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    Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relation between SOC, attitudes towards 

grades, and perceived stress levels among adolescents, and whether there was any difference 

in this relation between gender. The first research hypothesis was: "there is a gender 

difference to the degree of SOC, attitude to grades, and perceived stress level”.  The second 

was that “SOC and attitude to grades, predict stress in adolescents”.   

 To answer these hypotheses, a questionnaire survey was carried out among upper 

secondary students, 95 boys and 89 girls. The result of the analysis showed a significant 

difference between the gender. Similarly, that the degree of SOC predicts stress in adolescents 

was detectable. Further analyses revealed that this evidence was only detected among boys, 

after splitting the gender into two groups. These results partly support earlier research. 

 The conclusion of this study was that there is a gender difference in degree of SOC, 

attitudes toward grades, and the perceived stress level. Moreover, that SOC and the attitudes 

to grades, predicts stress is rejected for youth as group, but confirmed for boys.   

 The results were discussed by differences in gender and SOC, lack of validity, and 

finally lack of generalization.    

 

 Keywords: SOC, attitudes to grades, gender, stress.                    
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    Introduktion 
 
 Syftet med föreliggande studie är att undersöka ungdomars upplevda KASAM, 

attityd till betyg, samt stressnivå. Därtill att studera dessa begrepp i relation till kön, eftersom 

tidigare undersökningar i Sverige inom detta område, inte tar upp alla dessa aspekter i en och 

samma undersökning. Dessutom har ju stress även eskalerat i samhället, och även krupit allt 

längre ner i åldrarna, vilket ökar behovet av fler undersökningar som kartlägger de 

bakomliggande orsakerna till detta tillstånd (Modin, Östberg, Toivanen & Sandell, 2011; 

Schraml, Persiki, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). 

Stress                       

 Stress är ett relativ modernt begrepp, och myntades först i mitten av 1930-talet av 

forskaren och Nobelpriskandidaten Selye (1936). Symtombilden var ganska diffus, med en 

enda gemensam nämnare bestående av en sjuklig energiförlust, samt oförmåga att arbeta. 

Selyes (1936) förlag till definition av begreppet var dock, att stress var kroppens allmänna, 

ospecifika, respons på differentierad påfrestande stimuli, även kallad stressor. De 

bakomliggande orsakerna till stress menade han låg i de ökade kraven i samhället, och 

arbetslivet som blev uppenbara i och med industrialiseringen, samt arbetstagarens oförmåga 

att möta dessa krav.       

 Vidare menade Selye (1958) att denna ospecifika respons eller stress följde ett 

bestämt mönster i tre faser, som han kallade General Adaptation Syndrome (GAS). Denna 

initierades med alarmfasen, vilket innebar en serie fysiska förändringar som till exempel 

hormonpåslag. Om stressorerna kvarstod inträdde därefter motståndsfasen, vilken kunde 

minska eller helt eliminera stressreaktionen. Men om stressorerna visade sig vara övermäktiga 

inträdde slutligen utmattningsfasen som innebar att kroppen inte längre kunde hantera 

situationen, vilket ledde till stressymptom, och sedermera även kunde leda till sjukdom. Än 

idag har stress en ganska diffus symtombild, som enligt forskare kan yttra sig i allt från 

huvudvärk till total utbrändhet eller posttraumatiskt stressyndrom (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006).      

 Selye (1936) poängterade dock att stress är en helt naturlig reaktion på obalans 

mellan de krav som individen utsätts för, stressorer, och de resurser han eller hon har för att 

hantera dessa. Detta styrker även stressforskaren Lazarus teori som menar att det är 

tolkningen av stressoren, och inte stressoren i sig som är avgörande för hur stressad en individ 

är (Lazarus & Folkman, 1984).        

 Även Ogden (2007) menade att stress är ett tillstånd som har sitt ursprung i externt 



	   	   	  2	  	  

hotande faktorer, som leder till interna fysiologiska och psykologiska förändringar eller 

störningar, som kan utgöra ett hot mot individen. Stress kan därför sägas vara en 

varningssignal, och var även en av grundförutsättningarna för våra förfäders överlevnad 

(Frankenhaeuser, 1993). Trots att människans livssituation drastiskt förändrats de senaste 

århundrandena är kroppens reaktion på stressorer densamma. Idag är dock de faktorer som 

framkallar stress, de så kallade stressorerna, snarare av psykologisk än av fysiologisk 

karaktär, vilket gör reaktionerna mer abstrakta och svårtolkade (Frankenhaeuser, 1993).  

