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Abstract: 

 

The aim of this study was to look into the experience of demands among students in the 

combination of school and physical education at sport school. A qualitative method with 

semi-structured interviews was used. Five principal questions formed the interview 

guide linked to the demand, control and support model. Results of this study showed 

that the participants reported experience of demands differently. However students were 

united about the existence of social support in their school environment which was 

shown from classmates, teachers and the principal. They were also united about the 

existence of control, they were able to be involved and affect decision both in their 

academic and physical education. They did not perceive remarkable stress in general, 

however, examinations were rather stressful experience. Four former students 

participate in the study. Conclusions drawn in this study are that students did not 

experience any stress associated with demands related to the combination of school and 

physical academics. By the experience of social support and control together with the 

demands that existed, it can be assumed that this combination helped most of the 

student to manage and reduce the stress. 
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Sammanfattning:  

 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av krav bland elever i kombinationen 

skola samt specialidrott vid en idrottsskola på grundskolenivå. Metoden vilken 

användes i studien var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer där fyra stycken 

tidigare elever deltog i åldern 19 år. Intervjuguiden bestod av 5 stycken huvudfrågor 

utformade utifrån studiens syfte samt dess frågeställningar med koppling till krav, 

kontroll och stödmodellen. Resultatet visade att upplevelsen av krav existerade, den 

upplevdes dock på olika sätt. För vissa upplevdes kraven som höga och för andra inte. 

Det sociala stödet var samtliga elever eniga om att de hade i sin omgivning på skolan, 

vilket kunde visa sig från klasskamrater, lärare eller rektorn. Kontrollen var även det 

något som samtliga upplevde genom att de fick vara delaktiga och hade möjligheten att 

påverka beslut gällande de akademiska studierna samt specialidrotten. Upplevelsen av 

stress på skolan visade sig inte vara så stor, utan den stress som förekom var den i 

samband med prov. Slutsatserna som dragits är att eleverna inte upplevde någon stress 

i samband med kraven kopplade till kombinationen av skola samt special idrott. Genom 

att de upplevde socialt stöd samt kontroll tillsammans med de krav som förekom på 

skolan kan det antas att det bidrog till att de flesta inte kände av någon stress utan 

hjälpte dem att hantera den.  

 

 

Nyckelord: Krav, Kontroll, Socialt stöd, Stress, Folkhälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord: 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagarna som gjort denna studie genomförbar genom 

att ställa upp på intervjuerna. Jag vill även rikta ett tack till min familj, vänner och 

klasskamrater vilka har motiverat mig och stöttat mig på vägen. Min handledare Eugene 

Lyskov bör också tackas genom att han hjälpt mig och bidragit med konstruktiv 

feedback under skrivandet av detta examensarbete fram till dess slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ................................................................................................................ 1 

1.1 Stress ...................................................................................................................... 1 

1.2 Krav- kontroll och stödmodellen ........................................................................ 2 

1.2.1 Krav ................................................................................................................. 2 

1.2.2 Kontroll ............................................................................................................ 2 

1.2.3 Stöd .................................................................................................................. 3 

1.3 Krav inom skolan ................................................................................................. 4 

1.4 Krav inom idrott/sport ......................................................................................... 5 

1.5 Problemformulering ............................................................................................. 6 

2. Syfte ............................................................................................................................. 6 

2.1 Frågeställningar: ................................................................................................ 6 

3. Metod ........................................................................................................................... 6 

3.1 Design ..................................................................................................................... 6 

3.2 Urval ...................................................................................................................... 6 

3.2.1 Beskrivning av skolan ..................................................................................... 7 

3.3 Datainsamling ....................................................................................................... 7 

3.3.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................. 7 

3.4 Dataanalys ............................................................................................................. 8 

3.5 Forskningsetiska överväganden .......................................................................... 8 

4. Resultat ........................................................................................................................ 8 

4.1. Krav ...................................................................................................................... 9 

4.2 Kontroll ................................................................................................................. 9 

4.3 Stöd ...................................................................................................................... 10 

4.4 Stress .................................................................................................................... 11 

5. Diskussion .................................................................................................................. 11 

5.1 Resultatdiskussion .............................................................................................. 12 

5.2 Metoddiskussion ................................................................................................. 15 

5.3 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................ 18 

6. Slutsats ....................................................................................................................... 18 

Referenser...................................................................................................................... 19 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 

 

  

 



 

1 

 

1. Introduktion 

Bland folkhälsomyndighetens 11 sammanställda folkhälsomål är barn och ungas hälsa 

ett av målen. Främjandet av barns och ungas hälsa är viktigt och insatser bör göras där 

barn befinner sig, exempelvis skolan (Folkhälsomyndigheten, 2015). I dagens samhälle 

har stress hos barn och ungdomar blivit mer belyst samt mer omtalat (Mörelius, 2014). 

Stressrelaterade hälsoproblem är något som existerar och fortsätter att öka bland dessa 

ungdomar enligt Hagquist (2009). Skolarbete har visats vara en faktor till stress vilket 

enligt Folkhälsorapport 2009 yttrar sig mest bland flickor, ungefär 70 procent av de 

flickor som gick i nian upplevde ganska eller mycket stress av skolarbetet 

(Folkhälsorapport, 2009). Höga krav inom sport har också visats bidra till viss stress 

bland unga (Christensen & Sørensen, 2009). Ungdomen och barndomen är en tid vilken 

formar hur individen som vuxen upplever och hanterar stress, där av ligger det stor vikt 

i att reducera och motverka den hälsoproblematiska stressen i tidig ålder (Mörelius, 

2014).   

 

1.1 Stress 

År 1936 publicerade upphovsmannen till stressbegreppet, Hans Selye, sin första artikel 

om stress. Sedan denna artikel har flera olika forskningar gjorts över hela världen om 

begreppet stress, exempelvis om hur vi exponeras för den eller vad som händer när vi 

utsätts för den (Arnetz & Ekman, 2013). I Sverige fanns Lennart Levi som var en del av 

uteveklingen inom forskningen kring begreppet stress. 1959 grundade han en institution 

för stressforskning vid Karolinska institutet (Stressforskningsinstitutet, 2015). Stress 

kan definieras som både fysiologiska och psykologiska reaktioner på yttre eller inre 

påfrestningar vilket leder till vissa förändringar i beteendet (Jonsdottir & Andersson, 

2015).  

Stress är en så kallad alarmreaktion vilken utlöses när något upplevs som hotfullt. Det är 

en överlevnadsfunktion som är viktig och förekommer i alla åldrar. Vad som får oss 

stressade är olika från individ till individ på grund av att vi reagerar olika på om en viss 

situation är hotfull, farlig eller krävande. Stressorer är saker i vår omgivning som startar 

igång själva stressprocessen, saker som får oss att reagera (Arnetz & Ekman, 2013).  

Stressorer kan vara allt från relationsproblem, ekonomiska problem, 

livsstilsförändringar, negativt självprat (”jag duger inte”) till att du har höga krav som 

ställs på dig inom ditt arbete eller skolan (Stresskliniken, 2010). Stressreaktionen är 

oftast en nödvändighet för en individ och användbar mer än farlig enligt (Jonsdottir & 

Andersson (2015). Vid så kallad positiv stress får vi en förmåga att resonera snabbare, 

känna oss mer alerta och vakna. Detta gör att vi kan bemöta risker och utmaningar på ett 

bra sätt och känna oss belönade av att det ofta resulterar i bra resultat (Arnetz & Ekman, 

2013). Stress är vanligt men problem kan däremot uppstå när den förekommer under 

längre tid, månader till år utan möjlighet till riktig återhämtning. I vissa fall kan den 

långvariga stressen, även kallad kronisk stress, leda till negativa konsekvenser som 

exempelvis psykiska hälsoproblem (Jonsdottir & Andersson, 2015). Utbrändhet är ett 

exempel på vad en individ kan drabbas av under långvarig tid av utmattning till följd av 

kronisk stress. Begreppet utbrändhet används dock alltmer sällan i Sverige idag. Detta 

för att det inte ses vara tillräckligt definierat samt att begreppet har en alltför fastställd 



 

2 

 

samt negativ klang. Utbrändhet kan definieras på olika sätt, det har dock blivit mer 

tydligt med åren att det innebär att en människa har helt slut på energi 

(Stressforskningsinstitutet, u.å). Förutom psykiska hälsoproblem kan även individer 

drabbas av fysiska problem i samband med stress. En studie gjord av Torsheim och 

Wold (2001) visade på att elever med hög nivå av skolrelaterad stress hade högre risk 

för att drabbas av huvudvärk, magont, yrsel samt ryggvärk.  

