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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet och socialt stöd påverkar fyra elevers 

upplevelse av mental hälsa med fokus på negativ stress. 
 

- Hur påverkar fysisk aktivitet upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9? 

- Hur påverkar socialt stöd upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9? 

 

Metod 

Studien har genomförts som en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i hermeneutiken. 

För att besvara frågeställningarna har intervjuer med halvstruktur genomförts på fyra elever i 

årskurs 9. Intervjuerna genomfördes med ljudinspelning och varade mellan 15 och 30 

minuter. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av Krav- Kontroll- 

Stödmodellen. Resultatet jämfördes sedan med tidigare forskning kring ämnet.  

 

Resultat 

Överlag uttryckte de intervjuade eleverna kontroll över vardagliga situationer och socialt 

umgänge samt upplevde inte besvär av negativ stress. Kopplat till fysisk aktivitet var detta 

inte en betydande faktor för upplevelsen av negativ stress. Upplevelsen av socialt stöd verkar, 

hos de intervjuade eleverna, vara en bidragande faktor för den upplevda mentala hälsan.  

 

Slutsats 

Avsaknad av socialt stöd framstår som en betydande stressor för eleverna i studien. Stort 

socialt stöd verkar ha en mildrande effekt av upplevd negativ stress. Samtidigt tyder resultatet 

på att en avsaknad av fysisk aktivitet inte behöver betyda att individen är mer benägen att 

uppleva stress, dock syns att de elever i studien som bedriver regelbunden fysisk aktivitet är 

benägna att kunna hantera stressen bättre, en sorts sköld mot negativ stress.  

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.2 Centrala begrepp .............................................................................................................. 2 

1.2.1 Stress ......................................................................................................................... 2 

1.2.2 Fysisk aktivitet .......................................................................................................... 2 

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 3 
1.3.1 Stress och fysisk aktivitet .......................................................................................... 3 

1.3.2  Upplevd stress och socialt stöd ................................................................................ 5 

1.4 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................... 6 
1.4.1 Krav- kontroll- stödmodellen .................................................................................... 6 

1.4.2 Percieved Stress Scale ............................................................................................... 6 

1.5 Hypotes............................................................................................................................. 7 
1.6 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 7 

2 Metod ...................................................................................................................................... 8 

2.1 Metodval........................................................................................................................... 8 
2.1.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv ............................................................................... 8 

2.1.2 Intervjuer ....................................................................................................................... 8 
2.2 Urval ................................................................................................................................. 9 
2.3 Material .......................................................................................................................... 10 
2.4 Procedur ......................................................................................................................... 10 

2.4.1 Utformning av intervju ............................................................................................ 10 

2.4.2 Pilotintervju ............................................................................................................. 11 

2.4.3 Genomförande ......................................................................................................... 11 

2.5 Reliabilitet ...................................................................................................................... 12 
2.6 Validitet .......................................................................................................................... 12 
2.7 Analysmetod ................................................................................................................... 13 
2.8 Etiska överväganden ...................................................................................................... 14 

3. Resultat ................................................................................................................................. 15 

3.1 Presentation av de intervjuade eleverna ......................................................................... 15 
3.2 Den fysiska aktivitetens påverkan på upplevd negativ stress ........................................ 15 
3.3 Det sociala stödets påverkan på upplevelsen av negativ stress ...................................... 18 

3.3.1 Vänner ..................................................................................................................... 18 

3.3.2 Familj ...................................................................................................................... 19 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 20 

4.1 Stress och fysisk aktivitet ............................................................................................... 20 
4.2 Stress och socialt stöd .................................................................................................... 23 
4.3 Övrigt ............................................................................................................................. 24 
4.4 Vidare forskning ............................................................................................................. 25 



 

 

4.5 Konklusion ..................................................................................................................... 25 
Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 26 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 26 
Muntliga källor ..................................................................................................................... 29 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Percieved Stress Scale 

Bilaga 3 Delar av GIH:s hälsoenkät 

Bilaga 4 Intervjustruktur 

Bilaga 5 Missivbrev 

Tabell- och figurförteckning 

Figur 2 – Krav- kontrollmodellen  ............................................................................................. 6 

 

 



Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stress har en påtaglig påverkan på den moderna människan i de fall där återhämtning saknas, 

vilket utgör stora påfrestningar och slitage på hjärnan som i allvarliga fall kan skapa en 

obalans i de neurohormonella funktionerna i immunsystemet. Då immunsystemet påverkas, 

ökar risken för svåra sjukdomar såsom diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som är 

en av dagens största folksjukdomar i västvärlden och den väsentligaste orsaken till för tidig 

död. (Arnetz & Ekman, 2005, s 11 & 122) 

  

Pressen på dagens ungdomar har ökat i form av prestationskrav i såväl skola som arbetsliv. 

Ungdomarnas egna upplevelser av denna stress är att den bottnar i omfattande skolplikt som 

tar tid ifrån fritidsaktivitet och umgänge. (SOU, 2006:77, s 16) De skiljer själva på press och 

stress där press anses vara något positivt som motiverar medan stress oftast anses vara 

negativt (Ibid, s 33). Studier genomförda av regeringen visar på att psykiska problem den 

senaste tiden ökat avsevärt bland ungdomar. 2005 angav 30 procent av tjejerna i åldern 16-24 

år att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest, vilket innebär en ökning på 30 procent 

jämfört med år 1989. Det har även visats att fler och fler killar i samma ålder vårdas på 

sjukhus för depression och ångest (Ibid, s 15). 

  

Forskning visar att tränade och otränade individer reagerar olika på psykisk stress. 

Hjärtfrekvens, blodtryck och stresshormoner visar sig öka mer hos de individer som är fysiskt 

inaktiva än de aktiva (Ibid, s 241). ”Generellt kan man säga att fysiologiska stressreaktioner 

kan betraktas som skonsammare hos tränade individer jämfört med otränade” (Arnetz & 

Ekman, s 241). I en undersökning som genomförts av statens offentliga utredningar har det 

visats att de individer som lider av depressiva besvär mer ofta är fysiskt inaktiva. Därmed 

skulle denna låga aktivitet kunna bidra till psykisk ohälsa vilket talar för att en ökad fysisk 

aktivitet eventuellt skulle kunna förebygga sådana besvär. (SOU, 2006:77, s 205) I likhet med 

stress har fysisk aktivitet, liknande fysiologiska reaktioner vilka aktiveras i samband med 

rörelse. Stresshormon som exempelvis adrenalin, noradrenalin och kortisol utsöndras i 

samband med fysisk aktivitet vilket liknar den reaktion man upptäcker under stress. (Arnetz & 

Ekman, 2006, s 240) Vad vi finner intressant i relation till detta är då att undersöka hur fysiskt 

aktiva respektive inaktiva elever upplever stress.   
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Väsentligt är då även att undersöka relationer mellan ungdom och förälder. Idag är föräldrar 

en stor del utav föreningsidrott och dess funktion. De idrottande ungdomarna behöver hjälp i 

form av transport, individuellt stöd och engagemang i föreningar. Detta kan ses som något 

positivt då föräldrar blir mer engagerade i ungdomarnas liv, dock finns fall då detta 

engagemang går till överdrift och pressen på ungdomarna ökar vilket kan bidra till negativ 

stress. Undersökningsbart är då hur ungdomarna själva upplever detta engagemang. 

(Augustsson, 2007:1, s 10) 

  

Utifrån detta avser vi att undersöka hur elever påverkas av faktorer såsom fysisk aktivitet och 

socialt stöd samt hur de upplever detta i relation till negativ stress.  
 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Stress 

Psykologisk stress definieras enligt SOU som individens reaktion på stress i samband med 

sina egna värderingar och inte någon form av fysiska effekter. Exempel kan vara att individen 

upplever de påfrestningar av stress som överstigande av dennes egen förmåga. De medicinska 

definitionerna är liknande de psykologiska men talar bland annat för en problemställning så 

som att individen inte själv uppfattar konsekvenserna av påfrestningen. (SOU, 2006:77, s 34-

35) 

Vi kommer i vår studie utgå ifrån ett vardagligt perspektiv där stress bland annat definieras 

som känslor av att ha ont om tid, känna frustration och att vara orolig vilket kan leda till 

fysiska besvär så som magont, huvudvärk och sömnsvårigheter. (Ibid)  

Faktorer som påverkar och framkallar den enskilda individens upplevda stress kallas stressor. 

Nationalencyklopedin definierar en stressor som en:” påfrestning som framkallar de 

kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i benämningen stress.”  

1.2.2 Fysisk aktivitet 

NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) definierar fysisk 

aktivitet som: 
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”All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte 

eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och idrottsaktiviteter.” 

  

Rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn mellan 5-17 år är enligt WHO (World 

Health Organization) 60 minuters hög-intensiv aktivitet dagligen där denna aktivitet bör vara 

aerob. Aktiviteten kan utgöras av lek som innehåller övningar som löpning och hopp. 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Stress och fysisk aktivitet 

Forskning inom området tyder på ett komplext samband mellan stress och fysisk aktivitet. 

Vissa beskriver det som att all typ av fysisk aktivitet korrelerar positivt mot stress medan 

andra istället visar på att beroende av den enskilde individens förutsättningar och intressen 

kan viss typ av fysisk aktivitet ge upphov till mer stress.  

 Fysisk aktivitet kan fungera som en buffert mot stress, vilket man kan se i flertalet 

undersökningar. Tidigare studier har visat på att sambandet mellan upplevd stress och hälsa 

beror på den fysiska aktivitetsnivån, vilket innebär en positiv korrelation mellan fysisk 

aktivitet och stress. (Haugland, Torsheim & Wold, 2003; Snyder, et al, 2010; Erisksen, et al, 

2011) Det linjära sambandet mellan låga nivåer av fysisk aktivitet och höga nivåer av upplevd 

ohälsa, och omvänt, tyder på att den fysiska aktiviteten fungerar som en moderator mot 

upplevd stress och hälsobesvär (Haugland, Torsheim & Wold, 2003; Aldana, et al, 1996: 

Warburton, Nicol & Bredin, 2006).     