 Ytterligare en vedertagen teori som styrker denna tolkning av tillståndet stress är 

Karaseks modell, som visar på att det främst är höga krav som är förenat med ett litet 

beslutsutrymme, eller låg kontroll som innebär en stressor (Karasek & Theorell, 1990). 

 Eftersom stress således inte är beroende av stressorerna i sig, utan snarare av andra 

faktorer kan det därför ibland vara svårt att få en klar bild över en individs stressituation. För 

att undersöka en individs upplevda stressnivå finns det dock ett antal instrument att tillgå. Ett 

vedertaget instrument är Perceived Stress Scale (PSS), som utarbetades av Cohen på 1980-

talet, och som mäter den mentala stressen genom 14 frågor (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 

1983; Eskin & Parrs, 1996). Dessa handlar om hur ofta specifika känslor, upplevelser, och 

tankar har förekommit under den senaste månaden och mäts i en skala från 0 till 4, och kan 

generera ett resultat på 0 – 56 poäng. Ett resultat på 0 motsvarar således extremt låg stressnivå 

och 56 extremt hög stressnivå. Detta instrument användes även i föreliggande studie då detta 

ansågs lämpligt, då det är ett vedertaget och väl beprövat instrument som även passar 

undersökningsgruppen ungdomar. 

Ungdomar och stress                       

 Stress är således ett begrepp som existerar i nästan alla delar av samhället, och det är 

därför inte förvånande att den även har drabbat dagens ungdomar (Modin et al., 2010; 

Schraml et al., 2011; Towbes & Cohen, 1996). Schramls, et al. undersökning (2011), som 

omfattade 304 förstaårselever på gymnasiet, visade att över 30 procent uppvisade allvarliga 

stressymptom. Ytterligare en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (2011), visade 

på ett ännu sämre resultat, genom att 60 procent av alla ungdomarna i gymnasieåldern uppgav 

att de upplevde hög stress. Denna negativa bild kan man även se i andra delar av världen, som 

vid en undersökning gjord i USA, som påvisade att mer än 70 procent av eleverna ofta var 

stressade (Connor, Pope & Galloway, 2010).      

 Ungdomar påverkas precis som vuxna av en mängd differentierade stressorer som 

höga krav, sömnsvårigheter, relationer, dålig självkänsla och dylikt (Schraml, et al., 2011). 



	   	   	  3	  	  

Dessutom är skolan och skolrelaterade faktorer som skoltrötthet, en betydande stressor visar 

flera undersökningar (Connor et al., 2010; Lee, Keough & Sexton, 2002; Natvig, Hanestad & 

Samdal, 2006). Vid Connors et al. undersökning (2010) uppgav till exempel 56 procent av 

ungdomarna att de ofta eller alltid oroade sig för prov och betyg.  

 Vidare visade Modins et al. undersökning (2011), som omfattade 7930 svenska 

niondeklassare från 130 skolor, att höga krav i skolan var en betydande stressor. Detta är inte 

förvånande då ett flertal undersökningar där instrumentet Perceived Stress Scale (PSS) har 

använts under de senaste årtiondena, just har påvisat likvärdiga resultat (Connor et al., 2010; 

Lee et al., 2002; Natvig et al., 2006).      

 Enligt Modin, et al. (2011) skulle en förklaring till ungdomars skolstressor vara att 

den är helt jämförbar med de stressfyllda krav som vuxna ställs inför inom sitt yrkesliv. Både 

ungdomar och vuxna har ju inte sällan hög arbetsbelastning, samt många deadlines som måste 

hållas. Gymnasieelever läser ju till exempel i genomsnitt 25 olika kurser under sina tre år, där 

läxor, prov och inlämningar är ett vardagligt inslag, vilket torde utgöra en stressande faktor 

(Skolverket, 2011). Detta grundar sig på att många ungdomar har höga krav på sig själva att 

lyckas i skolan, och således strävar efter att nå så höga betyg som möjlig för att inte stänga 

några framtida dörrar. Dagens ungdomar vill helt enkelt kunna bli allt de vill, men till ett 

dyrköpt pris (Baer & Cheryomuichin, 2011).     