 

1.2 Krav- kontroll och stödmodellen 

Skolan ses som elevernas arbetsplats då de spenderar mycket av sin vakna tid där. De 

krav som ställs på elever inom skolan kan väl jämföras med de krav som ställs på de 

vuxna arbetarna enligt Modin et.al (2011). Den teoretiska modellen krav- kontroll och 

stödmodellen beskriver hur vår arbetsförmåga påverkas, alltså hur individer upplever 

krav, kontroll och stöd på en arbetsplats (Theorell, 2012). Denna teoretiska modell 

handlar om förhållandet mellan yttre psykiska krav samt de möjligheter till 

beslutsutrymme och stöd som individer har tillgång till i sin miljö. Den vanligaste 

orsaken till stress inom arbetslivet är höga arbetskrav med liten kontroll samt brist på 

socialt stöd (Theorell, 2012). Genom att modellen är framställd till att användas på en 

arbetsplats så har författaren till den föreliggande studien formulerat om och därmed 

försökt applicera modellen och dess delar mer ur ett skolperspektiv. Exempelvis har 

arbetsuppgifter bytts ut till skoluppgifter som prov eller läxor. Arbetsgivare och chefer 

har bytts ut mot lärare samt rektor, anställda har ändrats till elever. Innebörden i 

modellen är den samma bara att dessa delar har ändrats för att på ett effektivare sätt visa 

på hur modellen även kan kopplas till skolmiljön.  

 

1.2.1 Krav   

Karasek och Theorell (1990) pratar om psykologiska krav vilket handlar om hur fort, 

mycket och hårt du arbetar. Exempelvis som i skolans fall hur många läxor du måste 

lämna in under en vecka och dess deadlines eller vilka kunskapskrav som ställs på 

individen under dess skolgång. En upplevelse av stress kan uppstå vid för höga krav i 

arbetet, särskilt om det i samband med detta finns brist på socialt stöd samt kontroll 

över sitt eget arbete (Karasek & Theorell, 1990; Grönlund, 2007). Motsatsen, låga krav 

kan också bidra till en stress då individen inte får möjligheten att utmanas i sitt arbete 

samtidigt som denne har det som krävs (Karasek & Theorell, 1990).  

 

1.2.2 Kontroll 

Kontroll kan teoretiskt beskrivas som beslutsutrymme, vilket visar på vilka möjligheter 

skolan exempelvis ger eleverna för att kunna fatta egna beslut kring sitt eget arbete 

(Karasek & Theorell, 1990). Beslutsutrymmet beskrivs vidare i sin tur bestå av två 

grunddelar.  Den första, påverkansmöjligheter, innefattar möjligheter för eleverna att 

påverka hur det enskilda arbetet ska göras och vad som ska göras i allmänhet. Den andra 

grunddelen, kunskapskontroll, belyser hur ”elevens” kunskap utvecklas och används. 

Finns det utrymme för problemlösning, utveckling och lärande på skolan kan det tydas 
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att eleverna har en hög kontroll. Dessa utgör enligt Karasek och Theorell (1990) vad de 

kallar ”kontroll över arbetet”.  Vid hög kontroll över arbetet i samband med höga krav 

har visats ge positiva och mer effektiva effekter på arbetet i sig, exempelvis mer 

arbetsglädje (De Jonge et al., 2000). 

 

1.2.3 Stöd  

Goda relationer mellan lärare, elever samt rektor är en definition av socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). För att motverka stress är det viktigt att ha socialt stöd från 

de i sin omgivning. Exempel på det är när individen har någon att vända sig till när 

denne behöver, exempelvis en god vän eller lärare, vilket har visat minska stress, öka 

välbefinnandet samt förbättra hälsan (Barnombudsmannen, 2003; DeVries, Glasper & 

Detillion, 2003; Danielsen et al., 2009).  

Speciellt viktigt är det för unga att ha en vuxen i sin närhet för att kunna hantera stress 

på ett bra sätt. Unga har ett behov av att få återkoppling på vad de gör i form av 

exempelvis bekräftelse och beröm (Barnombudsmannen, 2003). Det finns enligt 

Karasek och Theorell (1990) två fristående delar i det sociala stödet, emotionellt och 

instrumentellt stöd. Emotionella stödet berör den känslomässiga delen där behovet av 

gemenskap, trygghet och uppskattning från de i omgivningen tillgodoses. Det 

instrumentella stödet handlar om medhjälp, elever och lärare hjälps åt med uppgifter 

eller liknande (Karasek & Theorell, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav- kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990) 
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1.3 Krav inom skolan 

För ungdomar är skolan en stor faktor till stress enligt Mörelius (2014) samt Finch, 

McCreight & McAleavy (2010). Prov och läxor har visat sig vara den största 

bidragande effekten till denna stress, detta blir en stor belastning på eleverna och är ett 

arbetsmiljöproblem. Ungdomar har även olika förutsättningar att lära sig, vissa 

individer får exempelvis inte samma hjälp med läxor hemma som andra i klassen 

(Woxberg, 2005). Detta kan bli stressande för eleven genom att han eller hon inte hinner 

med eller klarar av de krav som ställs på denne av skolan (Woxberg, 2005; Landstedt, 

Asplund & Gillander-Gådin, 2009). Dessa krav kommer inte enbart från skolan utan 

ungdomarna ställer ofta de största kraven på sig själva, är man bäst i klassen på matte 

eller fotboll framhävs en slags status, du är någon (Mörelius, 2014). Den skolrelaterade 

stressen visar ett samband med depressiva symptom samt minskad livstillfredställelse 

bland unga enligt Mosknes et al. (2014). Det kan vara svårt för unga i dagens samhälle 

att få ihop olika aktiviteter och livets alla delar. Förutom skola ska de dessutom ägna sig 

åt fritidsaktiviteter som familj, vänner, sporter, hjälpa till hemma eller liknande 

(Woxberg, 2005).  

En studie gjord på svenska ungdomar tyder på att stressrelaterade hälsoproblem 

förekommer och även ökar (Schraml, 2013). Syftet med studien var att undersöka 

förekomst av upplevd kronisk stress bland ungdomar. Resultatet tyder på att 15 procent 

anses lida av kronisk stress genom att de rapporterade upplevelser av allvarliga 

stressymptom under hela gymnasietiden. Den upplevda kroniska stressen var associerad 

med ungdomars akademiska prestationer, de fick sämre betyg. De upplevde även brist 

på socialt stöd från omgivningen. Då det visar sig vara hög förekomst av stress bland 

ungdomar anser författaren i studien att detta bör tas på allvar. De ungas känsla av 

välbefinnande under denna period påverkade även deras övergång till arbetslivet och 

vuxenlivet (Schraml, 2013).  

En annan studie styrker att skolprestationer kan vara en stor stressfaktor för elever, 

vilket har undersökts av Brolin Låftman, B Almquist
 
& Östberg (2013). Studien 

utfördes på åttondeklassare på en högpresterande skola. Resultatet visade att 

studenternas egna krav är en källa till stress, särskilt bland flickor. Att vara 

högpresterande har blivit som en del av deras identitet vilket enligt författarna är ett 

återkommande ämne, liksom strävan efter höga betyg i framtiden. Eleverna i studien 

kände att de fick stöd från föräldrar och har rimliga förväntningar. Studenterna jämförs 

ofta med högpresterande syskon, vilket kan ses som ett sätt att möta indirekta 

förväntningar hos föräldrarna. Få elever nämnde dock lärares förväntningar som en 

källa till stress. Den högpresterande kulturen på skolan vilken kallas för ”MVG-

kulturen” i studien bidrar till att många studenter strävar efter högsta möjliga betyg. 