 Ovanstående samband styrks av andra studier som visar på att idrottare rapporterar 

signifikant högre resultat avseende olika domäner av hälsa i samband med mentalt, 

emotionellt, psykiskt och fysiskt välbefinnande än de ungdomar som inte idrottar (Snyder, et 

al, 2010). Det har även visats att de ungdomar som är fysiskt aktiva två till tre gånger i veckan 

känner sig mindre stressade än de som enbart är aktiva en gång i veckan. Det finns en 

statistisk signifikant negativ korrelation mellan fysisk aktivitet och stress, samt en statistisk 

signifikant positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och välbefinnande. (Eriksen, et al, 2011) 

Dessa resultat tyder på att ungdomar kan dra fördel av en ökning i frekvens av fysisk aktivitet, 
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vilket får fler signifikanta effekter på stress och flertalet hälsorelaterade dimensioner. Studier 

har även visat på att individer som utövar mycket fysisk aktivitet mer ofta använder sig av 

stresshanteringsmetoder för att hantera olika stressorer. (Delisle, et al, 2009) 

 

 Omvänt finns stöd för att sambandet inte nödvändigtvis är positivt. Vid en stressreaktion 

uppstår det vissa fysiologiska reaktioner där kroppen utsöndrar olika stresshormoner för att 

bland annat kunna hantera de påfrestningar som den utsätts för. Om kroppen inte får 

möjlighet att återhämta sig efter en stressreaktion kan långvarig negativ stress uppstå. Då det 

skapas en obalans mellan stressor och brist på återhämtning kan det bidra till skadliga 

konsekvenser, denna tes kan tillämpas på såväl arbetsliv som idrott. (Jonsdottir & Börjesson, 

2010; Arnetz & Ekman, 2005, s 11) Problematiseras förhållandet fysisk aktivitet med denna 

tes i åtanke kan intensiv träning och träningsmängd fungera som en stressfaktor i sig. Om 

idrottandet kopplas ihop med arbetsliv kan stressexponeringen för individen öka ytterligare. 

Träning kan också fungera som en stressor på motsatt sätt, dvs. genom att uppleva tidsbrist 

och därmed inte hinna med fysisk aktivitet. (Jonsdottir & Börjesson, 2010) Giacobbi och 

Reed (2004) bekräftar detta i en studie där de urskilt sex generella dimensioner av stress hos 

idrottare, varav en identifierades som ”träningsplikter som atlet”. Detta innebar att träning 

under vissa omständigheter kan uppfattas som en stressor i sig i relation till känsla av tidsbrist 

och känslan av att känna sig pressad att prestera i sin idrottsprofession. (Giacobbi & Reed, 

2004) Utöver detta uppger även ungdomar som är involverade i idrott på fritiden att de känner 

sig stressade av den uppoffring detta engagemang innebär för att nå sina mål. Den främsta 

källan till stress hos dessa var en känsla av brist på kontroll kopplat till idrotten och det de går 

miste om på fritiden. (Coakley, 1992) 

1.3.1.1 Förekomst av upplevd stress mellan könen 

Generellt sett är förekomsten av den upplevda ohälsan lägre hos pojkar än flickor (Brun, 

2006; Wiklund, 2010; von Bothmer & Fridlund, 2005). Det finns studier som visar på ett 

samband mellan fysiskt inaktivitet och att i större omfång rapportera upplevd ohälsa hos 

flickor. Påfallande resultat kan ses i förekomsten av psykosomatiska besvär och skattad 

ohälsa bland flickor vilket är signifikant kopplat till att känna stress dagligen till minst en 

gång varje vecka. (Brun, 2006; Wiklund, 2010) Kopplat till stress visar statens offentliga 

utredningar på att förekomsten av stress, oro och ångest markant ökat bland flickor jämfört 

med pojkar som enbart visar på en mindre ökning (SOU, 2006:77, s 71). Slutsats av den 

rapport är att kön idag verkar som en faktor för ungdomars stressnivåer.  
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I en svensk studie rapporterade 60 procent av studenterna att de upplevde stress varav en 

signifikant del av dessa var kvinnor. Utöver detta rapporterade även de kvinnor som upplevde 

stress en högre stressnivå än de manliga deltagarna. (von Bothmer & Fridlund, 2005) Siffror 

från den statistiska centralbyrån (2012) visar att 59 procent av flickorna i årskurs 7-9 är 

stressade på grund av höga krav på sig själva medan 31 procent av pojkarna i samma 

åldersgrupp upplevde detsamma. Utöver detta rapporterar flickorna mer ofta att de upplever 

stress kopplat till läxor och prov, för lite tid mellan lektioner och höga krav från lärare.     

 1.3.2  Upplevd stress och socialt stöd 

Socialt stöd kan i likhet med fysisk aktivitet fungera som en buffert gentemot stress. Studier 

visar på att barn med högt upplevt socialt stöd bättre kan hantera livshändelser samt att de 

bättre kan anpassa sig efter situationen än barn med lågt socialt stöd. Resultat visar även på en 

negativ korrelation mellan socialt stöd och akut stress samt depression, det vill säga desto mer 

socialt stöd barnen upplever desto lägre stressnivåer anger de att de känner av. (Jackson & 

Warren, 2000; Ellis, Nixon & Williamson, 2009) Det finns studier som tyder på att 

kamratstöd har en signifikant direkt effekt på upplevda stress symptom, vilket innebär att 

ökande nivåer av upplevt stöd från kompisar resulterar i minskande nivåer av stress (Walker 

& Green, 1987).    

 

Den mest förekommande dimensionen av föräldrastöd inom idrotten är att de skjutsar och 

hämtar sina barn vid deras idrottsaktiviteter, vilket 82 procent av de tillfrågade barnen angav i 

en undersökning av Christian Augustsson (2007). I samma studie svarade majoriteten av 

urvalsgruppen att en annan förekommande insats från föräldrarna var att de var med och hejar 

på träningar/matcher samt hjälper till. Vid frågan på hur barnen upplever föräldrarnas 

delaktighet och närvaro i samband med träning och match svarade flertalet, det vill säga 61 

procent, att de tycker att det är bra att de är där. Endast sex procent svarade att de ansåg att det 

var bättre om ingen av föräldrarna var närvarande. Föräldrarnas närvaro på idrottsplatsen kan 

tolkas som ett intresse för barnens prestation. Denna närvaro kan även uppfattas både som 

positiv och negativ av barnen beroende på om barnet upplever att föräldrarna pressar dem 

eller inte. (Augustsson 2007)  
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Krav- kontroll- stödmodellen  

När obalans uppstår mellan upplevda 

es Theorell (1990) 

främsta riskfaktorn för stress är brist på kontroll 

arasek & Theorell, 1990, s 9) De menar att 

ed 

odell har senare kompletterats av forskaren Jeff Johnson med ytterligare en faktor 

1.4.2 Percieved Stress Scale 

En frekvent använd metod för att mäta stress är Percieved Stress Scale (PSS) En skala 

utvecklad av Sheldon Cohen 1983 där respondenten anger hur de upplever vissa faktorer i 

krav/ambitioner och individens upplevda 

förmåga att kunna hantera dessa kan detta 

generera i en stressprocess hos denne (Arnetz 

& Ekman, 2005, s 73). 

Robert Karasek och Tör

utvecklade Krav- kontrollmodellen vilken 

beskriver hur dessa krav och inflytande över 

situationer samverkar. De menar att den 

över hur man bemöter arbetets krav och hur 

man använder sig av sin egen kompetens. (K

interaktionen mellan olika nivåer av psykologiska krav och handlingsutrymme ger upphov till 

fyra olika typer av psykosociala arbeten, high- strain jobs, active jobs, low-strain jobs och 

passive jobs.  High- strain jobs karaktäriseras av en hög nivå av yttre krav i kombination m

låg egenkontroll vilket kan ge upphov till en hög spänning (stress). Den kravnivån stressorn 

ger upphov till skapar ett stresspåslag som inte kan utnyttjas till fullo på grund av den 

bristande egenkontrollen. Active jobs kännetecknas också av höga yttre krav, men istället för 

att uppleva bristande kontroll över situationen upplever individen att denne har frihet att 

använda all sin kompetens. Dessa individer utnyttjar stresspåslaget till att prestera högre i 

situationen. (Ibid, s 31-35) 

 

Figur 1- Krav- Kontrollmodellen 

Denna m

kallad socialt stöd. Detta innebär att socialt stöd kan fungera som en buffrande mekanism 

mellan psykologiska faktorer i arbetet och negativa hälsoeffekter. Upplevelsen av socialt stöd 

påverkar hur individen uppfattar en stressor och hur denne bedömer situationen, vilket kan 

vara avgörande för om situationen uppfattas som stressande eller inte. (Ibid. s 71)    
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livet. Sådana faktorer kan vara hur individen upplever oförutsägbara händelser som inträffar, 

ion. 

a frågor (Ibid, s 34). Påståendena är inte uppbyggda kring 

ågon form av specifika händelser för att göra skalan så etisk och användbar som möjligt. 

tressnivå och tvärtom. 

 visat sig ge väsentliga resultat med goda underlag för användning vid 

tudier där upplevd stress ligger till grund. Dock anser forskarna att validiteten för skalan inte 

et finns vetenskapligt stöd ur olika perspektiv angående hur upplevd negativ stress kan 

påverkas av faktorer som fysisk aktivitet och socialt stöd. Exempelvis kan det tänkas att på 

va kroppsliga effekterna av fysisk aktivitet skulle negativ stress kunna 

n. 

