär en gång i månaden eller oftare rapporterade 
31 procent av killarna och 62 procent av tjejerna att det påverkar deras möjlighet att 
koncentrera sig på skolarbetet. Det fanns i studien inga tydliga samband mellan upplevda 
psykosomatiska symptom och socialt stöd från personer i omgivningen.  
  

 
Nyckelord: Beslutsutrymme, Gymnasieungdomar, Koncentration, Krav, Psykosomatiska 
symptom, Skola, Stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Klingberg, M., & Lundmark, M. (2008). Gender differences in adolescents ability to 
concentrate on school work when they experience psychosomatic symptoms. C-level in 
Pedagogy, 15 credits, the Department of Education and Psychology, The University of Gävle.
 
 
The purpose of this study was to examine the prevalence of psychosomatic symptoms of an 
Swedish high school and if the possibility to concentrate on school work is influenced by 
them. The aim was also to examine the relationship between social support and 
psychosomatic symptoms. A questionnaire was distributed at a high school with 95 pupils in 
northern Sweden. The question concerning psychosomatic symptoms is taken from HBSC 
and includes eight different symptoms. A total of 93 adolescents responded to the survey. The 
results showed that 79 percent of the boys and 88 percent of the girls at the school is 
experiencing at least one psychosomatic symptom at least once a week. 31 percent of the boys 
and 62 percent of the girls with symptoms about once a month or more often reported that it 
affects their ability to concentrate on school work. There were in the study, no clear 
correlation between the perceived psychosomatic symptoms and social support from people in 
their environment. 
 

 
Keywords: Adolescents, Concentration, Demands, Psychosomatic symptoms, School, Social 
support. 
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1. INLEDNING 
Regeringen skriver i proposition 2002/03:35 att det bör läggas fokus på barn och ungdomars 
psykiska ohälsa och att barn och ungdomars hälsa påverkas av hur uppväxten ser ut. Stressen 
bland barn och ungdomar hamnar i allt större fokus i de svenska medierna (Andersson, 2007., 
Folcker, 2007) och besvär orsakade av stress, så kallade psykosomatiska symptom, ökar bland 
ungdomar (Danielsson, 2006). Besvären ökar med åldern och flickor upplever fler besvär än 
pojkar (Ibid.). Regeringen (2002/03:35) skriver att familjeliv, fritidsförhållanden och skolan 
är viktiga för barns hälsa. Socialstyrelsen (2004) poängterar att skolan är barn och ungdomars 
arbetsplats och att alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att skapa en stödjande miljö för 
eleverna. Barnombudsmannen (2003:02) skriver att skolan kan vara en orsak till stress och 
enligt Murberg och Bru (2007) kan stress i skolan leda till både psykiska och kroppsliga 
besvär. Personer som är utsatta för stress och har en dålig psykosocial arbetsmiljö lider ofta av 
huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, nedstämdhet och irritation (Arbetsmiljöverket & 
Statistiska centralbyrån, 2001:2). Syftet med den här studien är att undersöka om ungdomar 
som studerar vid en svensk gymnasieskola upplever att möjligheten att koncentrera sig på 
skolarbetet påverkas av upplevda psykosomatiska symptom samt om upplevda krav, upplevt 
beslutsutrymme och upplevt stöd har något samband med dessa symptom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



2. BAKGRUND 
I bakgrunden kommer begreppen ungdom, stress och psykosomatiska symptom att beskrivas 
utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv. Tidigare forskning kring ungdomar och 
psykosomatiska symptom kommer att redovisas och sambandet mellan stress och krav, 
kontroll och stöd att behandlas. 
  

2.1. Ungdomar 
Vad som uppfattas som barn och vuxen påverkar betydelsen av ordet ungdom (Genetz & 
Lövgren (Red.), 1991). Bohlin och Lövgren (Red.) (1995) skriver att betydelsen av begreppet 
ungdom beror på sammanhanget där det används och att det inte finns något klart svar på vem 
som ska betraktas som ungdom. Genetz och Lövgren (Red.), 1991 och Bohlin och Lövgren 
(Red.) (1995) väljer, när de beskriver unga män och kvinnor, att använda begreppen pojke och 
flicka. Lalander och Johansson (2002) däremot väljer att använda begreppen kille och tjej när 
de skriver om ungdomar. Ohlsson och Swärd (1994) menar att gränsen mellan barn, ungdom 
och vuxen har blivit allt mer flytande och Lundberg (Red.) (1994, s.80) belyser ungdomen på 
följande sätt: 
 

Ungdomen är den tid då barn ska frigöra sig från sina föräldrar, finna en egen identitet 
och integrera den innebörd som av samhället tillskrivs sexuella aktiviteter med det egna 
sexuella handlandet. De kroppsliga förändringar som äger rum i ungdomen medför att 
den unga människan av omgivningen bemöts som en sexuell varelse och tillskrivs 
sexuella intressen och kapaciteter. 

 
Vilka år som betraktas som ungdomsåren kan enligt Erling och Hwang (2001) ha 
psykologiska eller biologiska orsaker. Är ungdomsåren psykologiskt betingade, det vill säga 
att de beror på psykologiska faktorer, kan frigörelsen från föräldrarna vara starten, och slutet 
när personen är en självständig individ. Är de istället biologiskt betingade kan de starta när 
puberteten börjar och sluta när individen är fysiskt mogen att få barn. (Ibid.). Genetz och 
Lövgren (1991, s.7) skriver att: ” ”Ungdom” kan avgränsas såväl socialt och kulturellt som 
fysiskt och psykiskt, utan att de nödvändigtvis sammanfaller.”. Även Ohlsson (1997) anser att 
det är möjligt att avgränsa ungdomar kulturellt, och då genom deras beteende och levnadssätt. 
Ungdomars kulturella uttryck har att göra med uppväxtmiljön och hur den har format dem 
(Ibid.).  
 
Genetz och Lövgren (Red.) (1991) använder sig av begreppet adolescens och beskriver det 
som den tid då den psykologiska och känslomässiga utvecklingen sker. Enligt Ohlsson och 
Swärd (1994) kan adolescensen ses som en tid av kriser och grubblerier, då ungdomen blir en 
självständig individ och övergår psykiskt från barn till vuxen (Ibid.).  
 
Adolescensperioden kan enligt Genetz och Lövgren (Red.) (1991) delas upp i fem olika faser: 
preadolescens, tidig adolescens, högadolescens, sen adolescens och postadolescens. (Ibid.). 
Lalander och Johansson (2002) och Bohlin och Lövgren (Red.) (1995) väljer att dela upp 
åldrarna mellan de olika faserna på följande sätt: 
 
10-12 år = preadolescens. 
12-14 år = tidig adolescens. 
14-16 år = högadolescens. 
16-20 år = senadolescens. 
20-25 år = postadolescens. (Ibid.). 
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Lalander och Johansson (2002, s. 17) skriver:  
 

Medan begrepp som pubertet, tonår och till och med adolescens går att avgränsa till 
vissa åldrar och åldersintervall, syftar begreppet ungdom på ett mer flytande och 
obestämbart ålderskontinuum.   

 
Ungdomsåren kan definieras på olika sätt och Erling och Hwang (2001) väljer att använda 
tonåren (13-19 år) som en avgränsning för begreppet ungdom. De påpekar att ungdomar är 
olika beroende på vilken ålder de befinner sig i och att vi därför bör vara försiktiga med att 
placera alla ungdomar i ett fack (Ibid.).  
 
Under högadolescensen (14-16 år) sker ett sökande efter bekräftelse från jämnåriga och 
vännerna bidrar i den här fasen till huruvida känslan av allsmäktighet, som uppstår under 
ungdomstiden, förstärks eller försvagas (Lalander & Johansson, 2002).   
 
Enligt Bolin och Lövgren (Red.) (1995) höjs ofta självkänslan under fasen senadolescens (16-
20 år) och individen blir mer målmedveten än tidigare. De påpekar även vikten av att tänka på 
att ungdomarna fortfarande är i behov av föräldrarnas stöd även om de beter sig vuxet. 
Relationen till föräldrarna förändras ofta under denna period samt att vännerna blir viktigare 
och får en allt större betydelse för identitetsutvecklingen. (Ibid.). Lalander och Johansson 
(2002) menar att ungdomarna i den här fasen blir mindre påverkade av grupptryck och i större 
utsträckning försöker finna sin egen identitet. För killar kännetecknas fasen senadolescens 
enligt Bolin och Lövgren (Red.) (1995) av att individen börjar planera för framtiden. Flickor 
blir under denna period ofta bättre på att kompromissa och får bättre tålamod vilket minskar 
risken för konflikter (Genetz & Lövgren (Red.), 1991). Detta leder till att många flickor 
bråkar mindre med sina föräldrar än tidigare. Under senadolescensen brukar individen också 
bli mer säker på sin sexuella identitet och tillhörighet. Frigörelsen från föräldrarna och 
utvecklingen av en egen personlighet som sker under adolescensen beskrivs som svår, både 
för ungdomen och för omgivningen. (Ibid.). 
 

2.1.1. Ungdomsproblem  
Ohlsson och Swärd (1994) frågar sig om det finns några problem som är unika just för 
ungdomen eller om ungdomsproblem egentligen är desamma som vuxenproblem. Många av 
de problem som kopplas till ungdomar som exempelvis högt alkoholintag och brottslighet 
finns även i den äldre generationen. (Ibid.). När det gäller begreppet ungdomsproblem skriver 
Ohlsson och Swärd (1994) att fokus ofta ligger på ungdomskulturens våldsamma och skadliga 
inslag. Begreppet kan då insinuera att felet ligger hos ungdomarna och att det är deras 
problem och inte samhällets.  
 