Jämförelser eleverna emellan förekommer också vilket upplevs som stressigt och 

konkurrenskraftigt (Brolin Låftman, B Almquist & Östberg, 2013).  

Utbrändhet är ett begrepp vilket ofta är associerat med vuxna samt förknippat som 

arbetsrelaterat (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Begreppet kan dock även relateras 

till skolans miljö och studenter (Skinner et al., 2008). En studie gjord på ungdomar 

tyder på att utbrändhet existerar i samband med akademiska studier. Mätningen i 

studien gjordes vid olika tillfällen, i slutet på nian samt på gymnasiet. Utbrändheten 
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visade sig över det stora hela vara högst bland flickor på den akademiska banan, dock 

kunde det tydas att ökningen av utbrändheten var störst bland pojkar (Salmela-Aro & 

Tynkkynen, 2012). 

 

1.4 Krav inom idrott/sport 

Det kan vara svårt att kombinera både skola och sport, speciellt om det förekommer 

höga krav inom båda områdena enligt Christensen & Sørensen (2009). De har gjort en 

studie på unga manliga professionella fotbollsspelare i Danmark. De kom fram till att 

dessa fotbollsspelare får kämpa hårt för att nå upp till kraven både inom sin utbildning 

och sport (Christensen & Sørensen, 2009).  

En liknande studie har gjorts i Nederländerna där syftet var att undersöka om det fanns 

positiva effekter på idrotts- samt skolprestationer genom att studera på en idrottskola 

(Van Rens, Elling & Reijgersberg, 2015). Skolan heter Topsport Talent School (TTS) 

och förklaras i studien vara en skola med syfte att hjälpa talangfulla idrottare att uppnå 

högsta möjliga nivå inom både deras sport samt utbildning. Resultatet visade att studera 

på en idrottsskola inte påverkade idrottarnas nuvarande och högst uppnådda 

sportprestationer, de var inte heller nöjda med kombinationen av skola och idrott. 

Resultatet visade ytterligare att eleverna inte var mer motiverade för sin sport för att de 

gick på en idrottsskola. Mindre motiverade var de även att göra bra ifrån sig i skolan 

vilket också visade sig senare genom att de uppnådde en lägre utbildningsnivå i både 

gymnasiet och vidare utbildningar (Van Rens, Elling & Reijgersberg, 2015). Utbrändhet 

är något som är vanligt bland unga idrottare och identifieras som kronisk i de flesta fall, 

förklaringen till detta är utsatthet av mycket stress enligt Coakley (1992).  

 

Utbrändhet är som tidigare nämnt ett begrepp vilket innebär att en individ är dränerad 

på energi, där denne drabbas av utmattning under en lång tid till följd av kronisk stress 

(Stressforskningsinstitutet, u.å). Utifrån studien kunde det identifieras att rötterna till 

utbrändhet ofta kom från deltagande i sport och dess sociala engagemang samt den 

sociala organisationen av högpresterande sport i sig enligt Coakley (1992). Under dessa 

intervjuer kom det även fram att ungdomarna pratade mycket om sina sportupplevelser 

även när de inte var involverade i någon aktivitet. De talade även frekvent om press och 

stress i samband med den sport de var involverade i. Den stress vilken yttrade sig vara 

värst var den anknuten till brist på kontroll ungdomarna hade över sina liv i allmänhet. 

Till exempel hänvisade de ofta till uppoffringar de var tvungna att göra för att stanna 

och fortsätta vara involverade i sin idrott och på så sätt uppnå sina mål (Coakley, 1992). 

Tiden för träning utökas ofta under ungdomstiden enligt Wylleman & Reints (2010) 

speciellt om de önskar att nå en högre nivå inom den sport de ägnar sig åt. Här styrker 

även Brettschneider (1999) såsom Christensen & Sørensen (2009) att dessa krav inom 

sporten kan bidra till svårigheter att balansera både skola och sport. Brettschneider 

(1999) tyder på att det ligger vikt i feedback och beröm inom sportprestationer samt 

skolprestationer för att öka och stärka självkänslan hos ungdomar, vilket i sin tur kan 

bidra som resurs för att hantera stress. En studie gjord på svenska ungdomar tyder på att 

höga krav och låg självkänsla har en betydande effekt på uppkomsten av stress (Schraml 

et al., 2011).  
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En systematisk litteraturstudie gjord av Sheridan, Coffee & Lavallee (2014) visar på att 

samtliga studier under åren 1990-2013 de tittat på belyser att socialt stöd från kamrater, 

lagledare samt föräldrar har en betydande roll bland unga idrottare. Både från ett 

positivt perspektiv genom att de motiveras mer till att hålla sig kvar inom sin sport och 

därmed eventuellt når upp till elitnivå samt ett negativ perspektiv genom att de 

eventuellt tröttnar och därmed slutar med sin sport (Sheridan, Coffee & Lavallee, 2014). 

 

1.5 Problemformulering  

Tidigare forskning visar på att höga krav inom skola och sport bidrar till stressrelaterade 

hälsoproblem som bland annat utbrändhet (Brolin Låftman, B Almquist
 
& Östberg, 

2013; Coakley, 1992). Ungdomar får kämpa hårt för att hinna med att prestera och nå 

upp till kraven inom både sina studier och sporter (Christensen & Sørensen, 2009).  

Däremot saknas forskning som tittar på kombinationen idrottsskola samt att klara av 

skolan och dess krav. Därför anser jag att det finns ett behov av att undersöka detta, 

vilket jag kommer att undersöka i min studie.  

 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka elevers upplevelse av krav i kombinationen skola och 

specialidrott på en idrottsskola på grundskolenivå. 

 

2.1 Frågeställningar:  

1. Upplevde eleverna stress i samband med kombinationen av skola och 

specialidrott? 

2. Hur upplevde eleverna kraven, kontrollen och stödet under tiden de studerade på 

skolan? 

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

I detta arbete har en kvalitativ metod använts genom att utföra intervjuer. Enligt Kvale 

(2014) bidrar intervjuer till bättre möjlighet att få en djupare förståelse av individens 

erfarenhet än kvantitativ metod, bland annat möjligheten till att ställa följdfrågor 

(Kvale, 2014.). Detta har passat denna studie bra då meningen har varit att undersöka 

upplevelsen hos de tidigare eleverna på skolan. 

 

3.2 Urval 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval med vissa inklusionskriterier använts för att få 

fram respondenter (Trost, 2010). Inklusionskriterierna var bland annat att deltagarna 

skulle vara över 18 år samt att de hade studerat på en idrottsskola. Andra kriterier vilka 

växte fram var att de helst skulle vara från olika klasser samt att de skulle vara både 

tjejer och killar för att på så sätt få ett mer representativt samt mer varierat resultat 

(Trost, 2010). Vilken skola som skulle kontaktas var i förväg redan bestämt genom att 

en viss kontakt samt kännedom om skolan redan fanns hos författaren till den 
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föreliggande studien och därmed bidrog till intresset att välja den skolan specifikt. 

Rektorn på skolan kontaktades och tid för möte bokades in mellan denne och författaren 

till den föreliggande studien. Vid mötet togs gamla klasslistor emot där deltagarna till 

studien slumpmässigt valdes ut efter inklusionskriterierna. Genom klasslistorna 

hämtades kontaktinformation till deltagarna. Fyra elever deltog i studien, två killar och 

två tjejer. Samtliga var i åldern 19 år och hade tidigare studerat på skolan.  