 Eftersom skolan således är ungdomars arbetsplats kan även definitionen av 

arbetsrelaterad stress vara av intresse i detta sammanhang. Denna typ av stress, visar forskare, 

beror i stor utsträckning på överbelastning, dåliga arbetsförhållanden, låg arbetskontroll eller 

rollkonflikter (Ogden, 2007). Dessa stressorer kan lätt spridas i organisationer som 

professionella byråkratier, som just skolor, där ramarna för verksamheten redan är satta och 

elevinflytandet därför är relativt begränsat (Mintzberg, 1993).    

 Ungdomarnas beslutsutrymme är ju mycket starkt avgränsat i skolans värld, då 

kursmål, provdatum och i viss mån arbetssätt är initierat, och kontrollerat av skolverket och 

undervisande pedagoger (Skolverket, 2011). Enligt Standell (2005), gör stress även ofta 

elevers arbetssituation med långa skoldagar och läxor ohållbar, och yttrar sig som huvudvärk 

eller magont. Dessutom visar många av ungdomarna andra kännetecken på stress, då de har 

sömnproblem, och, eller känner rädsla, samt uppvisar en hög aggressivitet.  För att mildra 

dessa stressymptom menar Standell, flyr eleverna ofta till droger eller sover onaturligt 

mycket. Dessutom skolkar många då de helt enkelt inte orkar med skolans krav. Alla dessa 

reaktioner leder till en nedåtgående spiral, då stressnivån ytterligare ökar, utan att några 

problem lösts utan snarare nya tillkommit. Detta leder oavkortat till en ännu högre stressnivå, 
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vilket bara förvärrar situationen ytterligare.      

 Vidare ställer ju även lärare, föräldrar och hela vårt samhälle allt högre krav på 

elevernas kompetens, och på höga betyg i syfte att möta framtidens behov. Det är därför inte 

överraskande att gymnasielever upplevde sig som väldigt stressande, samt att de uppgav att en 

av de största stressorerna i skolan var just prov och betyg (Brodow & Rininsland, 2002; 

Natvig et al., 2006). Många ungdomar ansåg även att dagens skola förfelat sitt syfte och blivit 

en tävlings- och konkurrentskola, vilket även det ofta leder till betygshets, och sedermera 

stress och utmattning. Detta är en negativ konsekvens av att skolarbetet idag dominerar 

ungdomarnas tillvaro, och således ligger utanför den enskilda individens kontroll (Ogden, 

2007).          

 Standell (2005) menar dock att skolan både kan vara en stressor, och samtidigt ett 

redskap för att förebygga stressen. Hon menar att om skolan ställer för höga krav på eleven, 

så att det blir en obalans mellan de yttre kraven och elevens egen förmåga, kommer det 

oavkortat att leda till stress. Men om skolan å andra sidan istället individanpassar 

undervisningen, och ger eleverna högre inflytande kommer detta leda till att de känner 

kontroll, vilket i sin tur istället förebygger stress.     

 Ett flertal undersökningar påvisade även intressanta fakta, som uppmärksammade en 

könsskillnad vad gäller upplevd stress. Undersökningarna visade nämligen att tjejer upplevde 

en högre stressnivå än killarna (Bremberg, 2006; Dedovic, Wadiwalla, Engert, & Pruessner 

2009; Hagquist, 2009; Lee et al., 2002; Moksnes, Rannestad, Byrne & Espnes, 2011; Moulds, 

2003; Rudolph, 2002; Schraml et al., 2011).      