Vad ungdomar själva1 uppfattar som svårt och problematiskt är enligt Ohlsson och Swärd 
(1994, s. 19) det som kallas för ”ungdomars problem”. Problemen kan då till exempel vara 
osäkerhet, könsroller, relationsproblem och kroppsideal (Ibid.). Bunar och Trondman (Red.) 
(i.d.) menar att flickor i genomsnitt mår psykiskt sämre än pojkar och att ungdomarnas 
välmående har ett samband med familjernas ekonomiska och sociala resurser. Ju mindre 
socioekonomiska resurser familjen har desto större skillnad blir det mellan pojkarnas och 
flickornas välbefinnande. (Ibid.).   
 

                                                 
1 Vår kursivering 
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2.2. Stress 
Stress beskrivs av Selye (1976) som en o-specifik reaktion i kroppen på någon typ av stimuli. 
En stressor är det stimuli som startar reaktionen. Ett visst stimuli kan ha flera orsaker och 
starta olika reaktioner beroende på individen. Reaktionen kan påverkas av invärtes faktorer, 
till exempel gener, ålder och tidigare erfarenheter. Ett stimuli kan även vara externt såsom 
grupptryck eller miljöförstöring. (Ibid.). Lundberg och Wentz (2004, s. 36) skriver att: ”Stress 
kan uppstå genom olika typer av påfrestningar, fysiska eller psykiska, inre eller yttre, som vi 
utsätts för.”. 
 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver olika sätt att definiera stress. Den definition som Selye 
(1976) använder kallar de för en stimuli –respons definition (Ibid.). En stimuli- respons 
definition, menar Lazarus och Folkman (1984), är ett sätt att se på stress och huruvida vissa 
stressorer resulterar i specifika reaktioner. Det är alltså relationen mellan en stressor och 
responsen som i det här synsättet är i fokus. (Ibid.).   
 
Lazarus och Folkman (1984, s. 19) skriver vidare: 
 

Psychological stress is a particular relationship between the person and the environment 
that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and 
endangering his or her well-being. 

 
Stress kan alltså också ses som en relation mellan individen och dess omgivning. Ett visst 
stimuli kan ge mer eller mindre, eller rent utav ingen respons alls, beroende på individen och 
dess förutsättningar. (Ibid.). 
 

2.2.1. Positiv och negativ stress 
Det finns enligt Lundberg och Wentz (2004) olika typer av stress, kortvarig (akut) och 
långvarig. Den akuta stressen är till för att mobilisera resurser i kroppen och förbereda för en 
eventuell flykt eller kamp. Under stressreaktionen utsöndras stresshormoner och blodtrycket 
ökar. Från början är den akuta stressen till för att skydda människan i naturen vid fara eller 
hot. När faran är över avtar reaktionen och kroppen stabiliseras. (Ibid.).  
 
Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001:2, s.10) beskriver negativ stress på 
följande sätt: ”Negativ stress definieras som den fysiologiska påfrestning som individen 
utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan”. 
Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001) poängterar dock att det kan vara svårt 
att avgöra om stress i en viss situation är positiv eller negativ. När situationen är under 
kontroll och stressen är måttlig och stimulerande kan den vara till hjälp för att uppnå mål och 
kan därför ses som positiv. Uppkommer stressen däremot i en situation som inte är hanterbar, 
där individen saknar kontroll och möjlighet att påverka, kan den ses som negativ. Graden och 
frekvensen är avgörande för hur allvarlig stressen blir och när den är ihållande kan den bli 
betydligt mer påfrestande och skadlig, speciellt om det inte finns tillräckligt med tid för 
återhämtning. (Ibid.). Enligt Alfvén (2006) kan både kortvarig och långvarig psykisk 
belastning orsaka smärta och stressreaktioner kan göra att individen mår dåligt, får minskat 
välbefinnande och blir sjuk (Theorell (Red.), 2003).  
 
Även Hill Rice (2000) skriver att långvarig stress kan påverka individens välmående vilket 
kan visa sig både psykiskt och fysiskt. Den långvariga stressen är ofta psykosocial och blir en 
varaktig belastning på kroppen (Lundberg & Wentz, 2004). Psykosocial stress kan till 
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exempel bero på för hög arbetsbelastning, höga krav, monotona arbetsuppgifter, lågt socialt 
stöd och brist på kontroll (Ibid.). Theorell (Red.) (2003, s. 67) skriver:  
 

 Det finns många situationer i vilka vi reagerar med fysiologisk stress därför att vi 
fruktar att vi skall förlora kontrollen över någonting. Därför är kanske sambandet mellan 
förändringar i kontrollmöjligheter och debut av sjukdom särskilt tydligt.  

   
Lundberg och Wentz (2004) menar att så länge stressen är kortvarig och stängs av efter 
belastningen är reaktionen inte farlig. När kroppen däremot är under en ständig belastning 
ökar risken bland annat för hjärt- och kärlsjukdomar (Ibid.). Långvarig negativ stress gör 
musklerna spända och känsliga vilket kan leda till att individen lättare känner smärta (Alfvén, 
2006). 
 

2.2.2. Psykosomatiska symptom 
Alfvén (1999, s. 49) skriver att psykosomatiska företeelser är vanliga och att ordet 
psykosomatik ”består av prefixet psyke som är ett annat ord för själ och sufixet soma som 
betyder kropp.”. Med detta menas att det är själen som påverkar hur kroppen mår (Ibid.). 
 
Alfvén (1999, s.51) beskriver den psykosomatiska reaktionen med hjälp av följande modell: 
 

Psyke 
Emotionellt 

system Soma
Psykosomatisk 

reaktion/symptom 

Figur 2:1 – Från Alfvén (1999, figur 6.1, s. 51) 
(I originalet är rutorna illustrerade som moln) 

 
 
Lerner (1987) beskriver psykosomatiken som en gren inom läkarvetenskapen som utgår från 
en helhetssyn på människan och studerar hur psykiska och sociala faktorer samverkar med 
kroppsliga. Att psykosomatiken utgår från en helhetssyn på människan innebär enligt Lerner 
(1987) att det förutsätts att det finns ett samspel mellan kropp och själ, det vill säga att själen 
lider när kroppen mår dåligt och tvärtom.  
 

2.2.3. Vanliga psykosomatiska symptom hos barn och ungdomar 
I en studie gjord på norska ungdomar visar Murberg och Bru (2004) att 43.1 procent av 
ungdomar mellan 13 – 16 år med psykosomatiska symptom upplever att det påverkar dem 
”ganska mycket” till ”väldigt mycket”, men på vilket sätt beskrivs däremot inte. Frekvensen 
av psykosomatiska symptom kan också påverka hur väl eleven anpassar sig till de krav som 
ställs i skolan (Ibid.).  
 
Bland de symptom som drabbar barn finns enligt Alfvén (1999) bland annat trötthet, yrsel, 
huvudvärk magont och ryggont. Enligt honom så är huvudvärk vanligt bland äldre skolbarn  
och cirka 70 procent av dem rapporterar att de upplever symptomet (Ibid.). I en studie gjord 
av Natvig, Albrektsen, Anderssen och Qvarnstrøm (1999) är irritation det vanligaste 
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psykosomatiska symptomet bland norska ungdomar i åldern 10-15 år. I den studien 
rapporterade 38.6 procent av killarna samt 38.2 procent av tjejerna att de är irriterade en gång 
i veckan eller oftare (Ibid.).  
 
Var fjärde år genomförs i Sverige en enkätundersökning bland elever i klass fem, sju och nio 
(Danielsson, 2006). Enkätundersökningen genomförs i många olika länder och kallas 
internationellt för Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Bland annat innefattar 
studien en fråga om upplevda besvär där författaren väljer att skilja somatiska och psykiska 
besvär åt. Till de somatiska besvären räknar de huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel 
och till de psykiska besvären svårt att somna, nedstämdhet, irritation och nervositet. (Ibid.). 
Haugland, Wold, Stevenson, Aaroe och Woynarowska (2001) har gjort en analys av data 
insamlad från HBSC i Norge, Finland, Polen och Skottland. Resultatet visade att det 
vanligaste somatiska symptomet i studien var huvudvärk och det vanligaste psykologiska 
symptomet var irritation (Ibid.).  
 

2.2.4. Könsskillnader i upplevda symptom 
Stressrelaterade symptom är betydligt vanligare bland flickor än bland pojkar (Statens 
offentliga utredningar [SOU], 2006:77; Murberg & Bru, 2004). Natvig et al. (1999) menar att 
flickor, efter irritation, rapporterar magont, huvudvärk och nedstämdhet som de vanligaste 
symptomen. För pojkar är de vanligaste symptomen efter irritation huvudvärk, sömnproblem 
och nervositet (Ibid.). Haugland et al. (2001) skriver att flickor i större utsträckning än pojkar 
rapporterar huvudvärk, nedstämdhet, nervositet och sömnproblem. 
 