, 

rs 

upplevelse av mental hälsa med fokus på negativ stress. 

 

hur de upplever kontroll över sitt vardagliga liv och hur belastad de finner sin livssituat

(Cohen & Williamsson, 1988, s 34) 

 

Skalan är designad för att enkelt kunna användas i samhället och anpassad till att nå 11-

åringar som yngst med enkla, koncis

n

 

När skalan ifyllts poängsätts resultatet utifrån en ”scoring key” och adderas ihop till en siffra 

som visar på respondentens aktuella stressnivå. Generellt sett innebär en hög siffra en hög 

s

 

Då skalan flera gånger är beprövad under åren anses validiteten hög. Studier där forskarna 

använt sig av skalan har

s

är aktuell längre än fyra till åtta veckor då det enbart undersöks hur den senaste månaden 

upplevts. (Ibid, s 34)   

(Se bilaga 2) 

 

1.5 Hypotes 

D

grund av de positi

mildras av detta, samtidigt som ett stort upplevt socialt stöd skulle kunna ha samma verka

Samtidigt visar forskning på att en hög träningsgrad kan innebära stora krav på ungdomarna

vilket skulle kunna ge upphov till högre stressnivåer. Likaså skulle även avsaknad och 

missriktat socialt stöd i form av exempelvis press kunna göra detsamma. Intressant att 

undersöka är då hur fyra elever ur årskurs 9 påverkas av dessa faktorer kopplat till stress.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet och socialt stöd påverkar fyra eleve
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- Hur påverkar fysisk aktivitet upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9? 

 Metod  

2.1.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

ar sin utgångspunkt i Hermeneutik, som är en tolkningsteori där förförståelse, 

g är centrala begrepp (Olsson & Sörensen, 2007, s 79). Förståelse söks 

nter ger. Då resultat tolkas utifrån den 

giltig förståelse för meningen hos texten. 

r 

h 

rskning kallas 

aradigm, man kan också säga att paradigm är vetenskapliga teorier i samverkan med andra 

 

försöka förstå respondenternas sätt att resonera och reagera (Trost, 2005, s 14). Utifrån dessa 

ill besvara våra frågeställningar har vi beslutat oss för att utföra en 

 

 

vetenskapsteoretiska perspektiven. Detta ger oss möjlighet att försöka förstå eleverna och 

- Hur påverkar socialt stöd upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9? 

 

2

2.1 Metodval 

Denna studie h

tolkning och menin

genom tolkning av de svar studiens responde

hermeneutiska vetenskapsteorin är syftet att nå en 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s 74) Denna vetenskapsteori sammanfaller väl med studiens 

frågeställningar, då slutsatser dras utifrån de givna svar vi får från intervjuerna. 

 

En annan av denna studiens vetenskapliga utgångspunkter är Kuhns paradigmlära, som mena

på att vetenskapliga teorier inte kan isoleras från den allmänna verklighetsuppfattningen oc

forskares värderingar. Forskarnas olika förförståelse och föreställningar kring fo

p

föreställningar så som normer och värderingar. (Ibid, s 59-61) Studien har även en deduktiv 

ansats, vilket innebär att forskningen utgår ifrån existerande teorier och forskning (Ibid, s 34).

2.1.2 Intervjuer  

Syftet med studien är att undersöka hur fyra elevers i årskurs 9 upplevda stress påverkas i 

relation till fysisk aktivitet och socialt stöd. Vi söker förståelse för det valda ämnet, samt 

antaganden om hur vi v

kvalitativ studie. När man arbetar med kvalitativa metoder redogör man för en 

tolkningsorienterad förförståelse som fungerar som en utgångspunkt för vidare tolkning av

den egna forskningens resultat. 

 

Vårt val att utföra undersökningarna i studien genom intervjuer grundar sig i de
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deras syn på fysisk aktivitet och upplevd stress, då vi kan ställa frågor med öppna svar samt

ställa följdfrågor för att få ytterli

 

gare djup i de svar som eleverna ger oss. Om man kopplar 

årt problemområde, syfte samt frågeställningar till detta så känns valet av en kvalitativ 

or 

sikt i ämnet. (Hassmén & Hassmén, 2008, s 254; Brinkmann & Kvale, 2009, 

46) (se bilaga 4) Kopplat till detta val av metod kommer vi även att genomföra en 

08).  

alts ut från en skola i en kommun söder om 

Stockholm. Skolan var sedan tidigare känd av oss och vi har kontakt med skolans 

I och med detta har studiens deltagare valts ut med ett bekvämlighetsurval. I 

 har 

 samma 

let 

t dessa 

v

metod adekvat. 

  

Utifrån de vetenskapsteoretiska perspektiv och de frågeställningar vi valt att utgå ifrån 

utformas intervjuerna på ett halvstrukturerat, deskriptivt sätt.  Detta innebär en modell där 

frågorna ställs i en bestämd form med både öppna och fasta svarsalternativ samt följdfråg

för en djupare in

s 

pilotintervju för att öka validiteten av studien. 

 

För att säkerställa respondenternas aktuella stressnivåer och stärka tillförlitligheten under 

studien har vi även valt att låta eleverna fylla i skalan Percieved Stress Scale.(Cohen, 1983) 

Genom den kan vi sedan analysera deras upplevda stress och få väsentlig fakta inför 

resterande analys av intervjun. (Se bilaga 2) 

2.2 Urval 

Vid genomförande av kvalitativa studier är det av intresse att finna individer till urvalet som 

kan ge så informationsrik och djup data som möjligt (Hassmén & Hassmén, 2008, s 1

Till denna studie har fyra elever i årskurs 9 v

idrottslärare. 

kombination med detta har de fyra respondenterna valts ut genom ett handplockat urval, 

eftersom vi anser att detta kommer kunna ge den bästa informationen utifrån studiens syfte 

(Ibid, s 110). För att kunna belysa problemområdet hur stress påverkas av fysisk aktivitet,

vi valt att plocka ut två elever som vi vet har en hög fysisk aktivitetsgrad som går i

klass. Utöver dessa två har vi sedan valt ut två elever som vi vet har en låg fysisk 

aktivitetsgrad, som går tillsammans i en annan klass. Båda könen är representerade i urva

för att minimera eventuella könsskillnader i studien kring upplevd stress och för att öka 

tillförlitligheten.  

 

Vårt val att utföra undersökningen på elever i årskurs 9 grundar sig i att vi antar at

någon gång har upplevt någon form av negativ stress. Exempel på sådan stress kan vara 
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skolrelaterad press, krav från föräldrar i samband med skola och idrott samt tidsbrist i 

samband med fritid. 

terier 

se 

mation, så som vår hypotes, för att undvika att hon påverkas av detta.  

a är 

ifrån frågorna kring fysisk aktivitet och stress (se bilaga 3). Här hittar vi relevanta frågor 

ch fysisk aktivitet som hjälper oss att utforma en adekvat intervju för vår 

d 

h 

dare.   

rån tidigare studier med samma ämnesinriktning 

vilket ökar vår studies validitet som står beskrivet i ovan. Till vår hjälp används även 

 ”Intervjumetodik” av Annika Lantz, ”Kvalitativa intervjuer” av Jan Trost 

samt ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av Steinar Kvale, detta för att skapa en struktur till 

erställa respondenternas aktuella stressnivåer har vi som 

 

För att kunna handplocka individer som uppfyller våra urvalskrav, har vi tagit hjälp av 

skolans idrottslärare som har stor kännedom om skolans elever. Den information med kri

som vi gav till henne var samma som ovanstående. Vi har medvetet avstått ifrån att för

läraren med mer infor

2.3 Material 

För att utforma intervjuerna på ett tillförlitligt och valitt sätt har vi valt att utgå ifrån skalor 

och intervjustrukturer som är väl beprövade i tidigare studier. De främsta utgångspunktern

Percieved Stress Scale av Sheldon Cohen (1988) och GIH:s hälsoenkät där vi enbart utgått 

angående stress o

undersökning. Percieved Stress Scale används även som sin helhet där eleverna efter avsluta

intervju får fylla i skalan. Vi kommer även utgå ifrån Krav- Kontroll- Stöd modellen (Karasek 

& Theorell, 1990) för att utforma våra intervjuer och anser den relevant då den belyser de 

dimensioner vi valt att undersöka. 

  

Som hjälpmedel vid intervjutillfällena kommer diktafon användas där materialet sedan 

transkriberas över till skriven text av oss studenter. För att öka vår medvetenhet och förståelse 

för den information vi delges kommer en av oss under intervjutillfällena att vara åhörare oc

sekreterare och den andra samtalsle

2.4 Procedur 

2.4.1 Utformning av intervju 

För att utforma intervjufrågor har vi utgått if

metodböcker såsom

intervjuerna.(Se bilaga 4) För att säk

ovan nämnt valt att låta dem fylla i skalan Percieved Stress Scale. (se bilaga 2) 
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2.4.2 Pilotintervju 

För att testa vårt material och öka validiteten av både frågor och oss som intervjuare 

genomförs en pilotintervju. Intervjun innehåller den oredigerade versionen av vår 

intervjustruktur samt följs upp med frågor kring huruvida genomförandet skulle kunna 

. Respondenten till pilotintervjun valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval med samma kriterier som det tilltänkta urvalet framförallt inriktat på 

n 

r att enligt de etiska principerna 

ycke till intervjun. En vecka senare togs personlig kontakt med 

eleverna för att boka tid för intervjun. Genom överenskommelser med både eleverna och 

ta 

 nästa elev in och denna intervju pågick i ungefär 25 minuter. Att tiden 

erades eleverna om deras anonymitet, om vad intervjun kommer att handla om, samt 

förändras och förbättras

ålder. Han har tidigare studerat på samma skola som eleverna i studien men har nu börjat på 

gymnasiet. Utöver detta är han även fysiskt aktiv på fritiden. 