 De bakomliggande orsakerna till dessa skillnader menar Rudolph (2002) var rent 

genetiska då, tjejer tenderade att reagera mer känslomässigt på olika påfrestningar, främst 

klandrade sig själva för relationsproblem, samt att de i högre utsträckning var upptagna med 

tankar och oro om andra.  Dedovic, et al. (2009) menade även att det förutom de genetiska 

skillnaderna fanns en fjärde kulturell faktor som påverkade. De hade genom att jämföra flera 

forskares resultat under en tioårsperiod, kommit fram till att tjejer i högre utsträckning var 

övervakade och inte hade lika stor frihet som killar. Detta i sin tur gav tjejerna uppfattningen 

av att de var mer beroende, passiva och att de hade mindre kontroll över sin livssituation. En 

låg kontroll som således medförde att tjejer lättare kände sig stressade (Ogden, 2007). 
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KASAM                       

 Många forskare menar att det primärt inte är stressorerna i sig, utan att stress främst 

hör ihop med en individs sätt att hantera stressen (Nounopoulos, Ashby & Gilman, 2006; 

Ogden, 2007; Schraml et al., 2011; Selye, 1958). Andra forskare menar att ytterligare en 

faktor, nämligen graden av KASAM, påverkar en individs stressnivå (Kaiser, Sattler, Bellack 

& Dersin, 1996; Natvig et al., 2006; Strandell, 2005).     

 KASAM står för känsla av sammanhang, och består av komponenterna; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Individer som besitter en hög nivå av KASAM har således 

större förutsättningar, än de med låg KASAM att bedöma händelser som irrelevanta eller 

viktiga, kontra stressiga och kaotiska. Dessutom kan de hantera, snarare än undvika stressiga 

situationer, samt flexibelt välja lämpliga strategier och lösningar. Slutligen kan de även se 

händelser i ett meningsfullt perspektiv, och ta lärdom av negativa erfarenheter (Antonovsky, 

2004).           

 Detta innebär således att en individ med en hög grad av KASAM uppfattar 

omvärlden som begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket medför att individen kan göra 

konstruktiva val även i stressade och hotfulla situationer (Antonovsky, 1993). Detta i sin tur 

grundar sig på att individen tror på sin egen förmåga, samt har många och bra strategier för att 

lösa problemen framgångsrikt. Detta förlopp skiljer sig från människor med en låg grad av 

KASAM, som istället uppfattar världen som stundtals obegriplig, icke-hanterbar samt 

meningslös.          

 För de människor som således besitter en hög nivå av KASAM, kan stressorer även 

medföra positiva effekter som optimism och självförtroende menar Antonovsky (1987).  En 

mild stressor kan nämligen få en individ extra engagerad, samt kan underlätta koncentrationen 

då han eller hon utsätts för utmaningar. Vidare menar många forskare att just en hög nivå av 

KASAM har ett positivt samband med en låg stressnivå (Bishop, 1993; Flannery & Flannery, 

1990; Frenz, Carey, & Jorgensen, 1993).       

 Andra forskare anser även att det finns ett positivt samband mellan KASAM och 

psykiskt välbefinnande i sin helhet (Anson, Carmel, Levenson, Bonneh, & Maoz, 1993; 

Ryden & Stenström, 2008). Detta torde vara ganska logiskt då en hög nivå av KASAM, som 

baseras på att omvärlden är begriplig och hanterbar, gör att individen kan lösa problem på ett 

konstruktivt sätt. Detta i sin tur borde generera i låga stressnivåer, vilket resulterar i en god 

psykisk hälsa.         

 Det instrument som mäter graden av KASAM har utarbetats av Antonovsky och har 

beteckningen Sense of Coherens-scale (SOC), och omnämns som lisvsstilsfrågeformuläret i 
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sin svenska form. Formuläret består av 29 frågor, av vilka 11 behandlar frågor om 

begriplighet, 10 om hanterbarhet, och 8 om meningsfullhet. Frågorna består av en sjugradig 

skala och kan efter summering ge ett resultat på 29-201 poäng. Det generella genomsnittet 

ligger på 140 poäng, under 120 poäng påvisar låg KASAM och över 160 poäng anses som 

hög KASAM (Antonovsky, 2004). Detta instrument användes även i föreliggande studie då 

detta ansågs lämpligt, då det är ett vedertaget och väl beprövat instrument, som även passar 

undersökningsgruppen ungdomar. 

Ungdomar och KASAM                       

 Eftersom människan förändras och utvecklas i takt med nya erfarenheter, och genom 

interaktion med omgivningen, moduleras och förfinas även KASAM-styrkan under hela 

människans livscykel (Antonovsky, 1993). Ungdomars KASAM kan därför vara väldigt 

skiftande, då de är i en intensivt utvecklande och upptäckande period i livet med många nya 

nätverk. Graden av KASAM är dock precis som för allmänheten i stort, en betydande faktor 

vad gäller ungdomars livs- och stressituation (Kaiser et al., 1996; Natvig et al., 2006; Wickens 

& Greeff, 2005).         