Precis som Natvig et al. (1999) rapporterar statens offentliga utredningar att flickor i större 
utsträckning än pojkar drabbas av huvudvärk, magont och nedstämdhet och i åldern 10-18 år 
upplever flickor mer stress än pojkar (SOU, 2001:55). Torsheim, Ravens-Sieberer, Hetland, 
Välimaa, Danielsson och Overpeck (2006) har analyserat data från HBSC, i det fallet från 29 
olika länder. Enligt Torsheim et al. (2006) rapporterar flickor fler stressrelaterade symptom en 
gång i veckan eller oftare än pojkar. Även i en studie gjord av Haugland och Wold (2001) 
upplever flickor i åldern 14-16 år mer stressrelaterade symptom en gång i veckan eller oftare 
än pojkar. Könsskillnaderna är där störst när det gäller nedstämdhet och yrsel (Ibid.). 
 
En studie gjord av Brun Sundblad, Saartok och Engström (2007) visade att dubbelt så många 
flickor (17 procent) som pojkar (8 procent) rapporterar att de har haft huvudvärk en gång i 
veckan eller oftare under den senaste tremånadersperioden (Ibid.).  
 
Cirka 75 procent av alla kvinnor känner i samband med menstruationen av premenstruella 
symptom (PMS) som bland annat kan visa sig i form av humörsvängningar, huvudvärk och 
irritation (Birke (Red.), 1994). Även smärta i magen kan förekomma vid menstruation 
(Dietrichs, Hurlen, & Toverud, 2001). 
 

2.2.5. Skolrelaterad stress och sambandet med psykosomatiska besvär 
Upplevd skolrelaterad stress är enligt Murberg och Bru (2007) en riskfaktor för 
psykosomatiska symptom hos ungdomar. Natvig et al. (1999) har i en studie kommit fram till 
att det finns ett samband mellan skolrelaterad stress och psykosomatiska symtom som 
irritation, sömnlöshet, nedstämdhet, nervositet, huvudvärk, ryggont, yrsel och magont. Även 
en studie gjord av Torsheim och Wold (2001) visar att stress i skolan kan ge somatiska 
symptom som huvudvärk, magont, ryggont och yrsel. Det finns vid skolstress dessutom en 
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större risk att drabbas av flera symptom samtidigt (Ibid.). Alfvén (1999, s. 52) menar att 
"misslyckanden i känslomässig anpassning och skolprestation kan aktivera amygdala och 
sätta igång kroppsstress”2. Murberg och Bru (2004) menar att oro över skolprestationen och 
en känsla av att skolarbetet är för krävande är särskilt associerat med psykosomatiska 
symptom. Flickor upplever mer stress över att prestera bra i skolan än pojkar. Stress i skolan 
är dock mer relaterat till psykosomatiska symptom bland pojkar än bland flickor. (Ibid.).  
 

2.3. Krav- kontrollmodellen  
Krav- kontrollmodellen är en modell som berör förhållandet mellan psykiska krav, 
beslutsutrymme och socialt stöd i människors liv (Theorell (Red.), 2003). Beslutsutrymme 
beskrivs som möjligheten att påverka och stimuleras av arbetet men även att kunna 
kontrollera det (Ibid.). Krav beskrivs av Theorell (Red.) (2003, s. 17) som ”yttre psykiska 
krav” och stöd innebär att få ”praktisk och känslomässig hjälp”.  
 
Modellen framställs som en tredimensionell kub (se Figur 2), där det finns fyra rutor som 
representerar fyra olika ”extremsituationer”: avspänd, aktiv, passiv och spänd (Theorell 
(Red.), 2003). Den avspända situationen innebär att personen har ett högt beslutsutrymme 
samtidigt som kraven inte är speciellt höga. Detta betyder att personen själv har möjlighet att 
planera arbetet och arbeta i en egen takt. Den passiva situationen betyder att kraven är låga 
samtidigt som beslutsutrymmet är lågt. Den spända situationen innebär att det finns höga krav 
och litet beslutsutrymme. I den aktiva situationen finns det höga krav men också ett stort 
beslutsutrymme. (Ibid). Vid ”ideal” -arbetet skriver Theorell (Red.) (2003, s. 17) att det finns 
bra stöd, högt beslutsutrymme och låga krav. Motsatsen, den ”iso-spända” situationen, 
innebär lite stöd, lågt beslutsutrymme och höga krav (Ibid.). Det ”iso-spända” tillståndet 
innebär enligt Theorell (Red.) (2003) en ökad risk för sjukdom.  
 
 

 
 

Figur 2:2: Krav- kontrollmodellen 
Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work. New York: Basic Books.  

Enligt Theorell (2003, figur 1.3, s. 18). 
 
 
 

                                                 
2 Amygdala är den del av hjärnan som styr känslomässiga reaktioner (Alfvén, 2006). 
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2.4. Krav och kontroll 
Att ha för höga krav på sig och samtidigt ha lite kontroll över situationen har enligt 
Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001:2) visat sig innebära en ökad risk för att 
drabbas av negativ stress. Även brist på inflytande över de egna arbetsuppgifterna kombinerat 
med höga förväntningar och krav kan leda till stress (Ibid.). Arbetsmiljöverket och Statistiska 
centralbyrån (2001:2) belyser sambandet mellan stressfaktorer i arbetet och sjukdomsbesvär 
och det är kombinationen av höga psykiska krav och graden av inflytande och stöd som är 
avgörande. Theorell (Red.) (2003, s. 17) skriver att ”Stress och utövandet av kontroll hänger 
nära samman på det sättet att stressreaktionen mobiliseras, framförallt när vi riskerar att 
förlora kontroll över en situation och kämpar för att behålla den”. Varifrån kraven på barn och 
ungdomar kommer är enligt barnombudsmannen (2003:02) olika, kraven kan komma både 
från föräldrar, lärare och kompisar men också från dem själva.   
 

2.5. Socialt stöd 
Enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001:2) reagerar människor olika på 
stress beroende på hur mycket socialt stöd de har och vad de har för tidigare erfarenheter. 
Natvig et al. (1999) påpekar att socialt stöd från klasskamrater och lärare är viktigt för elevers 
välmående och hälsa. Graden av stöd från lärare påverkar flickors stress -relaterade symptom, 
desto högre stöd flickor känner från lärarna desto mindre symptom upplever de. (Ibid.). 
Elever med lågt socialt stöd från klasskamrater löper enligt Torsheim och Wold (2001) större 
risk att regelbundet drabbas av somatiska symptom och Murberg och Bru (2007) menar att 
socialt stöd och vänner i skolan är speciellt viktigt för att kunna hantera stress. 
 

2.6. Sammanfattning av bakgrunden 
Det finns flera olika sätt att avgränsa vilka som är ungdomsåren och många författare 
använder sig av begreppet adolescens när de skriver om ungdomar. Stress kan påverka 
människan både psykiskt och fysiskt och olika personer kan reagera på olika sätt. Tjejer mår 
psykiskt sämre än killar och de upplever också psykosomatiska symptom i större utsträckning 
än vad killar gör. I Sverige genomförs var fjärde år en enkätundersökning som bland annat 
undersöker barn och ungdomars upplevelse av åtta olika psykosomatiska symptom. De 
symptomen som benämns är: huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, yrsel, svårt att somna, 
nedstämdhet, irritation och nervositet. Det vanligaste symptomet har i en studie visats vara 
irritation och stress i skolan kan öka risken för att drabbas av psykosomatiska symptom. En 
annan studie visar att ungdomar upplever att det påverkas av de upplevda symptomen. 
Upplevda krav, kontroll och socialt stöd kan påverka den upplevda stressen och socialt stöd 
kan betraktas som extra viktigt för ungdomars möjlighet att hantera stress. 
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3. SYFTE  
Syftet med den här studien var att undersöka om ungdomar som studerar vid en svensk 
gymnasieskola upplever att möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet påverkas av 
upplevda psykosomatiska symptom. De psykosomatiska symptom som har belysts är 
huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, yrsel, svårt att somna, nedstämdhet, irritation och 
nervositet. Syftet var även att undersöka om upplevda krav, upplevt beslutsutrymme och 
upplevt stöd har något samband med eventuella symptom samt om det fanns någon skillnad i 
upplevelse mellan killar och tjejer. 
 

3.1. Frågeställningar  
• I vilken utsträckning upplever ungdomar på en svensk gymnasieskola psykosomatiska 

symptom och hur vanligt är det att dessa påverkar möjligheten att koncentrera sig på 
skolarbetet? 

• Vad finns det för relation mellan upplevt beslutsutrymme, krav från andra och 
psykosomatiska symptom?   

• Hur ser relationen mellan socialt stöd och upplevda symptom ut? 
• Vilken skillnad finns mellan killar och tjejer i ovannämnda frågeställningar? 
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4. METOD 
I metoden kommer val av metod, urval, procedur och databehandling att beskrivas. Även 
etiska överväganden som har gjorts kommer att presenteras.  

 

4.1. Metodval 
I den här studien valde vi att använda oss av enkät som metod. Holme och Solvang (1991) 
beskriver enkät som ett instrument som ger representativ data när en specifik grupp 
undersöks. Eftersom syftet med den här studien var att undersöka ungdomar som studerar på 
en svensk gymnasieskola, vilket är en specifik grupp, var enkät i det här fallet en lämplig 
metod. Ejvegård (2003, s. 54) skriver att enkät är ett bra instrument när ”vanligt folk” skall 
delta i studien och enkät är också, enligt Jensen (1995), en metod som är standardiserad, 
vilket ger data som är tillförlitlig. Eftersom syftet även var att kunna jämföra data var det 
viktigt att vi använde oss av ett datainsamlingsinstrument där den insamlade datan gick att 
jämföra. Cohen, Manion och Morrison (2000) menar att data från en enkät ofta är lätt att 
jämföra och analysera och att enkät är ett bra instrument för att samla in numerisk data. Enligt 
Ejvegård (2003) är data insamlad vid en enkätundersökning redan skriftlig vilket underlättar 
bearbetningen av materialet.  
 