3.2.1 Beskrivning av skolan  

I denna studie har som ovan nämnts elever på en specifik idrottsskola använts till 

respondenter. Idrottsskolan vilken är på grundskolenivå erbjuder elever att läsa 

tillsammans med de vanliga skolämnena även idrott och hälsa. Skolan har alltså en 

inriktning på idrott och hälsa där elever får välja till specialidrott medan de läser de 

vanliga ämnena. Specialidrott har eleverna som tillval redan i årskurs sex och finns med 

upp till årskurs nio. I årskurs nio får eleverna även ett extra tillfälle i veckan för att ägna 

sig åt sin sport jämfört med de lägre årskurserna.  

 

3.3 Datainsamling  

I denna studie har semistrukturerade intervjuer utförts vilka bygger på 5 huvudfrågor 

med följdfrågor, vilket enligt Kvale (2014) gör att intervjuerna hålls på rätt spår men 

bidrar även till möjlighet att utvecklas efter svar och resonemang från respondenten. 

Frågorna utformades utifrån studiens syfte samt frågeställningar med koppling till 

Karasek och Theorells (1990) modell krav, kontroll och- stödmodellen. Frågor som 

förekom var exempelvis: Berätta om din upplevelse av stress på skolan, under din 

studietid samt Hur skulle du beskriva det sociala stödet och uppmuntran på skolan 

under tiden du studerade där. För att få en bra start samt att respondenterna skulle få en 

känsla av trygghet introducerades dem kort för syftet med intervjun, om användningen 

av bandspelaren samt ifall respondenten eventuellt hade några övriga frågor innan 

intervjun började (Kvale, 2014). För att få en lättsam inledning på intervjun inleddes 

den med att ställa allmänna frågor som exempelvis ålder, sysselsättning samt hur deras 

sportintresse ser ut idag. Intervjun avslutades sedan med att höra hur respondenten 

upplevde intervjun samt ifall denne hade något mer att tillägga innan intervjun 

avslutades (Kvale, 2014). 

  

3.3.1 Tillvägagångssätt 

Rektorn på skolan informerades om studien i form av mejl. Efter det att 

kontaktuppgifter till fyra deltagare hämtats kontaktades dem där tid och plats för 

samtliga intervjuer bokades in. Intervjuerna genomfördes på enskild plats, exempelvis 

bibliotek för att minska störande moment och skapa trygghet hos respondenterna (Trost, 

2010). Eventuella önskemål från respektive deltagare om plats för genomförandet av 

intervjun togs i beaktan. Inför varje intervju tilldelades respondenterna ett missivbrev 

med information om studiens syfte. Ytterligare information togs upp efter intervjuns 

genomförande till syfte att förklara hur deras svar skulle komma till att användas för att 

skapa trygghet hos respondenterna. Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare och 

raderades därefter då transkriberingarna var genomförda. För att kontrollera att 
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intervjufrågorna var lämpliga för studiens syfte genomfördes en så kallad provintervju 

(Trost, 2010). Provintervjun inkluderades dock inte i studien och inga ändringar gjordes 

efter genomförandet av den. Intervjuernas duration varierade mellan 20-30 minuter. 

Dessa intervjuer genomfördes under Hösten 2015. 

 

3.4 Dataanalys 

Denna studie har med ett deduktivt perspektiv analyserats utifrån en riktad kvalitativ 

innehållsanalys (Olsson & Sörensen, 2011; Marying, 2000). Studien utgår från en 

befintlig teori vilken har testats mot det insamlade material genom intervjuer, detta för 

att på så sätt klargöra eller bidra med ny information inom det teoretiska begreppet, i 

detta fall krav- kontroll och stöd modellen (Kvale, 2014; Hsies & Shannon, 2005). 

Insamlingen av data lyssnades noga igenom och transkriberades därefter (Kvale, 2014). 

När materialet transkriberats valdes kategorier ut och de valda kategorierna utgick från 

den befintliga teorin och dess begrepp krav, kontroll samt stöd. Begreppet stress blev 

även det en kategori. Elevernas svar från intervjuerna lästes igenom och tolkades noga 

för att skapa en förståelse samt för att få ett helhetsperspektiv. Sedan sammanställdes 

svaren för att delas in under respektive kategori vilket framställs i resultatet. Citat från 

respondenterna valdes därefter ut för att representera varje enskild kategori.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskning är viktigt för samhället och dess utveckling. Inom forskningsområdet 

samhällsvetenskap och humaniora har Vetenskapsrådet (2002) fastlagt fyra huvudkrav; 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  Det är viktigt att 

individerna som blir intervjuade är informerade om studiens användningsområde samt 

syftet med den. Deltagandet är frivilligt och deltagarna ska bli informerad om detta och 

ge sitt samtycke. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

och uppgifterna om individerna i studien ska ske med största möjliga konfidentialitet. 

Det sista kravet innebär att de insamlade uppgifterna om deltagarna endast får nyttjas 

till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Utifrån dessa etiska riktlinjer är det för mig viktigt att deltagandet i studien sker på rätt 

sätt. Det har varit av betydelse för mig att respondenterna blir informerade om studiens 

syfte och användningsområde vilket framgick i form av missivbrev. Där blev även 

respondenterna informerade om att deltagandet är frivilligt och kan därmed avslutas när 

som helst under studiens gång om de så vill. Deltagandet har behandlats konfidentiellt 

och de har informerats om att de insamlade uppgifterna från intervjun enbart kommer 

att användas till syfte för studiens ändamål. Respondenterna har därmed blivit upplysta 

om deltagandets förutsättningar genom det utskickade missivbrevet. 

 

4. Resultat  

Studiens resultat arbetades fram genom att samla in och analysera data. Materialet 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Fyra stycken respondenter 

besvarade intervjuguidens frågor och durationen på intervjuerna varierade mellan 20-30 

minuter. Respondenterna bestod av både tjejer och killar i åldern 19 år. Samtliga har 

tidigare studerat på idrottsskola på grundskolenivå. Intervjuguidens frågor är formade 
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och ställda utifrån studiens syfte samt frågeställningar med fokus på krav, kontroll samt 

stöd vars kombination kan leda till stress (Karasek & Theorell, 1990). Intervjuguiden 

bestod av fem huvudfrågor med följdfrågor. Här nedan kommer resultatet att 

presenteras utifrån de förvalda kategorierna som valts ut. I detta fall; krav, kontroll, stöd 

samt stress. Svaren från intervjuerna har sammanfattats och stärks med hjälp av citat 

från respondenterna.  

 

4.1. Krav  

Det förekom delade meningar om upplevelsen av kraven på skolan, vissa upplevde 

högre krav medan andra upplevde mindre. Vissa krav visade sig mer inom idrotten och 

andra eleverna emellan eller inom skolarbetet exempelvis prov. Dessa krav ansågs dock 

vara hanterbara bland några. De krav som fanns eleverna emellan upplevdes som en 

rolig grej och mer som en drivkraft att göra bättre ifrån sig.  

 

”Under idrottslektionerna då hade de väldigt höga krav på oss att vi skulle prestera, vi 

skulle få bra kondition, vi skulle vara vältränade och det blev man ju när man gick där. 

Det var ganska mycket speciellt när jag började där i 6.an, då var det jättehård 

fysträning”. 

 

”Visst fanns det krav, i skolan från eleverna typ såhär ”vi vann faktiskt skol DM förra 

året det ska ni också göra” så var det mycket, det var alltid sådär när man vann då 

sattes bilder upp på väggarna. Det var mycket, kolla vi vann här, vi vann här, så det var 

lite krav från varandra”. 

 

”Dom ställde ganska höga krav på en”. 

 

”Alltså jag kände väl inte att det var så höga krav direkt, utan de krav som fanns det 

var att man skulle må bra under den tiden, den tiden man gick i skolan”. 

 

”Ibland kunde man ha tre prov på en vecka, då kände man att nu måste jag klara det 

här så man slipper göra tre prov igen, ifall man inte klarar det liksom, det tyckte jag 

kunde kännas som krav ibland”. 

 

”Ja alltså de hade ju inte lika krav på alla, det var liksom mer individbaserat, vad kan 

du nå, hur kan du nå, alltså alla kan inte vara lika, alla kan inte få lika bra betyg i 

historia kanske, man har olika förutsättningar”. 