2.4.3 Genomförande 

Ett första steg i vårt genomförande av undersökningen var att kontakta idrottsläraren på de

tilltänkta skolan och informera denne om uppsatsen och det tilltänkta urvalet. Läraren fick 

sedan ett missivbrev som denne gav till elevernas målsmän fö

och elevernas ålder ge samt

idrottsläraren, samt schematekniska aspekter, bestämdes det att alla intervjuerna skulle äga 

rum veckan därpå under elevernas idrottslektioner som båda låg under samma dag.  

Valet av att utföra intervjuerna under idrottslektionen gjordes även medvetet för att ge 

eleverna en anknytning till fysisk aktivitet samt att ge samtliga elever den anknytningen.  

 

De två första intervjuerna utfördes med de fysiskt inaktiva eleverna tidigt på förmiddagen. 

Vid lektionens början samtalade vi snabbt med båda eleverna och kom överens om vem av 

dem som skulle intervjuas först. Därefter satte vi oss i idrottslärarrummet där vi fick sit

ostört och utföra intervjuerna. Den första intervjun pågick i ungefär 15 minuter. När den 

intervjun var klar kom

för intervjuerna blev olika långa berodde på elevernas olika fylliga svar.   

 

Senare på eftermiddagen genomfördes intervjuerna med de två resterande eleverna, vilka 

utfördes med liknande procedur som tidigare. Vid lektionens början bestämdes det i vilken 

ordning vi skulle göra intervjuerna. Första intervjun tog ca 15 minuter. Därefter kom sista 

respondenten in och denna intervju pågick även den i ca 15 minuter. Inför varje intervju 

inform

hur det insamlade materialet kommer att behandlas. Samtliga intervjuer följde samma 

intervjustruktur, med samma teman i följd (se bilaga 4). Vid varje avslutad intervju tackades 
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eleverna för deras deltagande, de fick svara på några frågor angående intervjun samt fylla i

Percieved Stress Scale. Då alla intervjuerna var utförda transkriberades dessa, för att vara

underlag för vidare analys. 

2.5 Reliabilitet 

 Ofta menar man att vid en hög grad av reliabilitet ger en mätning vid en viss tidpunkt samm

resultat som vid en förnyad mätning vilket innebär att man förutsätter att förhållandena hos 

respondenterna är statiskt. D

 

 till 

a 

å man undersöker samband och söker förståelse hos individer, 

kan man istället anta att de hela tiden deltar i olika processer. Detta innebär att man snarare 

 svar vid två olika tillfällen. (Trost, 2005, s 111) I och med detta 

e 

na som 

idrar till att de svarar på frågorna som de tror att man bör svara, eller på det sätt de vill 

ymitet 

ögre 

.6 Validitet 

. 

gående. Möjlighet ges att få djupgående svar om begränsade 

ämnen och på komplexa frågeställningar. Eftersom denna typ av studie undersöker sociala 

företeelser kan man tillåta en högre toleransnivå mot tvetydligheter och motsägelser. I och 

kan förvänta sig olika

resonemang kan det vara svårt att tala om en hög grad av reliabilitet vid vår undersökning. 

Pålitligheten i vår studie kan ökas genom att vi som studenter gör liknande tolkningar och 

drar samma slutsatser, en så kallad interbedömarreliabilitet. Ett annat sätt att öka 

tillförlitligheten i studien är genom att göra intervjun upprepbar genom en intervjustruktur 

som kan efterliknas vid olika intervjutillfällen. (Hassmén & Hassmén, 2008, s 136) 

 

Utöver detta kan det även tänkas att reliabiliteten i en intervjustudie kan påverkas av 

respondenternas svar, så kallade svarsbias. Exempel på det skulle kunna vara att d

intervjuade istället för att svara utifrån egna upplevelser svarar efter vad de tror är social 

önskvärdhet. Detta handlar om en medvetenhet eller omedvetenhet hos respondenter

b

framstå för andra eller sig själva. (Ibid, s 246) Genom att hävda respondenternas anon

och frivilliga deltagande kan pålitligheten i deras svar ökas.   

  

Hela studien har en deduktiv ansats, då vi härleder de olika segmenten i intervjun genom 

tidigare forskning, metoder och framförallt teorier. Detta ger studien mer relevans, samt h

tillförlitlighet och pålitlighet. 

2

Fördelen med kvalitativ forskning är att man utgår och beskriver en helhet av verkligheten

Dess förankring av verkligheten, det vill säga giltigheten, är ofta hög då det insamlade 

resultatet ofta är gediget och in
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med en intervju får vi som studenter ta del av respondenternas resonemang när de besvarar 

 

n 

a 

 

kalan i kombination 

ed intervjuerna och de teroetiska utgångspunkterna bildar en så kallas metodtriangulering 

 

er 

vjutillfället.   

.7 Analysmetod 

enet som studeras och den kontext 

tolkningen sker i. (Hassmén & Hassmén, 2008 s 105) Denna vetenskapsteori sammanfaller 

llningar, då slutsatser kommer att dras utifrån de givna svar vi får 

gar 

baserad på fenomenologisk filosofi och innefattar fem steg: 

frågeställningarna, en personlig kontakt kan även knytas vilket kan ge en hög svarsfrekvens.

Validiteten stärks utifrån att chans ges att ställa följdfrågor för att få svar på sina 

frågeställningar. (Hassmén & Hassmén, 2008, s 155) För att öka validiteten i studien kan ma

använda sig av triangulering vilket innebär att man använder sig av fler utgångspunkter för 

problemområdet. I denna studie används bland annat källtriangulering där vi valt att intervju

flera personer med olika anknytning till frågeställningarna. (Ibid, s 156) 

  

Skalan Percieved Stress Scale är under många år beprövad och anses hålla en hög

validitetsnivå som ökar giltigheten för vår studie. I de studier där skalan använts har goda 

resultat givits i de ämnen där upplevd stress ligger till grund. Validiteten av skalan avtar 

snabbt efter fyra till åtta veckor då den baserats på den aktuella upplevda stressnivån, inte 

någon form av statisk nivå av stress.(Cohen & Williamsson, 1988, s 34) S

m

(Hassmén & Hassmén, 2008, s 156).   

 

För att säkerställa vårt metodval och framförallt validitetsäkra vårt material kommer en 

pilotintervju att genomföras. Detta för att upptäcka och kunna justera eventuella hinder som

kan komma att uppstå med intervjuerna. Denna pilotintervju genomförs även för att utvärdera 

de frågor vi ställer och huruvida de ger svar på våra frågeställningar samt hur vi som student

förhåller oss till respondenten vid inter

2

Denna studies forskning utgår bland annat ifrån den hermeneutiska modellen, vilket är en 

modell över en tolkningsprocess och innebär att forskaren börjar med sin förförståelse för att 

tolka delar som i sin tur påverkar denna helhet till en större förförståelse. Denna process 

innebär en ständig växelverkan mellan helheten av fenom

väl med studiens frågestä

från intervjuerna. 

  

Då vår studie grundar sig i deskriptiv hermeneutik som har ett fokus på tolkning av menin

kommer vi att analysera våra intervjuer utifrån metoden meningskoncentrering vilken är 
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- Som första steg är helheten av studien väsentlig. Materialet kommer att läsas igenom 

för att skapa en helhetsuppfattning av intervjuerna. 

- Fastställande av intervjuernas naturliga “meningsenheter” så som de uttrycks av 

respondenterna. 

- Temaformulering och central gruppering av uttalanden utifrån respondenternas 

perspektiv och som vi uppfattar det. 

- Koppla teman och grupperingar till studiens syfte och frågeställningar. 

- Intervjuns centrala teman sammanvävs deskriptivt. 

 (Brinkmann & Kvale, 2009, s 66 & 222-223) 

 

Genom att använda denna form av meningskoncentrering och skapa teman kan mer 

lka 

el ta hänsyn till och tolka elevernas kroppsspråk 

omfattande tolkningar och teoretiska analyser göras (Ibid, s 223). Utöver detta sätt att to

det eleverna säger, kommer vi även till viss d

och deras beteenden.  

 

Resultaten redovisas därmed bland annat genom

r att kunna påvisa relevanta kopplingar till syfte och frågeställningar. Om centrala teman 

as för att 

ganden 

i utgår och följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer med hänsyn till studiens 

ns syfte. 

 

e i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

- Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

nt 

em. 

 att plocka ut väsentliga delar ur intervjuerna 

fö

framkommer redovisas även dessa. Citaten och de centrala teman kommer att använd

illustrera de tolkningar som görs. 

2.8 Etiska övervä

 V

deltagare. Dessa principer innefattar fyra stycken grundregler: 

 

- Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgifte

- Samtyckeskravet - Deltagar

medverkan. 

 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett såda

sätt att obehöriga inte kan ta del av d
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- yttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för N

forskningsändamål. 

 
(Vetenskapsrådet) 

Eftersom eleverna är under 15år kommer deras föräldrar att informeras om undersökningen 

och dess syfte, för att sedan kunna ge samtycke till den.  

 

3. Resultat 

3.1 Presentation av de intervjuade eleverna 

å fritiden. 

IT (inaktiv tjej ) är en fysiskt inaktiv tjej med låg upplevd kontroll i vardagen. Skattade 19 i 

Percieved Stress Scale. Socialt inaktiv. 