4.2. Urval 
Ungdomarna som har valts ut är i åldern 16-19 år och går på en svensk gymnasieskola. De 
befinner sig alltså i den fasen som Bohlin och Lövgren (Red.) (1995) benämner som 
senadolescens. Valet av åldersgrupp beror på att fokus i tidigare forskning kring ungdomar 
och psykosomatiska symptom har legat på åldrarna upp till 16 år. Skolan i studien har valts ut 
genom ett bekvämlighetsurval, vilket Trost (2001) beskriver som ett urval där respondenterna 
som väljs på olika sätt är lättillgängliga för forskaren. Vi har ett bekvämlighetsurval på grund 
av att vi vid tidigare uppsatstillfällen haft stora problem med att få tag på en 
undersökningsgrupp som velat delta. Detta har då resulterat i att vi inte haft möjlighet att 
utföra den studie som vi hade tänkt, vilket vi ville undvika denna gång. Ytterligare en 
anledning till bekvämlighetsurvalet var att vi redan hade kontakt med en skola som passade 
för undersökningen.  
 
Skolan är lokaliserad i norra delen av Sverige och har tre klasser, en klass för varje årskurs. 
Totalt går det 95 elever på skolan och en stor del av dem bor utan sina föräldrar i anslutning 
till skolan. Urvalet av respondenter har gjorts genom ett totalurval, alla elever på skolan har 
tillfrågats om de vill delta i studien. Skolan har arbetat sporadiskt med stresshantering i 
samtliga årskurser.  
 

4.3. Utformning av enkäten 
Vi har valt att använda oss av en befintlig enkätfråga från Health Behaviour in School-aged 
children (HBSC), som kommer att beskrivas nedan. Övriga frågor har vi utformat själva och 
utformningen beskrivs under rubrik 4.3.3. Cohen et al. (2000) påpekar att layouten i en enkät 
bör vara enkel och inbjudande, vilket är någonting vi har tagit hänsyn till vid utformningen. 
Hela enkäten ligger som bilaga 1. 
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4.3.1. Informationsbrev 
I början av enkäten som har använts i den här studien fanns ett informationsbrev, någonting 
som Trost (2001) menar är bra då risken för att respondenten tappar bort brevet minskar. Att 
respondenten kan återgå till brevet för att läsa informationen på nytt om så behövs är en fördel 
med att lämna informationsbrevet tillsammans med enkäten. Vi valde att göra brevet kortfattat 
så att enkäten skulle se inbjudande ut för respondenterna. (Ibid.). Informationsbrevet finns 
med i bilaga 1.  
 

4.3.2. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
HBSC står för Health Behaviour in School-aged Children och är en enkät som utformades av 
World Health Organisation (WHO) 1982. (WHO, 1998). Syftet med enkäten är att få en ökad 
förståelse för hälsobeteenden, livsstil och dess sammanhang hos unga samt hur unga själva 
upplever hälsa (Danielsson, 2006). Enkäten lämnas ut var fjärde år till 11, 13 och 15 åringar i 
cirka 40 länder. I Sverige lämnas enkäten ut på svenska och frågeformuläret består av 80 
frågor om hälsovanor, skolmiljö, fritid och familj. Fråga nummer 31 handlar om besvär och är 
den delen av enkäten som vi använt oss av. (Ibid.). Ulla Marklund är vetenskaplig ledare för 
HBSC i Sverige och vi har av henne fått skriftligt godkännande att vi får använda oss av 
enkätfrågan (se bilaga 2). Frågan lyder: "Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft 
följande besvär?" (Danielsson, 2006, s. 71). De besvär som nämns är ”huvudvärk”, ”ont i 
magen”, ”ont i ryggen”, ”känt mig nere”, ”varit irriterad eller på dåligt humör”, ”känt mig 
nervös”, ”haft svårt att somna” och ”känt mig yr”. Respondenten får därefter för varje besvär 
kryssa i något av följande alternativ: "I stort sett varje dag", "Mer än en gång i veckan", 
"Ungefär en gång i veckan", "Ungefär en gång i månaden" eller "Sällan eller aldrig". (Ibid.). 
 
Vi har valt att använda oss av den här frågan då den täcker åtta vanliga psykosomatiska 
symptom och vår frågeställning bland annat är att undersöka frekvensen av psykosomatiska 
symptom. 
 

4.3.3. Utformning av enkätfrågor 
 I utformningen av enkätfrågorna har framförallt slutna frågor använts. Enligt Cohen et al. 
(2000) är denna typ av frågor bra när svarsfrekvenser skall kunna jämföras. Fördelar med 
stängda frågor är att de går snabbt att svara på, är raka och att de inte påverkas av 
respondentens språkkunskaper eller möjligheter att uttrycka sig skriftligt. (Ibid.).  
 
Cohen et al. (2000) poängterar att en enkät bör inledas med frågor som inte upplevs som 
hotfulla. Den första frågan berör kön, och har svarsalternativen kille och tjej. Vi har valt att 
använda oss av begreppen kille och tjej då vi upplever att åldern på respondenterna inte passar 
för begreppen pojke/flicka eller man/kvinna. För att ha mer än en fråga som inte uppfattas 
som hotfull har vi valt att ha med en andra neutral fråga där respondenten får svara på i vilken 
klass vederbörande går. De två första frågorna följs av frågan från HBSC (se avsnitt 4.3.2.).  
 
Fråga fyra är en dikotomifråga, det vill säga en motsatsfråga som i detta fall kan besvaras med 
antingen ja eller nej. Denna fråga följs av en öppen fråga där respondenten får utveckla sitt 
svar. Fråga fem berör krav på sig själva och är en rankningsfråga med sex svarsalternativ, en 
så kallad semantisk differentialskala (Cohen et al., 2000). En skalfråga är bra att använda för 
att få en nyanserad bild av de upplevda kraven. När en fråga har ett jämt antal svarsalternativ 
finns heller ingen mittpunkt, vilket gör att svaren kan delas upp i två riktningar, till exempel 
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de som håller med eller inte håller med. (Ibid.). Vi valde att använda oss av en skala med sex 
alternativ för att kunna dela upp eleverna i två grupper. Ytterligare en anledning till att vi 
använt oss av en skalfråga är att respondenterna inte ska behöva välja mellan om de har krav 
på sig själva eller inte, det vill säga ”ja” eller ”nej”.  
 
Fråga sex till nio är relaterade till krav- kontrollmodellen som är utformad efter 
extremsituationer3 (Theorell, 2003). Vi har därför valt att använda oss av dikotomifrågor för 
att kunna dra paralleller till modellen.  
 
Fråga åtta berör stöd från omgivningen och eftersom tidigare forskning bland annat visar hur 
stöd från lärare och klasskamrater påverkar psykosomatiska symptom (Natvig et al.,1999; 
Torsheim & Wold, 2001), ansåg vi det vara intressant att veta från vem eller vilka 
respondenterna upplevde stöd. De ungdomar som svarade att de upplever personer i 
omgivningen som stöttande fick därför också svara på vem eller vilka de upplever som 
stöttande. De kunde välja mellan föräldrar, lärare, kompisar och annan och respondenterna 
hade möjlighet att välja flera alternativ. 
 
Alla dikotomifrågor i enkäten har även svarsalternativet vet ej, detta då ett alternativ för dem 
som inte kan eller vill svara bör finnas (Trost, 2001). Cohen et al. (2000) påpekar att det inte 
går att anta att respondenten kan svara på frågan och därför bör ett alternativ som vet ej 
finnas. 
 

4.3.4. Test av enkäten 
Cohen et al. (2000) skriver att pilottestning av enkäten är bra för att få kommentarer kring 
layout, eventuella otydligheter, frågekonstruktion, tid det tar att fylla i, längd och 
missuppfattningar i frågorna. Enkäten bör enligt dem testas på personer som tillhör 
urvalsgruppen men inte kommer att svara på den slutgiltiga enkäten. (Ibid.). Innan enkäten i 
den här studien delades ut testades den på tre personer som inte tillhör målgruppen, detta på 
grund av att det inte fanns tid att göra en grundligare pilottestning. Personerna har en viss 
kunskap gällande utformning av enkäter och kommenterade otydligheter. Enkäten testades 
även på en person som tillhör samma åldersgrupp, det vill säga gymnasieungdomar i Sverige, 
men som inte studerade på skolan i urvalet. Alla personer som testade enkäten var kvinnor 
över 18 år. Utefter de kommentarer och åsikter testpersonerna hade redigerades enkäten för 
att förtydliga frågorna och förbättra layouten. Även tidsåtgång för att fylla i enkäten 
besvarades av tre av testpersonerna.  
 