 

4.2 Kontroll  

Respondenterna var eniga om att de kände hög kontroll i form av att de kunde påverka 

och vara delaktiga i beslut både kring deras studier samt specialidrott. 

 

”Jag kände att jag hade kontroll, jag tyckte det var en bra balans, idrotten tog inte över 

det akademiska och inte det andra heller, så det var en bra balans, det flöt på ganska 

bra”. 
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”Dom anpassade väldigt mycket så att vi skulle hinna med vår idrott, sa vi såhär nej 

men då ska ju vi iväg på match, nej men då har vi det, nej med då åker hockeykillarna 

bort, då var det mycket sådär gemensamma beslut i klassen, så vi fick ju vara med och 

tycka till sådär”. 

 

”Ja, alltså man har ett ansvar själv liksom, man får ju planera hur man ska göra för att 

hinna med både och, det hjälper ju skolan till med lite också” 

 

”Ja till exempel om vi hade två prov på en dag då kunde man gå till en lärare och så 

kunde man diskutera att vi har för mycket prov nu kan vi skjuta på det provet och då 

pratade lärarna ihop sig och så och det var väl en stor del i att det inte blev så stressigt, 

man hade inte så mycket helatiden” 

 

4.3 Stöd 

Respondenterna upplevde att det fanns socialt stöd i deras omgivning under tiden de 

studerade på skolan. Det sociala stödet kunde visa sig både från klasskamrater, lärare 

samt rektor. De flesta talade om en bra sammanhållning samt att det förekom en 

familjär känsla på skolan. 

 

”Alltså kamraterna, alltså kompisarna var ju också ett stöd, det var som att alla var 

kompisar med alla på den där skolan, den är inte så stor, man är så tätt inpå varandra 

helatiden liksom, alla hade nästan rast samtidigt så man pratade med alla, så det var 

bra”. 

 

”Ja man hade ju sin mentor, som min mentor han kunde jag gå och snacka med om jag 

var ledsen eller något, man kunde gå och snacka med honom om man ville ha hjälp med 

någonting inom något annat ämne, då kunde man gå och prata med honom om man inte 

ville gå till läraren direkt, man kanske inte hade så bra relation till den läraren, så då 

kunde man prata med honom istället”. 

 

”De hade ganska bra relation till eleverna, de flesta där i alla fall, lite kompisrelation 

men ändå att de var hårda och stränga, så det var en bra balans”. 

 

”Det var väldigt mycket såhär familjekänsla på skolan tycker jag”. 

 

”Jag var med i elevrådet också och då hade vi mycket kontakt med rektorn, det är ju 

ofta så att en rektor är någon man går till om det är något bråkigt eller om det handlar 

om viktiga saker, men så var det inte alls. När vi skulle åka iväg med elevrådet, ja men 

såhär, ja men då kan jag fixa skjuts åt er, det var väldigt sådär att han också var som en 

del i gänget”. 
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”Många av lärarna kommer också från en idrottsbakgrund och har spelat eller spelar, 

eller har någon form av koppling till idrotten så att det var mycket sådär att de visste 

vad det var vi gick igenom, så det kändes jätteskönt på så vis”  

 

4.4 Stress 

Respondenterna hade olika upplevelser om stressen på skolan. Vissa upplevde ingen 

alls och andra upplevde stress till viss del. Den stress de kände av mest då var i 

samband med prov.   

 

”Ja, men stress det får man oftast innan prov”. 

 

”Nej jag kände aldrig någon stress, jag kanske inte är den personen att fråga men jag 

är inte så stressad, jag är en ganska lugn person”. 

 

”Alltså jag tyckte inte det, det fanns ingen stress”. 

 

”Ja, alltså man var stressad över nationella prov och sådant, man skrämde upp sig för 

det och så där… så det är den stressen jag kommer ihåg från högstadiet”. 

 

5. Diskussion 

I studiens resultat kan man utläsa att det visade sig vara enigt bland deltagarna att de 

kände hög kontroll i form av att de fick vara delaktiga och hade möjlighet att påverka 

beslut kring deras studier samt specialidrott. Hade de två prov en vecka fanns det 

möjlighet för eleverna att diskutera med lärare om att skjuta upp prov om det kändes för 

mycket för dem. Skolan visade sig även lägga stor vikt i att eleverna skulle hinna med 

sina sporter och lät dem då vara delaktiga kring beslut så att de skulle hinna med det.  

 

Det fanns även en enighet gällande det sociala stödet bland respondenterna. Utifrån 

resultatet tyder det på att de upplevde socialt stöd i deras omgivning under deras 

studietid på skolan. Det sociala stödet visade sig från olika håll, exempelvis 

klasskamrater, lärare samt rektor. Detta stöd visade sig bidra till en bra sammanhållning 

och en så kallad familjekänsla på skolan.  

 

Kraven fanns det dock delade meningar om. De flesta av deltagarna ansåg att det fanns 

krav på skolan. Inom idrotten/specialidrotten visade sig dessa krav i form av att eleverna 

skulle prestera, ha bra kondition och vara vältränade. Det ansågs även finnas vissa krav 

inom skolarbetet, exempelvis prov. Ibland kunde de ha flera prov samma vecka, vilket 

vissa av respondenterna ansågs upplevas som höga krav. Det visade sig även finnas 

krav eleverna emellan. Bilder sattes upp på väggarna i skolan när skolan vunnit skol 

DM inom någon sport. Där av fanns det krav eleverna emellan att de också måste vinna 

för att de andra hade gjort det året innan. Någon ansåg dock att det inte fanns så höga 

krav utan det kravet som existerade var att de skulle må bra under tiden på skolan. 

Kraven kunde variera och se olika ut från person till person, det var individbaserat 

utifrån vilka förutsättningar varje individ hade för att klara av de krav som fanns. 
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Kraven upplevdes alltså som hanterbara för de flesta av deltagarna i studien trots att de 

kunde upplevas som höga i vissa fall.  

Även stressen fanns det delade upplevelser av under tiden de studerade på skolan. Några 

av eleverna upplevde ingen stress alls genom att de ansåg att de inte var så stressade av 

sig som person och kunde hantera den. Några upplevde dock en viss stress och den 

stressen visade sig mest i samband med prov. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet som tagits fram i den föreliggande studien att 

diskuteras. Diskussionen sker i relation till tidigare forskning som tagits fram i 

introduktionsdelen genom att få fram om syftet samt frågeställningarna har besvarats 

och om vissa skillnader och likheter kan ses i resultatet. 

 

I den föreliggande studien tyder det på att deltagarna kände av krav på olika sätt under 

tiden de studerade på skolan. Någon kände att det fanns höga krav genom att de hade tre 

prov på en vecka. Enligt Karasek och Theorell (1990) och deras teoretiska modell krav, 

kontroll och stödmodellen handlar kraven om hur mycket och hårt du arbetar, 

exempelvis hur många läxor eller prov du måste göra under en vecka och dess 

deadlines. Jämförelser elever emellan är något som enligt Brolin Låftman, B Almquist 

& Östberg (2013) förekommer och kan upplevas som stressigt och konkurrenskraftigt. I 

denna föreliggande studie fanns det viss upplevelse av konkurrens och jämförelser 

eleverna emellan genom att de ställde krav på varandra. Upplevelsen av dessa krav och 

jämförelser upplevdes dock inte som stressigt utan mer som en rolig grej samt en 

drivkraft att göra bättre ifrån sig.  

Under ungdomstiden ökar tiden för träning och kraven blir oftast högre enligt 

Wylleman och Reints (2010), speciellt om en högre nivå inom sporten de ägnar sig åt 

vill uppnås. Höga krav upplevdes av respondenter i den föreliggande studien genom att 

de skulle prestera under idrotten samt specialidrotten genom att få bättre kondition och 

bli mer vältränade. Dessa krav upplevdes dock inte som stressigt enligt eleverna utan 

kan antydas vara mer hanterbart genom att de hade stöd och uppmuntran från både 

klasskamrater och lärare. Feedback och uppmuntran är enligt Brettschnider (1999) 

viktigt för att öka självkänslan hos ungdomar, vilket kan leda till att hantera stress på ett 

bättre sätt. Andra studier stryker också vikten i feedback och beröm för ungdomar inom 

den sport de ägnas sig åt (Schraml et al., 2011; Sheridan, Coffee & Lavallee, 2014). 