är en fysiskt aktiv kille med hög upplev kontroll i vardagen. Skattade 14 i 

Percieved Stress Scale. Umgås mycket med vänner på fritiden.    

roll i vardagen. Skattade fyra i 

 intervjuerna av deras resultat från Percieved Stress 

 

intervjutillfället och i 

 

et prov och 

inlämningsuppgifter. Då frågan ställs om han har problem med att hinna med skolan blir 

gången. En medvetenhet om att fysisk aktivitet är bra för kroppen uttrycks, men han finner 

- IK (inaktiv kille) är en fysiskt inaktiv kille med upplevd hög kontroll i vardagen. Skattade 

sju i Percieved Stress Scale. Umgås mycket med vänner p

- 

- AK (aktiv kille) 

- AT (aktiv tjej) är en fysiskt aktiv tjej med hög upplevd kont

Percieved Stress Scale. Umgås mycket med vänner på fritiden och vid idrotten. 

3.2 Den fysiska aktivitetens påverkan på upplevd negativ stress  

Generellt bekräftades elevernas svar vid

Scale, vilket stärker studiens giltighet och validitet. Vid låga poäng på skalan urskiljs ofta en

låg stressnivå vid intervjun och omvänt. IK innehar sju poäng vid 

relation till detta upplever han en kontroll i samband med skolarbete och fritid. Vid intervjun

uttrycker IK att skolan tar mycket tid och att det i dagsläget är aktuellt med myck

svaret: 

 

”Näe, jag brukar faktiskt aldrig vara stressad över skolan” 

  

IK anser sig även vara tillfredsställd med sin dagliga situation i förhållande till fysisk aktivitet 

Han har en låg fysisk aktivitet till vardags med två dagliga promenader 5-10 minuter åt 
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inget intresse vid att utföra någon form av idrott. När frågan om hans uteblivande aktivite

någon a

t har 

nledning ges enbart diffusa svar. 

IT har en aning h viteter en gång i 

ckan till vardags och på helger. Hon uttrycker detta som träning då hon anser att de rör på 

er en 

eller mindre utsträckning och IT är den som 

plever detta vara utom hennes kontroll. Hon beskriver det såhär: 

rk och 

nar du utvilad och känner 

 att du sovit gott under natten fick positiva responser från alla utom just IT som snarare 

uttryckte: 

d i 

ed träningar fem dagar i veckan och matcher på helgerna då hon utövar både 

tboll och innebandy. Hon uppger att hon nyligen minskat på antal idrotter och 

aktivitetstimma Hon anser sig 

 ha hittat en bättre balans mellan sina idrottsaktiviteter och skola. Skulle skolan trots detta 

  

ögre grad av fysisk aktivitet än IK då denne deltar i scoutakti

ve

sig mycket, bär på tunga väskor och ibland paddlar. I övrigt promenerar respondenten en gång 

om dagen på väg hem från skolan, en promenad på cirka 15 minuter. Denna elev uttryck

hög stressnivå i samband med skola och fritid vilket sammankopplas med hennes resultat i 

Percieved Stress Scale. Mycket skolarbete och stress över kommande betygsättning är något 

alla fyra intervjuade uttrycker dock i mer 

up

  

”alltså jag blir ofta så stressad så det blir att jag gör ingenting istället” 

  

Då eleverna fick frågor angående psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, magont och 

trötthet påfanns skillnader mellan könen gällande besvär av huvudvärk. Tjejerna upplevde 

detta dagligen eller ofta, medan killarna uttryckte att de aldrig upplevde det. IT var den av de 

fyra tillfrågade som uttryckte mest besvär. Huvudsakligen handlade det då om huvudvä

sömnproblem som uppträdde dagligen. Frågor som exempelvis; vak

du

  

”det är mera såhär, hmm sprang jag ett maraton i natt eller?” 

  

Överlag ansåg de tre övriga intervjuade att de sov gott om natten men ändå var trötta under 

morgonens första timmar. Psykosomatiska besvär var något som de tre övriga inte kändes vid 

förutom någon gång ibland. AT kände dock av huvudvärk ibland vilket hon själv antog 

berodde på dåligt vätskeintag i samband med träning då hon har en hög fysisk aktivitetsgra

veckorna m

fo

r på grund av tidsbrist, vilket generade i att hon upplevde stress. 

nu

bli lidande väljer hon att stanna hemma och studera istället för att delta på träningen vilket 
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hon ogärna gör men ser som viktigt. Utöver detta var hon också den av eleverna som had

lägst poängresultat i Percieved Stress Scale vilket talar för en låg nivå av negativ stress. 

  

Dock uttrycker denna elev en stress i form av press från sig själv. Det är viktigt fö

prestera både i idrott och i skolan vilket visar sig i stressade situationer som är 

tävlingsrelaterade. Hon uttrycker sig på detta vis när hon förklarar en sådan situation:  

 

  

”…då brukar man kunna vara lite nervös så att man inte riktigt vill göra det. Då bruka

e 

r henne att 

r det 

nna vara lite jobbigt och man kanske inte vill göra det riktigt, då brukar jag kunna vara lite 

r sig 

ara van vid. De fysiskt inaktiva eleverna vid denna undersökning, IK och IT, uttrycker ingen 

dan här form av individuell idrottslig press. Utöver detta tyder tjejernas svar vid 

i

mer skolrelaterad stress än vad killarna

. 

träningar utan stanna hemma och studera och 

te hamna efter i skolan.  

 

ku

nervös och så” 

  

AK beskriver precis som AT en idrotts-/och tävlingsrelaterad stress, vilket han uppleve

v

så

ntervjuerna på att de lägger något större press på sig själva speciellt angående skolarbeten. 

De verkar vara mer angelägna att vilja prestera, vilket kan kopplas till att de också upplever 

 gör.  

 

AK uttrycker sig motsägelsefullt till resultaten av Percieved Stress Scale då hans resultat 

visade sig vara näst högst av de fyra deltagarnas, med 14 poäng. Kopplat till intervjun 

uttrycker han dock ingen hög negativ stressnivå men precis som övriga deltagare i 

undersökningen anser han att skolan tar mycket tid och upplever detta som stressande ibland

AK anser att läxor, inlämningsuppgifter och prov kräver tid. För att hantera detta väljer han 

exempelvis att ibland inte delta på innebandy

in

 

Under intervjun beskriver han sin fysiska aktivitetsnivå som behaglig och kontrollerad:

  

”jag tycker jag tränar perfekt, det är bra som det är” 

  

Han har tränat sedan ung ålder och anser att idrotten blivit än mer rolig med åren. Förutom 

innebandyträningar två gånger i veckan exklusive helgens match är AK även aktiv i löpspåret 

vilket han utövar två gånger i veckan och då med åtta kilometer långa rundor. Anledning till 
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dessa löprundor förklarar han är en ökad kondition och för rekreation. Han känner sig bekväm 

med att ha bra kondition. Detta tyder på en form av omedveten stresshantering och är något 

som könen uttrycker ande aktiviteter  sig olika kring. Det syns en tydlig tendens till avslappn

hos tjejerna jämförelsevis med killarna. Vid frågan vad eleverna gör för att må bra svarade de 

båda tjejerna med rekreationsexempel: 

 IT: 

”…jag går iväg ensam och själv ut i naturen, ingen mobil, ingenting som stör, ingenting…jag 

sätter väl mig på ett berg någonstans.” 

 AT: 

”Jag ligger och bara tittar på tv typ, äter nåt gott, tar ett bad kanske. Sånt måste man ju göra 

ibland.” 

Detta sätt att hantera stress är inget de båda killarna medvetet uttalar sig om. 

med olika kroppsspråk. De a med mer energi än vad 

ktiva eleverna gjorde. AT och AK mötte våra blickar och svarade på ett självständigt 

sällan våra blickar. 

.3 Det sociala stödets påverkan på upplevelsen av negativ stress 

ed 

år bra av. Dock upplever de i olika utsträckning att den mängd sociala 

kontakter samt den tid de spenderar med vänner är tillräcklig. AK och framförallt IT upplever 

relationer tyder på att hon värderar detta högt. Hon uttrycker under fler tillfällen vid intervjun 

hon inte har men skulle vilja ha i större utsträckning. Hon ger även uttryck 

 

För sammanhanget intressant är att de fyra eleverna överlag besvarade frågorna vid intervjun 

 fysiskt aktiva eleverna besvarade frågorn

de ina

sätt. De två inaktiva eleverna i undersökningen gav ett mer osäkert intryck och mötte mer 

3

3.3.1 Vänner 

På frågan om vad som är viktigt för eleverna under deras fritid svarade alla uteslutande ett 

umgänge med olika sociala relationer och då framförallt vänner. De anser alla att umgås m

vänner är något de m

att de skulle vilja lägga lite mer tid på att umgås med vänner. IT:s svar angående sociala 

att detta är något 

för att detta är något som blivit viktigare och viktigare för henne ju äldre hon blivit. 

IT: 

”jag har inte så mycket på den sociala fronten faktiskt. Jag har inte sådär jätte mycket 

vänner, jag träffar inte mina syskon så mycket, jag gör ingenting med mina föräldrar, typ” 
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Hon antyder dock att hon har hittat en plats där hon har vänner som hon umgås med under 

deras träffar: 

 

”jag brukar inte passa in någonstans. Förutom på scouterna. På scouterna är det så här man 

Denna elev upplever relativt höga

arena att umgås med sina vän  innan, under och efter 

hennes idrottsaktiviteter. Att umgås via idrotten utöver den organiserade är något hon 

 

er att de har en stöttande familj att umgås med 

r 

nns 

a är närvarande och hejar under matcher. Dessa två elever har även båda en 

av sina föräldrar som tränare på en av sina idrottsaktiviteter vilket de ser något olika på. AT:s 

et såhär på samma fråga:  

”det känns väl också skönt, spelar ingen roll faktiskt, känner inget speciellt” 

är sig själv, alla är flummiga ändå” 

 nivåer av stress och även psykosomatiska besvär, något 

som kan kopplas till hennes livssituation i stort och även hennes upplevda avsaknad av sociala 

kontakter. Hennes upplevda brist på vänner är något hon själv reflekterar över och kopplar till 

den huvudvärk hon upplever dagligen.  