4.4. Procedur 
Under vecka 16 2008 lämnades enkäten ut på skolan. Personalen hade schemalagt 
genomförandet för varje klass och enkäterna delades ut i vita A4-kuvert, någonting som Trost 
(2001) rekommenderar då bruna kuvert ofta förknippas med någonting negativt. När enkäten 
delas ut till en grupp för att fyllas i vid ett och samma tillfälle, som i det här fallet på en skola, 
kallas det för gruppenkäter (Trost, 2001). Innan enkäterna delades ut informerades 
respondenterna om att deltagandet var frivilligt. Om de inte ville delta kunde de låta bli att 
fylla i enkäten och låta den ligga kvar i kuvertet och lämna det till oss. Vi uppmanade dem 
också att läsa igenom informationsbrevet innan de fyllde i enkäten. Vi fanns under 
ifyllnadstillfället på plats för att svara på frågor om eventuella otydligheter i enkäten, vilket 
                                                 
3 Vår kursivering 
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Trost (2001) beskriver som vanligt vid en gruppenkät. Eftersom våra kontaktuppgifter fanns 
med i enkäten som sedan skulle lämnas in till oss, skrev vi även upp informationen på tavlan i 
klassrummet så att eleverna  i efterhand skulle kunna kontakta oss för eventuella frågor.   
 

4.5. Databehandling 
Eftersom den här studien har haft ett urval på 95 personer, har materialet kunnat bearbetas 
manuellt, vilket enligt Trost (2001) går bra när materialet är litet.  
 
Till att börja med har svarsfrekvensen sammanställts, och dubbelkontrollerats. Om någon 
information inte har stämt överens vid kontrollen har materialet bearbetats ytterligare en gång.  
Vid bearbetningen av svaren på varje fråga avlägsnades bortfallet och endast de som 
besvarade frågan har tagits med i beräkningen. Även en uppdelning av svaren efter kille och 
tjej har gjorts för att kunna jämföra dem sinsemellan.  
 
För att lättare kunna jämföra resultaten och få en överblick har procenttal räknats ut, 
någonting som Trost (2001) rekommenderar. Vid bearbetningen av materialet har Microsoft 
Office Excel använts, framför allt för att strukturera datan och utforma diagram. I uträkningen 
har avrundningen skett till en decimal men i texten redovisas endast hela procentsatser då 
Trost (2001) poängterar att tiondelar inte är relevanta vid jämförandet.  
 
Eftersom forskare i flera andra studier har gjort avgränsningen av symptomfrekvens till en 
gång i veckan eller oftare (Brun Sundblad et al., 2007; Torsheim et al. 2006; Haugland & 
Wold, 2001), har vi för att kunna jämföra vårt material med dessa valt att göra detsamma. 
Ytterligare en anledning till att vi valt att göra den avgränsningen är att tjejer kan uppleva 
besvär såsom huvudvärk, magont och irritation som är orsakade av PMS och 
menstruationssmärtor en gång i månaden (Birke (Red.), 1994). Ett undantag till detta har varit 
vid analysen av fråga ”4a) Om du upplever något av besvären ovan, känner du att det 
påverkar din möjlighet att koncentrera dig på skolarbetet?”. För att i det fallet kunna jämföra 
med tidigare forskning har alla som upplever symptom ungefär en gång i månaden eller oftare 
tagits med i beräkningen.  
 
Vid bearbetningen av materialet har de enkäter där respondenten upplever symptom en gång i 
veckan eller oftare separerats från dem som inte gör det. Bland dessa har sedan 
svarsfrekvenser för övriga frågor räknats och jämförts.  
 
I analysen av fråga fem har svarsalternativen delats upp i två, låga krav på sig själva 
(svarsalternativ 1-3) och höga krav på sig själva (svarsalternativ 4-6), dessa svar redovisas 
dock inte i resultatet då de inte ger något svar på frågeställningen.  
 

4.5.1. Bivariat analys och korrelation  
Materialet har analyserats med hjälp av en bivariat analys, som Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2003, s. 143) beskriver som ”sambandet eller samvariationen (korrelationen) 
mellan två variabler, och den eventuella orsaksrelationen denna kan avspegla.”. En bivariat 
analys undersöker alltså hur två variabler påverkar varandra (Ibid.). För att göra en 
korrelationsuträkning skriver Borg och Westerlund (2006) att ”phi-koefficienten” kan 
användas. ”Phi-koefficienten” är en formel som undersöker samband mellan variabelvärden i 
en fyrfältstabell. (Ibid.). Korrelationen benämns som r och när r =0 finns inget samband och 
när r =1 är sambandet säkert (Djurfeldt et al., 2003). Lisper och Lisper (2005, s. 144) skriver 
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att ”Har vi en korrelation (r =1) mellan längd och vikt så kan vi säkert säga hur mycket en 
person väger utifrån kunskap om längden och tvärt om.”. De påpekar däremot att även om det 
finns en korrelation betyder det inte att det finns ett kausalt samband, det vill säga att A 
orsakar B. (Ibid.).  
 
Vid uträkningen av korrelation har de med symptom en gång i veckan eller oftare räknats till 
en grupp och övriga till en annan eftersom det i ”Phi-koefficienten” är en fyrfältstabell som 
använts. Korrelationen mellan stöd från personer i omgivningen och upplevda symptom har 
räknats ut. Även korrelationen mellan upplevda symptom och om det påverkar skolarbetet har 
beräknats. Vid uträkningen av korrelationen mellan beslutsutrymme, krav och symptom har 
de personer som både kände att de kan påverka sitt skolarbete och att de har kontroll räknats 
till dem som har högt beslutsutrymme. De som inte kunde påverka och inte hade kontroll har 
räknats till dem som har lågt beslutsutrymme. Detta för att kunna jämföra med de olika 
extremsituationerna i Theorells (2003) krav- kontrollmodell. Eftersom många har svarat att de 
har kontroll men inte kan påverka eller vice versa har dessa räknats som bortfall då de inte är 
extremsituationer. Vid beräkningen av krav har endast krav från andra tagits med i 
beräkningen, eftersom Theorell (2003) beskriver krav som yttre psykiska krav.  
 

4.6. Etiska överväganden  
I den här studien har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets (1999) forskningsetiska krav genom 
att i förväg, både muntligt och skriftligt, informera respondenterna om syftet med studien 
samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Namn och kontaktuppgifter 
till båda författarna till denna uppsats har lämnats ut för eventuella frågor. Dels i 
informationsbrevet tillsammans med enkäten och dels på tavlan i klassrummet. 
Respondenterna har också muntligt och skriftligt informerats om att resultatet kommer att 
publiceras i ett system för e-publicering på högskolan i Gävles biblioteks hemsida. Då alla 
elever som deltagit i studien går på gymnasiet och därmed är över 15 år gamla har målsmans 
samtycke inte insamlats. Enkäterna har lämnats ut i kuvert och respondenterna har ombetts att 
lämna in enkäterna i kuverten, för att ingen enskild individ skall kunna urskiljas. Inga av 
respondenternas personuppgifter har samlats in, vilket innebär det inte har funnits några 
uppgifter som behöver behandlas konfidentiellt. Uppgifter om skolan och dess elever har och 
kommer inte att lämnas ut. Data som har samlats in har och kommer bara att ha använts till 
denna c-uppsats och enkäterna kommer efter användning att i ett år förvaras på Högskolan i 
Gävle. 
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5. RESULTAT & ANALYS 
I detta avsnitt kommer svarsfrekvens och bortfall i studien att presenteras och det resultat 
som framkommit i studien kommer att redovisas och analyseras. 
 

5.1. Svarsfrekvens och bortfall 
Totalt 95 personer går på gymnasieskolan där studien har genomförts. 93 av dessa elever har 
fyllt i enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 98 procent. Av dessa respondenter var 43 
personer (46 procent) killar och 50 personer (54 procent) tjejer. En förteckning över 
svarsfrekvensen för varje fråga ligger som bilaga 3. 
 
I vissa fall har respondenten kryssat i flera svarsalternativ som motsäger varandra eller satt ett 
kryss mitt emellan två siffror. I de fallen har svaret på den frågan räknats som bortfall för att 
resultatet ska kunna jämföras. Även frågor som inte har fyllts i har räknats som bortfall. De 
som kryssat i ”vet ej” har räknats som bortfall, av den anledningen att dessa är svåra att ta 
med i beräkningen. Fråga nummer ”4. a)” lyder: ”Om du upplever något av besvären ovan, 
känner du att det påverkar din möjlighet att koncentrera dig på skolarbetet”. En person som 
inte upplevde några symptom och som svarat på frågan men fyllt i svarsalternativet nej, har 
räknats som bortfall. Det totala antalet respondenter står i figurtexterna vid N och det totala 
antalet svar på frågan står vid n.  
 

5.2. Upplevda besvär 
79 procent (34 personer) av killarna och 88 procent (44 personer) av tjejerna upplever 
åtminstone ett symptom en gång i veckan eller oftare.  
 
Resultatet i den här studien visar, precis som SOU (2006:77), Murberg och Bru (2004), 
Haugland et al. (2001), & Torsheim et al. (2006), att fler tjejer upplever symptom än killar (se 
figur 5:1). I den här studien gäller skillnaderna alla symptom förutom ”känt mig yr” där 
skillnaderna är mycket små, detta skiljer sig från den studie som Haugland och Wold (2001) 
gjort där könsskillnaderna var störst när det gällde yrsel och nedstämdhet.  
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Besvär en gång i veckan eller oftare

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Huvudvärk

Ont i magen

Ont i ryggen

Känt mig nere

Varit irriterad eller på dåligt humör

Känt mig nervös

Haft svårt att somna

Känt mig yr

Totalt
Tjejer
Killar

 Figur 5:1: Antalet ungdomar på skolan som upplever 
psykosomatiska symptom en gång i veckan eller oftare.  