Författaren i den föreliggande studien upplever att eleverna klarade av att hantera de 

kraven som fanns, detta antas bero på att eleverna kände att de hade kontroll över sin 

situation och att de förekom socialt stöd från både lärare, kamrater samt rektor på 

skolan. Kraven beskrevs även av någon respondent vara individbaserat efter vad var och 

en kunde uppnå i de flesta fall vilket sågs som positivt från elevens perspektiv genom 

att alla inte har samma förutsättningar för att klara av vissa krav, alla är bra på olika 

saker vilket även Woxberg (2005) tyder på. Genom att det var individbaserat bidrog det 

till att de kände av en bra balans och på så sätt bidrog till att kraven kunde hanteras. 
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I den föreliggande studien upplevde deltagarna att de hade kontroll över sin situation 

genom att de hade möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut kring deras studier 

och specialidrott. Enligt Karasek och Theorell (1990) Beskrivs kontroll teoretiskt som 

beslutsutrymme vilket visar på möjligheten för en individ att fatta egna beslut kring sitt 

arbete. Finns utrymme för problemlösning, utveckling och lärande på exempelvis 

skolan kan det tydas att eleverna har hög kontroll. Enligt De Jonge et al. (2000) kan hög 

kontroll i samband med höga krav ge positiva effekter på arbetet i sig genom 

exempelvis mer arbetsglädje. I den föreliggande studien visar resultatet på att det 

förekom vissa höga krav dock tillsammans med upplevelse av hög kontroll och genom 

att majoriteten av deltagarna uppgav att de trivdes mycket bra på skolan tolkar 

författaren till denna studie att det fanns en viss arbetsglädje bland eleverna. Det 

nämndes även av någon respondent att kontrollen bidrog till att det kändes mindre 

stressigt genom att de fick möjligheten att påverka och vara delaktiga i vissa beslut 

kring studierna samt specialidrotten. Karasek och Theorell (1990) beskriver att ha 

kontroll vid höga krav är en bidragande effekt till att stressen kan hanteras och minskas, 

speciellt i kombination med socialt stöd. 

 

Vilket tidigare har nämnts i den föreliggande studiens resultat upplevde eleverna att det 

fanns socialt stöd i deras omgivning på skolan, stödet visade sig från både 

klasskamrater, lärare samt rektor. Enligt Karasek och Theorell (1990) är goda relationer 

mellan lärare, elever samt rektor en definition av socialt stöd. Emotionellt stöd berör det 

känslomässiga där gemenskap, trygghet och uppskattning från de i sin omgivning 

tillgodoses. Detta var även tydligt i den föreliggande studien genom att eleverna kände 

en trygghet på skolan och uppskattning från lärare, även gemenskap var frekvent 

omtalande bland respondenterna genom att de kände att de kunde umgås med alla, prata 

med alla samt att det upplevdes vara en familjär känsla på skolan. Instrumentella stödet 

handlar om medhjälp enligt Karasek och Theorell (1990) där exempelvis lärare och 

elever hjälps åt med uppgifter eller liknande. Detta visade sig också tydligt i den 

föreliggande studien genom att lärare såg till att eleverna verkligen skulle klara av och 

hinna med sin idrott samt sina studier.  

 

Upplevelsen av stress bland deltagarna under deras studietid på skolan såg olika ut. 

Några upplevde ingen stress alls medan andra upplevde stress till viss del. Stressen 

visade sig då ofta i samband med prov. Läxor och prov är enligt Woxberg (2005) den 

största bidragande effekten till stress bland elever. En studie gjord av Schraml (2013) 

belyste även den att stress oftast var associerad med ungdomars akademiska 

prestationer, de upplevde även brist på socialt stöd. Enligt författaren till den 

föreliggande studien kan det tolkas att de elever som inte upplevde någon stress i 

samband med studierna kände att de hade kontroll och bra socialt stöd från 

omgivningen. Detta i sin tur kan tolkas har bidragit till att de kunde hantera stressen på 

ett annat sätt jämfört med de elever som upplevde stress i samband med prov. Det bör 

dock understrykas att de som upplevde stress i samband med proven angav att de 

upplevde kontroll samt socialt stöd från deras omgivning vilket kan tolkas som att den 

stressen ändå kan ha varit hanterbar för dessa elever. Något som då är en tolkningsfråga 
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vilket inte riktigt trädde fram i intervjuerna var ifall dessa elever möjligtvis inte hade 

lika stort stöd eller lika stor kontroll i samma utsträckning som de andra vilka inte 

upplevde någon stress.  

 

Utifrån det insamlande resultatet i den föreliggande studien samt den bakgrund som har 

bearbetats fram med hjälp av tidigare forskning anser författaren till denna studie att 

syftet samt frågeställningarna har besvarats. Eleverna upplevde stress till viss del, där 

proven var den bidragande effekten till stress. Vissa upplevde inte stress alls vilket kan 

tolkas bero på att det fanns en känsla av hög kontroll samt socialt stöd bland dessa 

elever. Deltagarna upplevde att det fanns krav, dock på olika sätt, dessa krav tolkas 

enligt författaren till den föreliggande studien som hanterbara då eleverna upplevde att 

de hade kontroll på sin situation. Detta genom att de fick vara med att bestämma samt 

påverka beslut kring deras studier samt sport. De upplevde även socialt stöd från de i sin 

omgivning, exempelvis klasskamrater, lärare samt rektor, vilket gjorde att de kände en 

bra gemenskap samt upplevde en känsla av trygghet på skolan.  

 

Författaren till den föreliggande studien anser att Karasek och Theorells (1990) 

teoretiska modell krav- kontroll och stödmodellen kan anpassas på en skola. Vilket är i 

enlighet med Modin et. al (2011) vilka också påstår att de krav som ställs på elever 

inom skolan väl kan jämföras med de krav som ställs på de vuxna inom deras arbete. 

Enligt Theorell (2012) handlar krav- kontroll och stödmodellen om förhållanden mellan 

yttre psykiska krav samt möjligheten till beslutsutrymme och stöd individer har tillgång 

till i sin miljö, i detta fall skolan. Den vanligaste orsaken till stress beskrivs som tidigare 

vara höga arbetskrav med liten kontroll samt brist på socialt stöd (Karasek & Theorell, 

1990). Kraven kunde upplevas som höga i den föreliggande studien dock på olika sätt, 

med hjälp av det sociala stödet och kontrollen som visade sig på skolan blev 

situationerna oftast inte stressiga utan kunde hanteras bland de flesta av eleverna. Detta 

anser författaren till denna studie vara ett bra exempel på att krav- kontroll och 

stödmodellen kan appliceras på en skola. 

 

Ytterligare kan man se utifrån resultatet några roliga detaljer genom att alla deltagarna 

fortfarande idag är involverade i sportensvärld på något sätt. Vissa av deltagarna utför 

fortfarande den sport de hade som specialidrott under tiden de gick på skolan. Någon 

annan utövar inte längre sporten men håller sig involverad genom föreningshållet. 

Enligt författaren till den föreliggande studien kan detta ha med sociala stödet att göra 

vilket deltagarna var eniga om att de upplevde under deras tid på skolan. Sheridan, 

Coffee & Lavallee (2014) menar på att det sociala stödet har en stor betydelse för de 

unga idrottarna. Det positiva med stödet är att det kan bidra till att ungdomarna håller 

sig kvar inom sin sport och därmed eventuellt kan nå upp till en högre nivå. Några utav 

deltagarna i den föreliggande studien beskriver att de idag ägnar sig åt en högre nivå av 

den sport de utövar och andra på en mer ”normal” nivå. Ytterligare beskriver Sheridan, 

Coffee & Levallee (2014) att det sociala stödet i deras studie kom från individer i 

ungdomarnas omgivning som exempelvis kamrater, lagledare samt föräldrar. I den 

föreliggande studien undersöks endast det sociala stödet på skolan, vilket utesluter det 
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eventuella stödet från familjen samt lagledare utanför skolan. Dock beskrev deltagarna i 

den föreliggande studien att de kände av stödet från sina kamrater samt lagledare/lärare 

inom specialidrotten. Detta kan då tolkas som att det kan ha bidragit till att eleverna är 

involverade i sportens värld än idag enligt författaren till den föreliggande studien.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer resultatets styrkor samt svagheter att diskuteras genom att 

titta på dess trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. Resultatets generaliserbarhet 

kommer även det att diskuteras.  