 Bothmér och Fridlund (2003) menar att en ungdom med en hög grad av KASAM, 

dessutom har bättre allmän hälsa oberoende av andra faktorer som kön, ålder, och nationalitet.  

Wickens och Greeffs (2005) undersökning påvisade dock att det fanns ett signifikant samband 

mellan elevers personliga, och hans eller hennes familjs KASAM. Detta innebär att ungdomar 

oftast ”ärver” sina föräldrars beteende och strategier på gott och ont.    

 Vid en undersökning gjord bland 4116 norska ungdomar i åldern 11 till 15 år, 

påvisades att graden av KASAM hade ett signifikant samband med den upplevda stressnivån 

(Natvig et al., 2006). Detta står dock i opposition till Moksnes et al. (2011) undersökning av 

1183 ungdomar i åldern 13 till 18 år. Denna påvisade inget signifikant samband mellan 

KASAM och stress, utan hade en förklaringsmodell som innefattade elevernas subjektiva 

psykiska och fysiska hälsobesvär.       

 Även en signifikant skillnad vad gällde kön beträffande KASAM, påvisades dock i 

både Natvigs et al. (2006) undersökning, samt Moksnes et al. (2011) rapport. Denna skillnad 

var redan tidigare uppmärksammad av Buddeberg, Fischer, Klaghofer, och Schynyder (2001), 

som i sin undersökning visade att män allmänt hade högre KASAM-värden än kvinnor. 

Däremot har Starrin, Jönsson, och Rantakeisu (2001) påvisat att det omvända förhållandet 

råder under arbetslöshet.  
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Betyg och attityd                               

 Som tidigare forskning visat, var en av gymnasieungdomars stora stressorer både 

nationellt och internationellt, just skolan och dess prestationskrav (Brodow & Rininsland, 

2002; Moksnes et al., 2011; Natvig et al., 2006; Schraml et al., 2011). Detta resultat är inte 

förvånande, då dagens svenska skolsystem har en målrelaterad betygsskala. Detta innebär att 

det finns kunskapskriterier för varje betygsnivå som ska uppnås av eleven, innan respektive 

betyg kan sättas (Skolverket, 2011).       

  Med tanke på att ett gymnasieprogram innehåller cirka 25 olika kurser, som efter 

avslutad utbildning skall generera ett jämförelsetal, vid ansökan till vidare studier på 

universitetsnivå, är det inte konstig om betyg upplevs som en stark stressor. Det är därför 

heller inte förvånande att det i en undersökning av MacCann, Lipnevich, Burrus & Roberts 

(2012) påvisades ett signifikant samband mellan goda stresshanteringsstrategier och höga 

betygssnitt. Det finns även flera undersökningar som har påvisat att stress har en betydande 

negativ association med en individs hjärnkapacitet (Liston, McEwen, & Casey, 2008; Marin 

et al., 2011). Denna funktion är en mycket viktig faktor i skolan då komplext tänkande, 

problemlösning och ett gott arbetsminne, är en förutsättning för att ungdomarna skall kunna 

nå höga betygssnitt.        

 Betyg torde således ha ett tydligt samband med ungdomars stressnivåer, men hur 

förhåller det sig med själva attityden till betyg? Einarsson (2009) menar att attityd är ett sätt 

att agera på grundval av vad en individ vet eller tror sig veta och känner för ett ämne, samt 

hur dessa kunskaper och känslor väljs att användas. Detta skulle kunna tyda på att om en elev 

har goda erfarenheter av betyg och tycker att dessa är viktiga, kommer även attityden till 

dessa vara positiva. Likaså torde det omvända förhållande gälla med en negativ attityd för de 

elever som har dåliga erfarenheter av betyg.  

Hypoteser 

 Tidigare forskning har till övervägande del funnit att tjejer har lägre nivå av KASAM 

än killar (Moksnes et al., 2011; Natvig et al., 2006; Buddeberg et al., 2001). Dessutom att 

tjejer upplevde högre stressnivå och än killar (Bremberg, 2006; Dedovic et al., 2009; 

Hagquist, 2009; Lee et al., 2002; Moksnes et al., 2011; Moulds, 2003; Rudolph, 2002; 

Schraml et al., 2011).         