AT uppger även hon att det är viktigt för henne att umgås med vänner. Hon talar om en annan 

ner på vid sidan av fritiden, nämligen

uttrycker att hon gör och gillar att göra. Hon upplever till skillnad från IT ingen stress 

relaterat till hennes sociala kontakter. Dock upplevde hon det innan hon slutade med en av 

sina idrottsaktiviteter, men efter att aktivitetstimmarna minskat uttrycker hon att den tiden 

istället kan läggas på till exempel vänner.  

Liksom resterande elever anger AK att det för honom är mycket viktigt att umgås med vänner 

under sin fritid. Dock uttrycker även han att han skulle vilja lägga något mer tid på detta. IK 

uppger, i kontrast till detta, sig vara helt tillfreds med den tid han spenderar med vänner.

3.3.2 Familj  

Frågor ställdes även kring elevernas upplevda sociala stöd från exempelvis föräldrar och 

syskon. Centralt är att de elever som upplev

upplever relativt låga stressnivåer. 

Både AT och AK uppger att deras föräldrar stöttar dem i deras idrottsutövande. AT:s föräldra

kommer ofta och ser henne spela, detta upplever hon känns bra. AK anger också att det kä

bra att föräldrarn

svar på frågan om hur det kändes att ha sin förälder som tränare, var att det ibland kan vara 

jobbigt, att föräldern lägger press på henne. AK svarade iställ
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Dessa två elever fick även svara på vad deras föräldrar tycker om att de ibland behöver stanna 

hemma från träning för att istället studera. Denna fråga genererade i något skilda svar från 

eleverna. AT svarade:  

”mamma tycker att det är okey, men hon vill ju helst att jag tränar, det vill ju alla 

tränare” 

AK svarade: 

”han tycker att det är bättre att jag pluggar, skolan går före” 

trots skolrelaterade uppgifter, till skillnad från AK som antyder att han har mindre press från 

föräldern 

IK och IT har skild syn och upplevelse av fam K och AT. IK 

n upplever det stöd han får från föräldrar och familj som tillräckligt samtidigt 

som han även uppger att han är ensam he

stressnivåer, vilket ligger i linje med hans upplevelse av socialt stöd. I kontrast till detta 

dre syskon, vilket hon mer 

ofta skulle vilja göra. Denna elev är den av de intervjuade eleverna som anger störst 

 utgått 

nalysen av intervjuerna i samband med Krav- Kontrollmodellen har gett intressanta resultat 

som visar på att höga skolrelaterade och idrottsliga krav inte alltid behöver generera höga 

 

Detta antyder att AT upplever något mer press från sin mamma att komma på träningarna 

i förhållande mellan träning och skola. 

iljestöd till skillnad från A

antyder att ha

mma ganska ofta. Denna elev upplever även låga 

upplever IT en avsaknad av familjestöd. Hon uppger att föräldrarna sällan kommer på 

tillfällen som är öppna för föräldrar varken på scouterna eller i skolan, vilket hon upplever 

som att de inte bryr sig. Hon säger även att hon sällan träffar sina äl

upplevelse av frånvaro av socialt stöd från både föräldrar och vänner. Hon har också de 

högsta stressnivåerna enligt Percieved Stress Scale kopplat till de svar hon angav vid 

intervjun och till upplevda psykosomatiska besvären.       

 

4. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur fyra elevers i årskurs 9 upplevda negativa stress 

påverkas av fysisk aktivitet och socialt stöd. Då vi analyserat de resultat vi fått har vi

ifrån Karasek och Theorells (1990) Krav- Kontroll- Stödmodell.  

4.1 Stress och fysisk aktivitet 

A
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negativa stressnivåer. Det är även intressant med avseende på hypotesen gällande fysisk 

engagemang. Det grundläggande bland eleverna verkar istället varar att ha egen kontroll över 

iv stress. Ett exempel är AT som sätter höga krav 

 

 

 

s 

r är 

 

å på 

 

r 

t hög grav av fysisk aktivitet medför högre stressnivåer i 

mförelse med en måttlig referensnivå. AT beskriver att hon under dessa tillfällen kände en 

ill 

upplevelser av krav som i detta fall, med hjälp av Krav- Kontrollmodellen, analyseras som 

aktivitet då den inte bekräftas åt något håll. Detta grundar vi på vår tolkning av att fysisk 

aktivitet inte verkar ge upphov till lägre stressnivåer för eleverna i studien. Samtidigt verkar 

AK och AT som är fysiskt aktiva inte uppleva någon större stress berörande deras idrottsliga 

kraven för att mildra upplevelsen av negat

på sig själv både i idrottsliga och skolrelaterade sammanhang. Tack vare planering och 

reglering av träningsnivå har hon skapat en fungerande vardag som ger henne hög kontroll

över sin situation. Hon har också en medvetenhet kring, och inslag av, avkopplande och 

stressreducerande aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till låga stressnivåer. Även IT upplevde

press i skolrelaterade sammanhang och överlag fanns en märkbar skillnad angående den egna

pressen kring skolarbete och idrott mellan könen, där tjejerna visade en större tendens till 

ökad press från sig själva än killarna. Då underlaget med fyra respondenter är för litet för att 

uttala sig om könsskillnader kan detta mycket väl vara en slump men det stämmer väl överen

med Statistiska Centralbyråns undersökningar (2012) som visar på att betydligt fler tjeje

stressade på grund av höga krav på sig själva, en 28 procent skillnad. Generellt visar studier

att tjejer upplever stress mer ofta än killar i samma åldersgrupp. Dessa studier tyder ocks

att kön fungerar som en faktor för ungdomars stressnivåer (Brun, 2006; Wiklund, 2010; von

Bothmer & Fridlund, 2005). 

 

Intressant är även att AT personifierar komplexiteten i vår hypotes då hon under tidigare 

tillfällen, där hon tränat med betydligt högre kvantitet i veckorna, har upplevt högre 

stressnivåer då hon inte känt kontroll över det hon vill uppnå inom varken idrott, skola eller 

fritid. Detta kan kopplas till tidigare studier som beskriver hur idrott och träningen i sig unde

vissa omständigheter kan uppfattas som en stressor (Giacoobi & Reed, 2004). Detta skulle 

kunna beskrivas som ett dosberoende enligt ett U-format samband där en låg grad av fysisk 

aktivitet likväl som en mycke

jä

tidsbrist framförallt i samband med skola och socialt umgänge, vilket också kan kopplas t

resultat i tidigare studier (Coakley, 1992). 

  

IK:s resultat går även dem i linje med Krav- Kontrollmodellen. Enligt Percieved Stress Scale 

är han den av de fyra eleverna som har näst lägst poängresultat, vilket vi kopplar till hans 
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låga. Då han inte uppfattar sina krav som höga skapas en kontroll över dem och ingen form a

tidsbrist eller missnöje uttrycks. Kopplat till fysisk aktivitet hittas inget direkt samband

stressnivåerna. Vi tolkar det som att denna avsaknad inte har någon direkt påverkan på denna

elevs stressnivåer då han har hittat en annan form av buffertsystem som verkar mot negativ 

stress. Däremot observerade vi under interv

v 

 till 

 

jun att han hade en låg energinivå och uppfattades 

m okoncentrerad, svarade diffust på frågor och hade ett osäkert beteende. Detta jämför vi 

ka 

s 

t 

a i undersökningen att de har besvär av huvudvärk mer ofta än vad killarna 

r. Återigen kan detta vara ren slump då den undersökta gruppen är liten men i i tidigare 

ill 

er sin 

 

 

liga sammanhang vilket är en form av stress som vi anser inte alltid behöver 

ra skadlig utan snarare skulle kunna gynna honom i hans idrottsliga utövande, detta med 

e 

so

med intervjuerna av de aktiva eleverna där både AT och AK var aktiva med ett självsäkert 

beteende och uppfattades ha en betydligt högre energinivå, vilket vi kopplar till deras fysis

aktivitetsnivå.  

  

IT är den som har högst resultat i Percieved Stress Scale vilket sammanfaller med vår analy

av intervjun med henne. Hon uttrycker höga krav från sig själv gällande skolan och socialt 

umgänge vilket hon upplever sig ha låg kontroll över. Angående fysisk aktivitet är detta inge

hon finner intressant men kopplat till de psykosomatiska besvär hon uttrycker, tolkar vi att 

detta skulle kunna lindras av en ökad aktivitetsnivå eftersom vissa studier visar på att en 

ökning av frekvens i fysisk aktivitet kan få signifikanta effekter på stress och olika 

hälsorelaterade faktorer såsom huvudvärk (Eriksen, et al, 2011; Snyder et al, 2010). Överlag 

uttrycker tjejern

gö

studier finns liknande resultat där dubbelt så många tjejer som killar upplevde dessa besvär 

(Brun, 2006). 

  

Den elev vi finner mest svårtolkad under studien är AK. Gällande fysisk aktivitet uttrycker 

han själv en tillfredsställelse med sin träningsnivå vilket vi tolkar som optimalt. Kopplat t

analys av Krav- Kontrollmodellen tolkar vi det som att han upplever hög kontroll öv

träningssituation och vardag vilket genererar i låga stressnivåer. I kontrast till detta visar 

resultaten från Percieved Stress Scale att denna elev för tillfället är något mer stressad än han

uttrycker sig. Studerar vi skalan är det speciellt en fråga som utmärker sig vilken berör 

nervositet vilket han angett med högsta poäng. En teori från vår sida är att han kopplat denna

fråga till idrotts

va

grund i tidigare forskning (Giacobbi & Reeds, 2004). Denna poängangivelse skulle kunna g

en skev bild av den negativa stressen.  
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Något vi finner intressant med studien är elevernas uttalade sömn där främst tre av elevern

upplever en trötthet och otillräcklig sömn ofta. Detta anser vi inte enbart behöver bero på en 

stresspåverkan utan även de hormonella förändringar som puberteten innebär. Tonåring

behöver i regel mer sömn än barn och vuxna för att vakna utvilade (Stockholms läns 

landsting).  