 

Eftersom studiens syfte var att ta reda på upplevelsen hos individer valdes en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer som skulle bidra till datainsamlingen, detta är 

enligt Kvale (2014) det bästa sättet för att få en bättre möjlighet till en djupare förståelse 

av individers erfarenhet och upplevelser. Vilket eftersträvades i den föreliggande 

studien.  

Något som också är viktigt är valet av deltagare till en studie (Trost, 2010). I denna 

studie valdes tidigare elever ut från en idrottsskola på grundskolenivå och anses därmed 

representativt för den specifika målgrupp vilken ville användas till denna studie. 

Därmed finns det en kunskap och erfarenhet från dessa tidigare elever och kan därmed 

besvara den upplevelse de kände på skolan jämfört med elever som inte gått på skolan. 

Fyra stycken elever deltog vilket kan ses som ett ganska litet urval och kanske inte 

representativt för hela skolan eller andra liknande idrottsskolor och dess population 

(Bryman, 2011). Därmed bör kvalitativ forskning inte generaliseras till populationer 

utan till teorier enligt Bryman (2011), vilket används och jämförs med resultatet i denna 

studie genom Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell samt övrig 

forskning. Däremot blir färre intervjuer mer hanterbart än flera intervjuer enligt Trost 

(2010). Detta beror på att vid flera intervjuer kan det vara svårt att få en överblick samt 

se alla betydelsefulla detaljer som skiljer eller förenar. Trost (2010) menar på att ett 

fåtal bra utförda intervjuer är mer värdefulla än ett flertal mindre bra utförda. Därmed 

anser författaren till den föreliggande studien att fyra respondenter har varit till fördel 

genom att möjligheten till att få en överblick har funnits där och gett studien ett resultat 

med bra detaljer samt djup förståelse. Detta över hur eleverna har upplevt kraven, 

kontrollen, stödet samt stressen på skolan.  

 

Respondenterna som deltog i studien gick i olika klasser under den tiden de gick på 

skolan samt att det var både tjejer och killar som deltog. Detta gynnar studien genom att 

ge ett mer representativt och varierat resultat (Trost, 2010). Respondenterna var dock i 

samma ålder och kan därmed enligt Trost (2010) bidra till en viss bristfällighet i 

resultatets variation. För en bättre variation skulle förlagsvis respondenterna valts i olika 

åldrar. Deltagarna i studien gick på skolan för några år sedan och därmed kan det finnas 

möjlighet att respondenterna till viss del inte minns till fullo hur det var under den tiden 

de studerade på skolan, saker och ting kan lätt glömmas bort med tiden. Detta kan bidra 

till en viss brist i trovärdigheten i resultatet (Bryman, 2011) 
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Innan intervjuerna genomfördes med deltagarna i den föreliggande studien genomfördes 

även en provintervju till syfte att testa frågornas lämplighet för studiens syfte (Trost, 

2010). Provintervjun inkluderades som tidigare nämnts inte i studie, detta på grund av 

att individen som denna provintervju genomfördes på inte var representativ för det 

urvalet denna studie valt att använda sig av.  

 

Något som Trost (2010) påpekar öka trovärdigheten ytterligare i en kvalitativ studie är 

att deltagarna får samma frågor. I denna studie användes en intervjuguide där samma 

huvudfrågor ställdes till respektive deltagare. Möjlighet finns även för läsaren nu i 

efterhand att ta del av dessa frågor genom den bifogade bilaga 2 där intervjuguiden 

presenteras. Detta stärker ytterliga trovärdigheten samt öppenheten i studien genom att 

läsarna själva kan avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt (Trost, 2010).  

 

Genomförandet av intervjuerna skedde på en lugn och ostörd plats till syfte att minska 

störande moment vilket kan störa själva intervjuprocessen och därmed påverka svaren 

hos respondenterna. Deltagarnas egen önskan om intervjuplats togs även den i beaktan 

vilket enligt Trost (2010) ökar tryggheten ytterligare hos deltagaren. Detta ökar 

trovärdigheten i svaren hos respondenterna och bidrar då till ett mer trovärdig resultat i 

den föreliggande studien. Deltagarna i studien fick ta del av ett missivbrev innan 

intervjuns genomförande där beskrivningen av syftet med studien förklarades samt de 

etiska kraven vilka togs till hänsyn. Efter intervjuns genomförande togs ytterligare 

information upp om syftet samt vad som skulle göras med svaren deltagarna gett, detta 

för att skapa trygghet hos deltagarna. Det kan enligt Kvale (2014) vara lite otryggt samt 

känslosamt att öppna upp sig samt dela med sig av sina erfarenheter till en främmande 

person. Där av togs detta i beaktan vid genomförandet av intervjuerna genom att lyssna 

på respondenterna noga och låta dem tala ut och få fram sitt svar till fullo, vilket enligt 

Kvale (2014) gynnar studien och dess resultat.  

 

Intervjuerna genomfördes på egen hand av författaren till den föreliggande studien 

vilket kan ses som både positivt och negativt. Det positiva enligt Trost (2010) är att de 

som blir intervjuade inte känner sig i underläge, vilket bör undvikas. Finns känslan av 

underläge kan det bli jobbigt för respondenterna att svara på frågorna och därmed bidra 

till mindre trovärdiga svar. Det negativa med att vara själv är att med två intervjuare kan 

man få fram icke verbal information på ett bättre sätt genom att tolka kroppsspråk samt 

att man får olika syner och tolkningar på förståelser kring de svar som träder fram från 

respondenterna. Detta kan i sin tur då bidra till en bredare tolkning på resultatet och mer 

trovärdighet (Trost, 2010). Enligt författaren till den föreliggande studien anses det 

självständiga intervjuandet som både positivt och negativt, det positiva är att den egna 

tanken och tolkningen har kunnat genomföras, däremot har den icke verbala 

informationen hamnat i skymundan genom att det största fokus har varit på själva 

intervjufrågorna, detta kan bero på att författaren till denna studie är ovan intervjuare. 

Det skulle dock ha varit till fördel att bolla vissa idéer och svar med någon annan för att 

på så sätt få en bredare förståelse samt tolkning kring intervjuerna och dess resultat. 
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Den föreliggande studien har analyserats med hjälp av ett deduktivt perspektiv utifrån 

en riktad kvalitativ innehållsanalys (Marying, 2000). Enligt Kvale (2014) utgår man i 

denna analysform från en befintlig teori för att testas mot det material som samlats in till 

studien. I den föreliggande studien har den befintliga teorin krav- kontroll och 

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) testats mot det insamlade materialet samt 

tidigare forskning. Genom att detta har gjorts har viss sammakoppling hittats till tidigare 

forskning. Exempelvis belyser tidigare forskning på att höga krav existerar inom skolan 

samt sport, det har även visats att prov kan bidra till stress. Detta kan även utläsas i den 

föreliggande studien. Däremot upplevde inte deltagarna stress i så stor utsträckning som 

den tidigare forskningen talar om. Angående koppling till den befintliga modellen visar 

det sig i den föreliggande studien att kontrollen och stödet kunde bidra till att hantera de 

höga krav vilka existerade. Enligt Karasek och Theorell (1990) bidrar detta till att 

upplevelsen av stress minskar, vilket kan kopplas till den föreliggande studien då vissa 

av respondenterna inte upplevde någon stress. Denna koppling som analyserats fram 

från det insamlade materialet stärker resultatet (Kvale, 2014). Det insamlade materialet 

transkriberades, lästes igenom och tolkades noga för att skapa en förståelse samt för att 

få ett helhetsperspektiv på respondenternas svar. Det har varit av vikt för författaren till 

den föreliggande studien att få med all relevant data för att på så sätt stärka resultatet 

ytterligare (Kvale, 2014). 