 
 
40 procent av killarna och 64 procent av tjejerna upplever att de varit irriterade eller på dåligt 
humör minst en gång i veckan de senaste sex månaderna. Totalt upplever 53 procent av 
eleverna på skolan att de har varit irriterade eller på dåligt humör minst en gång i veckan 
vilket gör det till det vanligaste symptomet hos både killar och tjejer. Resultatet i den här 
studien bekräftar därmed de resultat som Natvig et al. (1999) rapporterar. I den studie som 
Natvig et al. (1999) gjort är åldersgruppen 10-15 år och resultatet i den här studien bekräftar 
att detta även gäller i åldern 16-19 år.  
 
Resultatet i den här studien visar också, precis som Haugland el al. (2001) skrivit, att det 
vanligaste psykologiska symptomet är irritation. Huvudvärk är bland tjejer det vanligaste 
somatiska symptomet och stämmer även det överens med vad Haugland et al. (2001) 
beskriver. Hos killar däremot är det vanligaste somatiska symptomet i den här studien ont i 
ryggen.  
 
Bland tjejerna rapporterar drygt hälften (51 procent) att de känt sig nere en gång i veckan eller 
oftare och nedstämdhet är därmed det näst vanligaste psykosomatiska symptomet bland 
tjejerna. Detta skiljer sig från vad Natvig et al. (1999) i sin studie kommit fram till där det näst 
vanligaste symptomet bland tjejer var magont. Bland killarna är det näst vanligaste 
symptomet efter irritation att de känt sig nervösa (33 procent) vilket även det skiljer sig från 
vad Natvig et al. (1999) skriver. I deras studie var det istället huvudvärk som var det näst 
vanligaste symptomet bland killar (Ibid.).      
 
12 procent av killarna har under de senaste 6 månaderna upplevt huvudvärk en gång i veckan 
eller oftare och bland tjejerna är motsvarande siffra 38 procent. Totalt har 26 procent av 
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respondenterna upplevt huvudvärk en gång i veckan eller oftare de senaste sex månaderna. 
Detta skiljer sig från Alfvéns (1999) siffror där cirka 70 procent av äldre skolbarn upplever 
huvudvärk.   
 

5.3. Besvärens påverkan på koncentrationen 
Bland de ungdomar som upplever symptom ungefär en gång i månaden eller oftare 
rapporterar 31 procent av killarna och 62 procent av tjejerna att det påverkar möjligheten att 
koncentrera sig på skolarbetet. Totalt upplever 48 procent av eleverna med symptom att det 
påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. (se figur 5:2). 15 procent av de 
respondenter med symptom en gång i månaden eller oftare svarar att de inte vet om 
symptomen påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. Dessa siffror kan ställas i 
relation till att det i den studie som Murberg och Bru (2004) gjort var 43.1 procent av 
respondenterna som upplevde att deras psykosomatiska symptom påverkade dem ”ganska 
mycket” till ”väldigt mycket”. 
 
 

Påverkan på koncentrationen hos de ungdomar som upplever 
symptom
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Figur 5:2 – Ungdomarnas upplevelse om symptomen påverkar 

möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. 
Killar: N=43, n=42 
Tjejer: N=50,  n=50 
Totalt: N=93, n=92 

 

 

 

 

5.4. Upplevt stöd från personer i omgivningen 
Av killarna upplever 77 procent personer i omgivningen som stöttande. Motsvarande siffra för 
tjejerna är 94 procent. Bland killarna som rapporterar symptom en gång i veckan eller oftare 
upplever 87 procent att de har stöd från personer i omgivningen, motsvarande siffra för 
tjejerna (med symptom en gång i veckan eller oftare) är 95 procent. Som framgår ovan visar 
resultatet i den här studien att det är färre av killarna som upplever stöd från personer i 
omgivningen jämfört med tjejerna och flera forskare betonar att graden av socialt stöd från 
personer i omgivningen påverkar upplevelsen av psykosomatiska symptom (Natvig et al., 

 17



1999; Torsheim & Wold, 2001). Natvig et al. (1999) menar att graden av stöd från lärare 
påverkar tjejers upplevda psykosomatiska symptom. Trots detta rapporterar 73 procent av 
tjejerna i den här studien med symptom en gång i veckan eller oftare samt socialt stöd att de 
upplever lärare som stöttande. Motsvarande siffra för killarna är 62 procent.  
 
Bolin och Lövgren (Red.) (1995) påpekar att det är viktigt att ungdomar under 
senadolescensen, det vill säga den fasen som ungdomarna i den här studien befinner sig i, 
fortfarande har sina föräldrars stöd. Bland ungdomarna i den här studien känner 56 procent av 
killarna och 77 procent av tjejerna med symptom en gång i veckan eller oftare att deras 
föräldrar är stöttande.  
 

5.5. Kopplingen mellan beslutsutrymme, yttre krav och 
psykosomatiska symptom 
19 av killarna och 22 av tjejerna i den här studien rapporterar att de har högt beslutsutrymme 
och låga krav från omgivningen, det som Theorell (Red.) (2003) beskriver som den ”avspända 
fasen”. 79 procent av dessa killar och 86 procent dessa tjejer upplever symtom en gång i 
veckan eller oftare.  
 
12 killar och 9 tjejer upplever att de har högt beslutsutrymme och höga krav från 
omgivningen, vilket Theorell (Red.) (2003) beskriver som den ”aktiva fasen”. Bland dessa 
killar upplever 75 procent symptom en gång i veckan eller oftare och bland tjejerna är 
motsvarande siffra 67 procent.  
 
En av tjejerna och inga av killarna upplever höga krav från omgivningen och lågt 
beslutsutrymme, det som Theorell (Red.) (2003) kallar för den ”spända fasen”. Den tjejen 
som befinner sig i den spända fasen är också den enda personen som upplever samtliga åtta 
symptom en gång i veckan eller oftare. Respondenten har även höga krav på sig själv (5) och 
har svarat ”vet ej” på frågan om hon upplever personer i omgivningen som stöttande.  
 
Ingen av tjejerna eller killarna upplever att de har lågt beslutsutrymme och låga krav från 
omgivningen, det vill säga Theorells (Red.) (2003) ”passiva fas”.  
 
25 procent av killarna och 36 procent av tjejerna befinner sig utanför någon av Theorells 
(2003) fyra ”extremsituationer”. 
 

5.6. Korrelationsuträkning 
I den här studien var korrelationen mellan stöd från omgivningen och upplevda symptom för 
killar r= -0.12 och för tjejer r=0.04. När det gäller sambandet mellan upplevda symptom och 
om det påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet är korrelationen för killar r= -
0.18 och för tjejer r=0.23. Detta innebär att det i den här studien inte finns några starka 
samband mellan psykosomatiska symptom och socialt stöd eller möjligheten att koncentrera 
sig på skolarbetet. Det finns heller ingen korrelation mellan vilken ”extremsituation” i 
Theorells (2003) krav- kontrollmodell respondenten befinner sig i och upplevda symptom.  
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5.7. Sammanfattning av resultatet 
Fler tjejer än killar upplever i den här studien psykosomatiska symptom. Irritation är det 
vanligaste symptomet hos båda könen och ungefär hälften av respondenterna upplever att 
upplevda psykosomatiska symptom påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. 
Fler tjejer (94 procent) än killar (77 procent) rapporterar att de upplever personer i 
omgivningen som stöttande och det finns ingen klar korrelation mellan psykosomatiska 
symptom och socialt stöd eller möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. 
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6. DISKUSSION 
I diskussionen kommer resultatet att diskuteras och bearbetas ytterligare. Även metoden och 
studiens reliabilitet och validitet kommer att diskuteras och förslag till framtida forskning 
kommer att ges. 
 

6.1. Metoddiskussion 
Efter att ha genomfört studien upptäckte vi att fråga ”4. b) Om ja, Vilket eller vilka besvär” 
har uppfattats på olika sätt och inte alltid som vi hade tänkt. I vissa fall har frågan tolkats som 
”vilka besvär får du av besvären”, till exempel att en person svarat ”det påverkar 
koncentrationen”. När vi tittar på frågan igen skulle den kunna omformuleras, för att den ska 
uppfattas rätt skulle en checklista med de olika symptomen kunna finnas med och då se ut 
som följer: 
 
 

Känt mig nere Känt mig yr 

4. b) Om ja, Vilket eller vilka besvär?” 
 

Huvudvärk  Varit irriterad eller på dåligt humör 

Ont i magen  Känt mig nervös 

Ont i ryggen  Haft svårt att somna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6.1 – Förslag till förbättring av fråga 4b  
 
Hade vi innan genomförandet gjort en pilottestning på en grupp gymnasieungdomar hade 
troligtvis detta upptäckts och vi hade kunnat åtgärda problemet innan studiens genomförande. 
Eftersom frågan missuppfattades har vi valt att helt ta bort den ur vår resultatredovisning och 
analys.  
 
Youngman (1984) (enligt Cohen et al., 2000, s. 251) menar att människor har en tentens att 
hålla med påståenden snarare än att säga emot, vilket i den här studien kan innebära att det vid 
dikotomifrågorna har skett en överrapportering. Med tanke på att det har funnits med ett ”vet 
ej” –alternativ kan det ha minskat risken för överrapportering genom att osäkra respondenter 
möjligen har valt det alternativet istället.  
 