 

Ett annat intressant fynd i studien är att tjejerna och killarna verkar hantera eventuell stress 

olika. Vad detta beror på är svårt att utt

a 

ar 

ala sig om, en teori är att detta beror på att tjejerna är 

er medvetna om negativ stress än killarna vilket resulterar i att de omedvetet finner sätt att 

da oss 

betade versionen av Krav- Kontrollmodellen, vilken belyser den inverkan 

pplevelsen av socialt stöd kan ha på eleverna. Vi kan förklara elevernas olika stressnivåer 

eende på att en hög grad av upplevt socialt stöd kan ha en mildrande effekt 

på negativa stressnivåer samtidigt som en avsaknad kan ha en motsatt effekt. Däremot 

 på missriktat socialt stöd i form av press. 

 som 

stöd 

juade 

 och det 

ociala stödet som lågt vilka hon känner att hon varken kan hantera eller kontrollera. Utifrån 

r 

hela intervjun. Denna elev verkar sämre kunna hantera och anpassa sig efter stressiga 

m

hantera detta på. 

4.2 Stress och socialt stöd 

För att kunna tolka stöddimensionen till elevernas upplevda stress har vi valt att använ

av den omar

u

utifrån modellen som också knyter an till studien i stort. Studiens resultat tyder på att 

elevernas upplevelse av socialt stöd, både från föräldrar och vänner, har olika påverkan på 

deras upplevelse av negativ stress oberoende av fysisk aktivitet. Detta innebär att hypotesen 

bekräftas med avs

bekräftas hypotesen inte med avseende

 

 IK upplever låga stressnivåer, som står beskrivet ovan, i och med att han tolkar kraven

låga vilka han kan hantera. I kombination till detta är han även tillfreds och upplever det 

sociala stöd som tillräckligt. I likhet med detta visar studier att ett stort upplevt kamrat

kan resultera i låga negativa stressnivåer (Walker & Green, 1987). 

  

 IT som också är fysiskt inaktiv, tolkar vi, upplever en enorm avsaknad av sociala relationer i 

stort. Denna elev anser vi har den mest komplexa upplevelsen av stress av alla de interv

eleverna. Kopplat till Krav- Kontroll- Stödmodellen upplever IT kraven som höga

s

hennes svar tolkar vi att bristen och avsaknaden av kontakter med familj och vänner är den 

främsta källan till stress hos denna elev, eftersom detta är något hon återkommer till unde
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situationer än de andra vilket bland annat kan grunda sig i lågt socialt stöd (Jackson & 

Warren, 2000; Ellis, Nixon & Williamson, 2009). Detta i kombination med låg fysisk aktivitet 

or vi genererar i den största upplevelsen av stress hos denna elev av alla de intervjuade. 

ar 

r 

ed 

m. 

ra 

dersökta eleverna. Intervjuerna har gett tillförlitliga svar då vi kunnat följa upp resultaten i 

ock 

att en längre tid inte behöver ge oss mer väsentliga svar. 

kter och 

nner vikten av socialt stöd. 

ar 

de av kön. Kopplat till andra studiers 

sultat kan en eventuell fortsatt studie med en större urvalsgrupp kvantifiera eventuella 

tr

  

Ak och AT har en annan bild och upplevelse av stöd än vad de inaktiva eleverna har. De två 

uttrycker att de umgås med vänner genom idrotten, det vill säga utöver sin fritid och skola h

de även sociala kontakter i sina respektive lagidrotter. Detta tror vi kan utgöra en skillnad i 

hur eleverna påverkas av stress i samband med socialt stöd. Vi tolkar det även som att de ha

bra relationer till sina familjer som är med och stöttar dem i allmänt. Detta i kombination m

att de är fysiskt aktiva anser vi ger dem en bra buffert mot stress och olika stressympto

 4.3 Övrigt 

Vi anser att metodvalet har genererat i att vi kunnat belysa frågeställningarna utifrån de fy

un

våra analyser. Då intervjuerna i de flesta fall överensstämt med Percieved Stress Scale anser 

vi att risken för eventuell svarbias är liten och har ökat validiteten i vår studie. 

  

Tidsaspekten för intervjutillfällena var relativt kort, något vi inte räknat med. Dock anser vi 

trots detta att de resultat vi fått varit tillräckliga. Eventuellt skulle en längre tid för 

intervjuerna kunnat ge oss mer omfattande svar vilket vi reflekterat kring. Vår slutsats är d

 

 Urvalet som gjordes genom ett handplockat urval anser vi oavsett tidsaspekt och verbalitet 

har varit bra då inte enbart de verbala svaren har varit av stor vikt utan även elevernas 

beteende. För en ytterligare påverkan av resultat hade urvalet kunnat bestå av äldre elever, 

däremot anser vi att vårt urval fungerar bra då de har upplevelser av skolans pli

kä

 

Då båda könen var representerade i studien kan eventuella confounders som påverk

giltigheten av studien minimeras. Inga tydliga könsskillnader framkom, snarare var påverkan 

av stress mer betydande, från individ till individ, oberoen

re

skillnader mellan könen.  
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4.4 Vidare forskning 

Studiens resultat i samband med tidigare forskning tyder på att ämnet negativ stress är ak

i dagens samhälle. Vår studie b

tuellt 

elyser problemet i relation till framförallt socialt stöd och 

sisk aktivitet. Ett stort socialt stöd verkar ha en väsentlig påverkan på elevers mentala hälsa. 

där vi 

nga alternativ. Vi anser att ämnet är intressant och skulle gärna 

utföra fortsatta studier där både kvalitativ och kvantitativ data samlas in. En större 

.5 Konklusion  

er 

pplevelsen av negativ stress på ett mildrande sätt. 

g inte i vår studie kunna dämpa upplevelsen av negativ stress i samma 

utsträckning. Med hjälp av Krav- Kontroll- Stödmodellen anser vi att vi kunnat analysera och 

fy

Detta är erfarenheter som skulle kunna vara av betydelse för vårt kommande läraryrke 

dagligen är i kontakt med elever som upplever detta. Vi anser att vi som studenter fått en 

bättre insikt i hur ungdomar upplever negativ stress och dess grunder där socialt stöd i vår 

studie haft en framträdande roll.  

 

För vidare forskning finns må

urvalsgrupp och ett längre tidsperspektiv skulle kunna vara avgörande för en ökad förståelse 

och eventuell generalisering för hur socialt stöd och fysisk aktivitet påverkar elevers upplevda 

negativa stress. En större urvalsgrupp där båda könen är representerade, skulle även kunna 

bidra till att kunna kvantifiera eventuella skillnader mellan könen. En möjlig studie att 

genomföra, kopplat till detta, skulle kunna vara en interventionsstudie där fysisk aktivitet får 

agera som en stressreducerande metod.    

4

Vår undersökning tyder på att en avsaknad av fysisk aktivitet inte behöver betyda att 

individen är mer benägen att uppleva stress, dock ser vi att de två elever som bedriv

regelbunden fysisk aktivitet är benägna att kunna hantera stressen bättre, en sorts sköld mot 

negativ stress, vilket också kan ses i tidigare studier (Haugland, Thorsheim & Wold, 2003; 

Snyder, et al, 2010; Eriksen, et al, 2011). 

  

Enligt undersökningen framstår avsaknaden av socialt stöd som en betydande stressor för 

eleverna Stort socialt stöd tycks påverka u

Fysisk aktivitet visar si

besvara våra frågeställningar. 

25 

 



Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Aldana, S. Sutton, L. Jacobson, B. & Quirk M.(1996) Relationship between leisure time 

physical activity and perceived stress. Perceptual and motor skills, vol. 82(1), s. 315-321. 

 

Augustsson, Christian (2007). Unga idrottares upplevelser av föräldrapress. Diss. Karlstad : 

Karlstads universitet, 2007. 

 

Brun Sundblad, Gunilla (2006). Perceived health in Swedish school students: a longitudinal 

prevalence study. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2006. 

 

Coakley, J.(1992) Burnout among adolescent athletes: a personal failure or a social problem?. 

Sociology of sport journal, vol. 9(3), s. 271-285.  

 

Cohen, S. & Williamson, G.(1988) Perceived Stress in a Probability Sample of the United 

States. I: Spacapan, S. & Oskamp, S. (red.) The Social Psychology of Health, Newbury Park, 

CA: Sage. S. 31-67. 

 

Delisle, T. Werch, C. Wong, A. Bian, H. & Weiler, R.(2009) Relationship Between 

Frequency and Intensity of Physical Activity and Health Behaviors of Adolescents. Journal of 

School Health, vol. 80(3), s. 134-141. 

 

 Ekman, Rolf & Arnetz, Bengt B. (2005). Stress: individen, samhället, organisationen, 

molekylerna. 2., [rev.] uppl. Stockholm: Liber. 

  

Ellis, A. Nixon, R. & Williamson, P.(2009) The effects of social support and negative 

appraisals on acute stress symptoms and depression in children and adolescents. British 

Journal of Clinical Psychology, vol. 48(4), s. 347-361.  

 

Eriksson, Marit & Rasmussen, Finn (2004). Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och 

självkänsla bland ungdomar. Stockholm: Epidemiologiska enheten, Samhällsmedicin, 

Stockholms läns landsting. 