 

Genom att hela forskningsprocessen beskrivs grundligt i studien skapas en tillgänglig 

samt en fullständig beskrivning och bidar därmed till pålitlighet i en studie (Bryman, 

2011). I den föreliggande studien beskrivs intervjuguiden noggrant genom att beskriva 

antalet frågor, vilka typ av frågor som ställdes samt att läsarna själv kan ta del av 

intervjuguiden som bilaga. Problemformuleringen beskrivs även den grundligt och 

varför studien behövs. Urvalet framställs även det tydligt i metoddelen i den 

föreliggande studien genom exempelvis beskrivning av antalet respondent, av vilket kön 

de var samt deras ålder. Analysen formuleras också tydligt där man kan följa hela 

analysprocessen och få en bild av hur den gått till, hur det insamlade datamaterialet har 

analyserats helt enkelt. Resultatet belyser på ett nogsamt sätt upplevelserna samt 

åsikterna hos respondenterna med hjälp av citat. Genom den välgjorda beskrivningen 

kan läsarna få hjälp med att bedöma på egen hand hur pass överförbar resultatet från 

studien är till en annan miljö (Bryman, 2011). Författaren till den föreliggande studien 

anser att resultat kan vara överförbar till viss del genom att resultatet bidrar till bevis att 

krav-kontroll och stödmodellen kan funka på en skola såväl som på en arbetsplats. 

Genom att eleverna upplevde höga krav kände de samtidigt kontroll över situationen i 

samband med att de upplevde socialt stöd vilket visade sig bidra till att de inte upplevde 

stress i så stor utsträckning. Något som dock kan behövas ha i åtanke är att antalet 

respondenter är få och alla upplever stress på olika sätt vilket därmed inte behöver 

betyda att andra inte skulle uppleva vissa situationer i den föreliggande studiens resultat 

som stressigt. Detta vill påpekas då några av respondenterna såg sig själva som väldigt 

bra på att hantera stress och inte upplevde sig själva som stressade personer.  
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Trots att tidigare forskning belyser att det finns och existerar stressproblematik bland 

ungdomar både inom sport samt akademiska studier visar den föreliggande studien på 

att stress inte upplevdes i så stor utsträckning i kombinationen mellan skola samt 

specialidrott. Vilket tidigare nämnts finns en viss brist gällande studier som kollar på 

specifikt kombinationen skola och specialtidrott, där med önskar denna studie väcka ett 

intresse till att forska vidare inom detta ämne och kolla på hur det verkligen ser ut. I 

samband med att urvalet är fåtal och inte representativt för hela den population som 

studerar på idrottskolor hoppas författaren att den föreliggande studien kommer att 

inspirera till att andra individer kolla vidare inom detta och utvidga antalet respondenter 

för att på så sätt få ett mer representativt resultat än i denna föreliggande studien. Kan 

möjligtvis stress inte existera på idrottsskolor i samma utsträckning som på andra 

vanliga grundskolor och vad kan det bero på? Kan det möjligtvis se olika ut beroende på 

upplägg på vardera skola? Är det möjligtvis så att det finns en viss typ av människor 

som väljer att studera på en idrottsskola? Detta är funderingar och frågor som uppstått 

efter analysering av datamaterialet och författaren till den föreliggande studien har till 

förhoppning om att fortsatt forskning kan forska vidare inom. I denna studie har fokus 

på det sociala stödet varit på skolan, vilket utesluter det eventuella stödet från familj, 

lagledare eller andra individer i deltagarnas omgivning. Detta kan vara en intressant 

faktor att forska vidare inom och se hur detta eventuellt kan ha påverkat att eleverna 

klarade av kombinationen skola samt specialidrott. 

 

6. Slutsats 

Eleverna upplevde ingen stress i samband med kraven i kombinationen av skola samt 

specialidrott. Den enda stress som yttrade sig var den gällande prov. Kraven kunde 

upplevas på olika sätt. Vissa upplevde kraven som höga genom att de skulle få bra 

kondition samt bli vältränade inom idrotten. Andra upplevde inga höga krav utan det 

kravet som fanns var att de skulle må bra. Kontrollen var något som alla deltagare i 

studien var enade om att de hade. Detta upplevdes i form av att de fick vara delaktiga 

och kunde påverka beslut kring deras studier samt sport. Stödet visade sig även det vara 

något som alla deltagare upplevde i sin omgivning på skolan. Stödet yttrade sig från 

både klasskamrater, lärare samt rektor. Genom att de upplevde socialt stöd samt kontroll 

tillsammans med de krav som förekom på skolan kan det antas att det bidrog till att 

deltagarna i studien inte kände av någon större stress utan hjälpte dem att hantera den.  

Frågan är om tiden från det att de gick på skolan har någon påverkan eller betydelse för 

resultatet och slutsatsen. Möjligtvis kan det vara så att eleverna har glömt och kanske 

hade svårt att sätta sig in i hur situationen var till fullo under den tiden de studerade på 

skolan. Därmed anser författaren till den föreliggande studien att fortsatt forskning 

förslagsvis bör göras på elever som går på en idrottsskola nu och därmed har 

upplevelsen färskt in minnet. Detta för att kunna dra ytterligare slutsatser kring 

upplevelsen kring kombinationen av skola samt specialidrott. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Madeleine och jag studerar på Högskolan i Gävle som nu är inne på min 

sista termin på Hälsopedagogiska programmet och därmed i fullgång med 

uppsatsskrivande inom Folkhälsovetenskap. Jag har valt att skriva om hur ungdomar 

upplever att de klarade av kombinationen skola och specialtidrott.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur elever på en grundskola med inriktning på idrott 

och hälsa klarade av kombinationen skola och specialidrott. Jag vill ta reda på 

upplevelsen av hur svårt och eventuellt stressigt det var att kombinera skolans krav samt 

specialidrottens krav och hur stödet under studietiden såg ut. 

Jag har fördjupat mig inom forskning och annan fakta kring detta ämne men vill även ta 

hjälp av egna intervjuer med tidigare elever på en grundskola med inriktning på idrott 

och hälsa. Därmed vill jag intervjua dig som har tidigare erfarenhet av att ha gått på en 

sådan skola, vilket är värdefullt för mig och mitt arbete. Intervjun består av 5 frågor och 

kommer ta ca 60 minuter och jag hoppas att du på något sätt kan delta. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och därmed har du möjlighet att när som avbryta intervjun samt 

ditt deltagande om du så skulle vilja. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas till forskningens ändamål. 

Om ni skulle ha några funderingar eller frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

 

Hoppas vi ses!  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Madeleine Karlsson       hhp13mkn@student.hig.se Tel nr: 072-xxxxxxx  

 

Eugene Lyskov                Eugene.Lyskov@hig.se Tel nr: 070-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Allmänna frågor:  

Ålder: 

Sysselsättning: 

Hur ser ditt intresse till sport ut idag, utövar du någon: 

 

 

Intervju frågor: 

 

1. Berätta om din upplevelse av stress på skolan, under din studietid 

 

2. Kan du beskriva hur du upplevde de krav skolan hade på dig under tiden du 

studerade där 

 

- Upplevde du det som svårt att hinna med läxor och träning  

 

3. Hur upplevde du möjligheten att kontrollera balansen mellan skola och idrott 

under studietiden  

 

- På vilket sätt kände du dig delaktig i beslut kring dina studier och din idrott  

 

4. Hur skulle du beskriva det sociala stödet och uppmuntran på skolan under tiden 

du studerade där 

 

- Av vilka visade sig stödet och uppmuntran 

 

5. Vad är stress för dig 

 