Vi anser det vara viktigt att tänka på att det är svårt att göra jämförelser mellan de med 
symptom en gång i veckan eller oftare och de som inte har det. Detta eftersom det i den här 
studien inte var särskilt många som inte upplevde symptom en gång i veckan eller oftare. 
Trost (2001, s. 36) skriver att ”ju större urval desto bättre” och för att kunna göra en statistiskt 
säker undersökning hade det därför behövts en större urvalsgrupp.  
 
Eftersom skolan har valts ut genom ett bekvämlighetsurval innebär det att urvalsgruppen inte 
är representativ för den totala populationen av gymnasieelever i Sverige (Trost, 2001). Trost 
(2001) menar att även om skillnaderna inte är särskilt stora mellan populationen och urvalet 
ska försiktighet tas när generella slutsatser dras av den insamlade datan.  
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6.2. Reliabilitet och Validitet 
Validitet innebär enligt Ejvegård (2003, s. 73) ”att man som forskare mäter det som man avser 
att mäta.”. Reliabilitet definieras av Ejvegård (2003, s. 70) som ”tillförlitligheten hos och 
användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.”.  
 
När det gäller frågorna om psykosomatiska besvär från HBSC har Haugland och Wold (2001) 
i en undersökning kommit fram till att samtliga punkter visar hög validitet. Studien visade 
även att reliabiliteten för punkterna i listan är hög. (Ibid.). Enkätfrågorna är skrivna med ett 
språk som testpersonerna ansåg vara enkelt och lättförståeligt vilket enligt Trost (2001) höjer 
studiens reliabilitet. På några av frågorna i enkäten har vissa respondenter svarat ”vet ej”. Om 
detta beror på att frågorna inte har varit tydliga nog och därmed lett till förvirring eller om 
respondenterna faktiskt inte vet är svårt att säga. Men med tanke på det enkla språket i 
enkäten är det enligt vår uppfattning troligare att majoriteten av ungdomarna som svarat ”vet 
ej” har gjort det för att de faktiskt inte vet och inte på grund av att de inte förstått frågan. 
Skulle det däremot vara så att frågan har varit otydlig och svår att förstå så kan detta påverka 
studiens reliabilitet (Trost, 2001).  
 
Enkät är enligt Jensen (1995) en standardiserad metod vilket Trost (2001) beskriver som 
nödvändigt för att reliabiliteten ska vara hög. När förhållandena är lika för alla deltagare är 
graden av standardisering hög (Ibid.). Alla respondenter i studien har tilldelats samma enkät, 
fått samma information av samma personer, befunnit sig i samma klassrum och haft lika lång 
tid på sig att fylla i enkäten. En skillnad är dock att alla respondenter inte har fyllt i enkäten 
under exakt samma tid på dygnet eftersom detta inte var möjligt. Då en fråga missuppfattades 
vid genomförandet finns också en risk för att fler frågor har missförståtts vilket påverkar 
studiens reliabilitet som i sin tur påverkar validiteten (Trost, 2001). Eftersom stora delar av 
genomförandet varit standardiserade, men åtminstone en fråga har missuppfattats, drar vi 
slutsatsen att reliabiliteten i den här studien är måttlig. Om det är så att fler frågor än fråga 4b 
har missuppfattats eller tolkats på olika sätt är studiens reliabilitet låg.   
 
Cohen et al. (2000) skriver att pilottestning av enkäten ökar studiens validitet och enkäten i 
den här studien testades innan användning, men inte på både killar och tjejer eller flera 
personer från den målgrupp som studien syftade till. Detta kan innebära att validiteten till viss 
del ökat efter testningen men att den inte har säkrat validiteten. Cohen et al. (2000) menar att 
validiteten aldrig kan säkerställas till 100 procent och Trost (2001) påpekar att en studie med 
låg reliabilitet aldrig kan ha hög validitet. Eftersom de frågor som funnits med i enkäten 
täcker frågeställningarna och syftet i denna studie samt att reliabiliteten har beräknats som 
måttlig, anser vi att studien också har en måttlig validitet. Vi har alltså till viss del mätt det vi 
avsett att mäta, men kan inte säga det med säkerhet.  
 

6.3. Resultatdiskussion 
Att 68 procent av tjejerna och 42 procent av killarna med symptom en gång i veckan eller 
oftare upplever att deras besvär påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet är 
intressant. Här kommer det för oss fram en fråga om ”vad som är hönan och vad som är 
ägget” eftersom Natvig et al. (1999), Torsheim et al. (2001), och Murberg och Bru, 2007 
skriver att stress i skolan kan påverka psyksomatiska symptom. Murberg och Bru (2004) 
påpekar att upplevd skolrelaterad stress ökar risken för att ungdomar ska drabbas av 
psykosomatiska symptom och att oro över skolprestationen och en känsla av att skolarbetet är 
för krävande har särskilt stor betydelse. Möjligtvis kan det vara så att svårigheter att 
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koncentrera sig i skolan kan orsaka skolstress som i sin tur kan orsaka psykosomatiska 
symptom. Dessa kan i sin tur påverka koncentrationen, vilket då borde öka stressen ytterligare 
och leda till ännu mer psykosomatiska symptom. Vi har utifrån detta utvecklat följande 
modell över hur sambandet mellan psykosomatiska symptom, skolstress och påverkan på 
koncentrationen skulle kunna kan se ut: 
 
 

Psykosomatiska 
symptom 

 
 
 
 
 
 
 

Skolstress 
Påverkan på 

koncentrationen 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 6:2- Modell över hur sambandet mellan skolstress, psykosomatiska 
symptom och påverkan på skolkoncentrationen kan se ut. 

 
 
 
Detta innebär också att om en person har koncentrationssvårigheter kan det i förlängningen 
leda till att de upplever fler psykosomatiska symptom, men detta är bara en spekulation.  
 
Ungefär en fjärdedel av respondenterna i den här studien har under de senaste sex månaderna 
upplevt huvudvärk en gång i veckan eller oftare, till skillnad från de 70 procent som Alfvén 
(1999) skriver om. Att siffrorna skiljer sig så mycket åt kan bero på olika saker. Det kan vara 
så att hans definition av äldre skolbarn inte tillhör samma åldersgrupp som i vår studie. Det 
kan också vara så att alla som har haft huvudvärk någon gång är inräknade i de 70 procenten. 
Om de som upplever huvudvärk mer sällan än en gång i veckan skulle ha räknats med i den 
här studien skulle procentsatsen bli högre. Eftersom Alfvén (1999) inte skriver i vilken 
utsträckning de 70 procenten har haft huvudvärk kan det också vara svårt att jämföra siffrorna 
med varandra. Det kan också vara så att tidsperioden som mätts är olika, i den här studien är 
det de senaste sex månaderna, men de 70 procenten som Alfvén (1999) belyser kan till 
exempel vara under det senaste året eller den senaste månaden.    
 
Enligt Murberg och Bru (2004) upplever ungefär 43 procent av ungdomar med 
psykosomatiska symptom att det påverkar dem. Detta skiljer sig från resultatet i den här 
studien där 48 procent av ungdomarna med symptom en gång i veckan eller oftare känner att 
det påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. Skillnaderna kan bero på olika 
faktorer, en orsak kan vara att det inte är exakt samma typ av mätning som gjorts. Det kan 
finnas skillnader mellan generell påverkan, som i den studie som Murberg och Bru (2004) har 
gjort, eller om någonting enbart påverkar möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. Här 
finner vi det intressant att den siffran som Murberg och Bru (2004) redovisar är lägre än 
denna studies resultat. Det kan vara så att respondenterna i Murberg och Brus (2004) studie 
inte riktigt har förstått vad som menas med påverkan och därmed inte kommit på ett specifikt 
tillfälle eller en specifik situation där vederbörande har blivit påverkad. I och med detta kan 
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en underrapportering av hur mycket symptomen faktiskt påverkat dem skett. Den lägre siffran 
från Murberg och Bru (2004) skulle också kunna innefatta flera olika faktorer, såsom 
påverkan på koncentrationen eller sexlivet. Frågas det enbart efter en av dessa faktorer borde 
det vara naturligt att den siffran blir lägre än det totala, vilket det i den här studien inte blev. 
Sammanhanget där begreppet påverka har använts har troligen varit olika i de båda studierna 
och även det kan vara en orsak till skillnaden. Att siffrorna skiljer sig åt kan också bero på att 
åldersgrupperna är olika. I studien som Murberg och Bru (2004) har gjort är urvalsgruppen 
mellan 13-16 år och i den här studien mellan 16-19 år. Skillnaderna kan också bero på att 
studierna är utförda i olika länder, Norge och Sverige. Frågan är om Norge och Sverige är så 
pass olika att dessa skillnader kan vara relevanta. Storlek på skola, stad och geografisk 
placering kan vara olika inom samma land och troligtvis är det också olika i dessa två studier.   
 
Trots att fler tjejer än killar upplever att de har stöd från omgivningen rapporterar fler tjejer än 
killar psykosomatiska symptom en gång i veckan eller oftare. Resultatet i den här studien 
tyder på att det för tjejer är viktigare med socialt stöd från personer i omgivningen än för 
killar och att det i högre grad kan påverka tjejernas psykosomatiska symptom.  
 