26 

 



Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

 Hassmén, Peter (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 

augland, S. Wold, B. & Torsheim, T.(2003). Relieving the pressure? The role of physical 

cise and Sport, vol. 74(2), s.127-133. 

1457. 

vale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

arb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

activity. Perceptual & Motor Skills, vol. 

3(2), s.631-646. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Hassmén, Nathalie &

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

 

H

activity in the relationship between school-related stress and adolescent health complaints.  

Research Quarterly for Exer

 

Jackson, Y. & Warren, JS.(2000) Appraisal, Social Support, and Life Events: Predicting 

Outcome Behavior in School-Age Children. Child Development, vol.71(5), s. 1441–

 

Jonsdottir, I. & Börjesson, M.(2010) Fysisk aktivitet och stress. Svensk Idrottsforskning, 

vol.19(3) s. 10-12. 

 

Karasek, Robert & Theorell, Töres (1990). Healthy work: stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York, N.Y.: Basic Books. 

 

K

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. 2., [om

 

Moljord, I. Moksnes, U. Erisksen, L. & Espnes, G.(2011) Stress and happiness among 

adolescents with varying frequency of physical 

11

 

Nationalencyklopedin, Stress, http://www.ne.se/lang/stress [2012-11-15]. 

  

Nationalencyklopedin, Genusteori, http://www.ne.se/genusteori [2012-11-15]. 

  

27 

 



NCFF Örebro Universitet (2012), Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn 

och ungdom, http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Fysisk-aktivitet-i-skolan/Fakta-kring-

fysisk-aktivitet/Fysisk-aktivitet---en-definition/, [2012-06-06]. 

 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

erspektiv. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

 s.193-200. 

lth-

al 

f Sport Rehabilitation, vol. 19(3), s.237-248. 

tredningar (2006). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Stockholm: SOU. 

p

 

Reed, S. & Giacobbi, P.(2004) The Stress and Coping Responses of Certified Graduate 

Athletic Training Students. Journal of Athletic Training, vol. 39(2)

 

Snyder, A. Martinez, J. Bay, R. Parsons, J. Sauers, E. & Valovich McLeod, T.(2010) Hea

related quality of life differs between adolescent athletes and adolescent nonathletes. Journ

o

 

Statens offentliga u

 

Statistiska centralbyrån, Barns levnadsförhållanden, barns stress I skolan 2010-2011, 

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____261123.aspx [2011-09-15]. 

Stockholms läns landsting, (2012), http://www.vardguiden.se/Tema/Barn-och-

foraldrar/Tonaringar-13-19-ar/Somn/ [2012-09-06]. 

ation 

. 

ces, and 

ychophysiological Symptoms in Adolescents. Journal of clinical child psychology, 

 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

von Bothmer, M. & Fridlund, B.(2005) Gender differences in health habits and in motiv

for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nursing & Health Science, vol

7(2), s. 107-118. 

 

Walker, L. & Greene, L.(1987) Negative Life Events, Psychosocial Resour

Ps

vol.16(1), s. 29-36. 

 

28 

 



29 

 

ce. 

HO, World Health Organization, (2012), 

iklund, Maria (2010). Close to the edge: discursive, gendered and embodied stress in 

untliga källor 

Intervju 15/10 2012 med IT 

Intervju 15/10 2012 med AK 

  

Warburton, D. Nicol, C. & Bredin, S.(2006) Health benefits of physical activity: the eviden

Canadian Medical Association Journal, vol.174(6), s. 801-809. 

 

W

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/ [2012-09-05]. 

 

W

modern youth. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2010. 

M

I författarens ägo 

Bandupptagning med utskrift: 

 Intervju 15/10 2012 med IK 

Intervju 15/10 2012 med AT  

 



 

itteratursökning 

yftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet och socialt stöd påverkar fyra elevers 

ysisk aktivitet upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9? 

- Hur påverkar socialt stöd upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9? 

ilka söko
Adolescence, Children, Physical activity, Health, Stress, Sports, Interview, School, Social 
support, Peer ental Health, Huvudvärk, Sömn, Fysisk aktivitet, 
Tonåringar  
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L

 
Syfte och frågeställningar:  

S

upplevelse av mental hälsa med fokus på negativ stress 

 

- Hur påverkar f

 
 
V rd har du använt? 

 support, Parents, Athletes, M

 

GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, Google, Google Scholar, Svensk idrottsforskning 
Var har du sökt? 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Exempel: 
Ebsco: Physical activity, adolescence, stress 
Ebsco: Mental health, stress, children 
Ebsco: Adolescence, Social support, Parents 
Ebsco: Adolesence, peer support 
PubMed: Mental health and physical activity 
Google Scholar: Sömn och tonåringar 
Google Scholar: Fysisk aktivitet och stress  
 
Kommentarer 
Det finns mycket forskning inom ämnet stress och fysiskt aktivitet, vilket underlättat för oss 
under sökningens gång. Främst har Ebsco varit vår största informationskälla tillsammans 
med litteraturlistor.  

 



Bilaga 2 

 

cale (PSS) Percieved Stress S
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Bilaga 4 

Intervjustruktur: 

• Bakgrundsfrågor  
- Ålder 
-  Kön (ej fråga, antecknar) 
-  Bor med båda föräldrarna  
-   Ev. betyg i Idrott och Hälsa (Kan du berätta vilket betyg du har/hade senast i 

idrott och hälsa?) 

 

•   Tränar du någonting utöver skolidrotten? (Vid nej, tala om skolidrotten,    
     Vardagsaktivitet, hur tar du dig till skolan? Ute och går med kompisar osv? Öppna  

     frågor) 

-  Vad?  
-  Hur ofta?  
- Vad har du för anledningar till att träna? (Varför?)  
- Är det ditt eget beslut att träna? 
- Hur kom det sig att du började?  
- Vart? 
- Transport, långt att åka?  
- Hur ser träningen ut?  
- Mycket tävling? 
- Hur tränar du som person? (kör järnet, glider?) 
-  Hur ser en typisk träning ut för dig? (Tufft/jobbigt, enkelt?)  
- Tränar du ensam?  
- Någon som förklarar hur du ska träna?)  
- Tycker du det är bra att träna? 
-  Tycker du det är kul? 

Även de som inte tränar: 

-  Skulle du vilja träna? (Vad isf?) 
-  Hur skulle det påverka dig, din tid, ditt liv?  
- Vad är anledningen till att du inte tränar? (Tid, ekonomi, intresse, bristfällig 

support, grupptryck) 
- Hur känner du över att du inte tränar?  
- Skulle du vilja att det var mer/mindre? 

 

 

• Föräldrar 
-  Skjuts till träning? 
-  Vad tycker dina föräldrar om att du tränar/inte tränar? 



 

-  Brukar dem vara med dig på träningar/matcher?  
- Hur känns det när dem är med? Skulle du vilja att dem var det/inte var det? 

 är med?) (Vad är det som är bra eller dåligt?) 
 är där? (Hejjar dem och så eller?)  

du dig om du förlorar en match eller om det går dåligt på en träning 
äger mamma/pappa om det? 

arna betytt för din idrott? 

ig på fritiden?  
- Känner du att du har kontroll över de här viktiga sakerna i ditt liv, eller skulle du 

vilja att du kunde lägga mer eller mindre tid på vissa saker och sådär? 

cket tid lägger du på det? Hur mycket tid skulle du vilja lägga på det?) 
a? Skulle du vilja ha mer tid till de här 

?) 

värk 

er du dig obekväm och obehag någon gång?I vilka 

? Ev. känner du dig utvilad när du 

d stressad, pressad och nervös? (Över vad? När händer det? 
a det? Hur gör du isf?) 

ör dig lugn/harmonisk?) 

(Tycker du det är skönt att dem
- Vad gör dem när dem
- Hur känner 

och sådär? Vad s
r föräldr-  Vad ha

 

• Tid 
-  Känner du att du hinner allting? (I skolan, prov, läxor?) 
- Vad är viktigt för d

- Hur är din fritid just nu? (Hinner du med allt du vill göra? Kompisar, skola, 
träning, fritidsaktiviteter, umgås med familj/släkt) 

- Hur my
-  Om inte (Känner du att du kan hantera dett

sakerna
 

 

• Välmående/Stress 
- Huvud
-  Magont 
- Obehagskänslor (Känn

situationer?)  
- Trött? Sömn? (Hur känner du dig när du vaknar

vaknar, sovit gott?) 
- Känner du dig iblan

Hur ofta? Gör du någonting för att hanter
- Vad gör att du mår bra? (Vad g
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Hej! 

 

tVi är två s - och idrottshögskolan i 

 

i

bland ungdomar kan uppstå och om fysisk aktivitet lindrar eller ökar negativ stress. För att få 

den förståelsen vill vi intervjua flickor och pojkar i årskurs 9 kring ämnet. 

mer enbart att behandlas av oss och vår handledare på GIH. 

behandlas anonymt och det är helt frivilligt att både delta och besvara 

tt ni vill delta i denna undersökning.  

n

udenter som studerar till Idrottslärare på Gymnastik

Stockholm. För tillfället skriver vi vårt examensarbete vilket berör stress och dess samband

t ll fysisk aktivitet. Vårt mål med detta arbete är att få en djupare förståelse för hur stress 

Den information vi får in kom

Intervjuerna kommer att 

frågorna. Vi hoppas a

 
nI tervjuer a rum under skoltid i slutet på vecka 40 och början på vecka 41. Om ni 

INTE

a kommer att äg

 vill att ert barn ska delta i vår studie ber vi er att kontakta oss innan detta, alltså i början av 

vecka 40. 

 

  

         Elin Jonsson                                                                                        Sanne Sejlert 
Elin—jonsson@hotmail.com

Tack på förhand! 

 

                                                               s_sejlert@hotmail.com 
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