Vi anser det vara intressant att den enda personen som upplever att hon har höga krav från 
omgivningen och lågt beslutsutrymme också är den person som upplever flest symptom. Vi 
drar därmed också en koppling till att den ”spända fasen” ökar risken för sjukdom, precis som 
Theorell (Red.) (2003) skriver. Att 85 procent av dem som befinner sig i ”Ideal- fasen” också 
upplever symptom en gång i veckan eller oftare visar att det finns fler faktorer än krav, 
beslutsutrymme och stöd som påverkar om psykosomatiska symptom upplevs. 
 
Eftersom den högsta korrelationen i den här studien är r=0.23 finns inga starka samband i 
korrelationsuträkningarna. Eftersom procenttalen när det gäller upplevda psykosomatiska 
symptom och påverkan på koncentrationen är relativt höga, visar de att det trots en korrelation 
på r= -0.18 och r= 0.23, kan finnas ett samband mellan symptom och påverkan på 
koncentrationen. Djurfeldt et al. (2003) menar att det kan finnas studier där procenttalen pekar 
mot ett samband där korrelationsuträkningen inte gör det. Korrelationssiffran kan då vara till 
hjälp när resultat från två separata studier ska jämföras för att se i vilken grupp korrelationen 
är som störst. (Ibid.).   
 

6.4. Förslag till framtida forskning 
I framtiden kan det vara intressant att studera om det finns något samband mellan 
koncentrationssvårigheter och stress i skolan. Även sambandet mellan psykosomatiska 
symptom, skolstress och möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet skulle vara intressant att 
studera vidare. Är det en ond cirkel som kan starta av psykosomatiska symptom som i sin tur 
leder till svårigheter att koncentrera sig på skolan för att sedan skapa skolstress vilket kan leda 
till ytterligare psykosomatiska symptom? Kan det kanske vara så att de personer med 
koncentrationssvårigheter drabbas mer av psykosomatiska symptom än de som inte har det? 
Vilken roll spelar föräldrars stöd för gymnasieungdomar, finns behovet fortfarande där, som 
Bolin och Lövgren (Red.) (1995) påpekar? Är stöd från vänner viktigare än stöd från 
föräldrar? Att genomföra denna studie på en större urvalsgrupp skulle vara intressant för att se 
om resultatet i den här studien är specifikt för skolan i urvalet, eller om det är representativt 
för gymnasieungdomar i Sverige.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 – Informationsbrev och enkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En C-uppsats är en offentlig handling och publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser 
vid Högskolan i Gävles bibliotek. 
 
Om du har några frågor får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post 
 
Tack på förhand! 
 
Malin Lundmark  Maria Klingberg 
XXX@hotmail.com  XXX@student.hig.se
XXX   XXX 

 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Att fylla i enkäten tar cirka 3-5 
minuter. Ditt svar kommer att vara anonymt och alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen person kommer att kunna identifieras.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka ett eventuellt samband mellan olika besvär och 
möjligheten att koncentrera sig på skolarbetet. Vi är också intresserade av att se vilken roll 
upplevda krav, upplevd kontroll och upplevt stöd har och om det är någon skillnad mellan killar 
och tjejer.  

 
Vi heter Maria och Malin och läser till Hälsopedagoger på Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi 
vår C-uppsats i pedagogik och behöver din hjälp.  

Hej! 

1. Är du kille eller tjej? 
 

    Kille       Tjej 
 

2. Vilken årskurs går du i? 
 

 Åk 1 
 

 Åk 2 
 

 Åk 3 
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3. Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär? 

Sätt ett kryss på varje rad 

 
I stort sett       Mer än en          Ungefär en           Ungefär en               Sällan 
varje dag     gång i veckan     gång i veckan    gång i månaden     eller aldrig 

 
       
 

Huvudvärk  

  
 

Ont i magen 

  
 
 
 
 
  
 
 
 

Ont i ryggen 

Känt mig nere 

Varit irriterad eller 
på dåligt humör 

Känt mig nervös 

 
 
 

Haft svårt att somna 

 
 
 

Känt mig yr 

 
 

4. a) Om du upplever något av besvären ovan, känner du att det 
påverkar din möjlighet att koncentrera dig på skolarbetet? 
Markera med ett kryss 

Ja  Nej        Vet ej 
 
          b) Om Ja, Vilket eller vilka besvär? 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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5. Hur höga krav har du på dig själv när det gäller skolarbetet? 

Markera genom att ringa in den siffra som passar 
 
 1 2 3 4 5 6 
 

Inga krav 
alls 

Mycket 
höga krav  

 
 

6. Upplever du att andra har höga krav på dig när det gäller 
skolarbetet? 
Markera med ett kryss 

Ja  Nej        Vet ej   
 
 
7. Känner du att du kan påverka ditt skolarbete? 

Markera med ett kryss 

Ja  Nej        Vet ej   
 
 

8. a) Upplever du personer i din omgivning som stöttande? 
Markera med ett kryss 

Ja  Nej        Vet ej   
 
 

     b) Om Ja, vem/vilka upplever du som stöttande? 
     Ringa in den/de som passar 
 

     Föräldrar                Lärare                Kompisar                Annan 
 
 
9. Känner du att du har kontroll över ditt skolarbete? 

Markera med ett kryss 

Ja  Nej        Vet ej   
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Godkännande för användning av HBSC-enkätfråga 
 
SV: Skolbarns hälsovanor 05/06  
Från: Ulla Marklund (XXXX) 
Skickat: den 12 mars 2008 11:59:23 
Till: Malin Lundmark (XXXX) 
 
 

Hej! 

Ni får gärna använda er av frågan bara ni refererar på vedertaget sätt till HBSC-studien. Lycka till med 
uppsatsen. 

Med vänlig hälsning 

Ulla Marklund 

  

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Malin Lundmark [XXXX]  
Skickat: den 11 mars 2008 14:20 
Till: Ulla Marklund 
Ämne: Skolbarns hälsovanor 05/06 

  

Hej! 
  
Vi skriver för tillfället en C-uppsats i pedagogik på högskolan i Gävle med syftet att undersöka 
stressymptom hos ungdomar på gymnasiet. Vi har läst mycket forskning där data insamlad från 
HBSC analyserats och undrar nu om det finns någon möjlighet att vi kan få använda oss av fråga 
nr 31 gällande "Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär?" i vår 
studie? 
  
Vi är tacksamma för svar! 
  
Med vänlig hälsning / Malin Lundmark & Maria Klingberg 
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Bilaga 3 – Svarsfrekvens 
 

ÄR DU KILLE ELLER TJEJ?  
Killar: N=43, n=43   
Tjejer: N=50, n=50   
Totalt: N=93, n=93  
  
VILKEN ÅRSKURS GÅR DU I?  
Åk 1: N=32, n=32  
Åk2: N=30, n=30  
Åk3: N=31, n=31  
  

HUVUDVÄRK 
VARIT IRRITERAD ELLER PÅ DÅLIGT 
HUMÖR 

Killar: N=43, n=42  Killar: N=43, n=43  
Tjejer: N=50, n=48  Tjejer: N=50, n=50  
Totalt: N=93, n=90 Totalt: N=93, n=93 
  
ONT I MAGEN KÄNT MIG NERVÖS 
Killar: N=43, n=43  Killar: N=43, n=42  
Tjejer: N=50, n=49  Tjejer: N=50, n=49  
Totalt: N=93, n=92 Totalt: N=93, n=91 
  
ONT I RYGGEN HAFT SVÅRT ATT SOMNA 
Killar: N=43, n=43  Killar: N=43, n=43  
Tjejer: N=50, n=50  Tjejer: N=50, n=50  
Totalt: N=93, n=93 Totalt: N=93, n=93 
  
KÄNT MIG NERE KÄNT MIG YR 
Killar: N=43, n=42 Killar: N=43, n=43  
Tjejer: N=50, n=49  Tjejer: N=50, n=50  
Totalt: N=93, n=91 Totalt: N=93, n=93 
  
OM DU UPPLEVER NÅGOT AV BESVÄREN OVAN, KÄNNER DU ATT DET PÅVERKAR DIN 
MÖJLIGHET ATT KONCENTRERA DIG PÅ SKOLARBETET? 
Killar: N=43, n=42   
Tjejer: N=50, n=50   
Totalt: N=93, n=92  
  
HUR HÖGA KRAV HAR DU PÅ DIG SJÄLV NÄR DET GÄLLER SKOLARBETET? 
Killar: N=43, n=41  
Tjejer: N=50, n=47  
Totalt: N=93, n=88  
  
UPPLEVER DU ATT ANDRA HAR HÖGA KRAV PÅ DIG NÄR DET GÄLLER SKOLARBETET? 
Killar: N=43, n=43  
Tjejer: N=50, n=49  
Totalt: N=93, n=92  
 
 
 
 
  

 31



KÄNNER DU ATT DU KAN PÅVERKA DITT 
SKOLARBETE?  
Killar: N=43, n=42  
Tjejer: N=50, n=50  
Totalt: N=93, n=92  
  
UPPLEVER DU PERSONER I DIN OMGIVNING SOM STÖTTANDE? 
Killar: N=43, n=43   
Tjejer: N=50, n=50   
Totalt: N=93, n=93  
  
OM JA, VEM/VILKA UPPLEVER DU SOM 
STÖTTANDE?  
Killar: N=43, n=33   
Tjejer: N=50, n=47   
Totalt: N=93, n=80  
  
KÄNNER DU ATT DU HAR KONTROLL ÖVER DITT SKOLATBETE? 
Killar: N=43, n=41   
Tjejer: N=50, n=48   
Totalt: N=93, n=89   
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