 De hade dock delade meningar kring vilka stressorer och faktorer som påverkade 

ungdomars stressnivåer. Natvig et al. (2006) menade att stressen främst hör ihop med graden 



	   	   	  8	  	  

av KASAM, medan Moksnes et al. (2011) menade att detta begrepp helt saknade betydelse. 

 Ytterligare forskare ansåg att även goda stresshanteringsstrategier påverkade 

betygsnivån positivt (MacCann et al., 2012). Vidare ansåg andra forskare att stress hade en 

betydande negativ konsekvens för en individs hjärnkapacitet, vilket torde resultera i lägre 

betygsnivåer. (Liston et al., 2008; Marin et al., 2011)     

 Samband kring KASAM, attityd till betyg samt stress saknas dock i den tidigare 

forskningen. Därav uppkommer följande frågeställningar: Finns det någon grund för att elever 

som har en positiv attityd till betyg upplever lägre stressnivåer? Finns det i så fall ett samband 

mellan denna faktor och graden av KASAM? Finns det även en skillnad mellan könen för 

attityd till betyg? För att besvara dessa frågeställningar har följande hypoteser undersökts:

 Forskningshypotes 1: Det finns en skillnad mellan könen i grad av KASAM, attityd 

till betyg, samt upplevd stressnivå.      

 Forskningshypotes 2: KASAM samt attityd till betyg predicerar stress hos ungdomar.
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    Metod 

Deltagare 

 Deltagarna var ett bekvämlighetsurval och bestod av184 respondenter, 95 killar och 

89 tjejer, från två gymnasieskolor i södra Sverige, vilka erbjuder både teoretiska samt 

praktiska program. Respondenterna var i åldern 15-19 år, och hade en genomsnittsålder på 

16.92, med en standardavvikelse på .804 (N=182). Vidare gick ungdomarna sitt första, andra, 

eller tredje år på gymnasiet. Externt bortfall saknades vilket kan ha haft sin förklaring i att 

respondenterna har obligatorisk närvaro för att inkassera studiemedel. Även det interna 

bortfallet var lågt på endast 1 procent, vilket skulle kunna härledas till att forskaren stannade 

kvar under hela undersökningen, och således kunde besvara ett fåtal frågor rörande specifika 

ords betydelse.  

 

Instrument 

 Studien grundades sig på en enkät som inleddes med demografiska frågor om 

födelseår, kön, samt årskurs. Därefter undersöktes elevernas KASAM och stress genom 

instrumenten: 

 Sense of Coherens-scale (SOC) (Antonovsky, 2004), som undersöker begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, genom 29 frågor på en sjugradig skala, där 1 motsvarade 

extremt låg nivå av KASAM, och 7 extremt hög nivå. Därefter modulerades dessa svar genom 

att ta summan för de 29 frågorna för att skapa en ny variabel, som kunde resultera i ett värde 

om 29 – 201 poäng. Ett värde på 29 innebar således extremt låg KASAM, medan 201 

motsvarade extremt hög nivå av KASAM. Det generella genomsnittet ligger på 140 poäng, 

under 120 poäng påvisar låg KASAM, samt över 160 poäng anses som hög KASAM.  

 Perceived Stress Scale (PSCA) (Eskin & Parr, 1996), behandlade ungdomarnas 

hantering av stressiga situationer under den senaste månaden, och undersökte hur ofta 

ungdomarna hade blivit upprörda, nervösa, stressade, tappat kontrollen eller känt sig 

oförmögna att ta itu med de saker som skulle ha gjorts. Denna bestod av totalt 14 frågor, och 

hade svarsalternativen aldrig, sällan, ibland, ganska ofta samt mycket ofta, vilka även hade ett 

numeriskt värde från 0 till 4. Även dessa svar modulerades till en ny variabel där poängen för 
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de 14 frågorna summerades, vilket kunde generera ett resultat på 0 till 56 poäng. Ett resultat 

om 0 poäng motsvarar således en extremt låg stressnivå och 56 en extremt hög stressnivå. 

 Slutligen avlutades enkäten med sju frågor, som behandlade ungdomarnas attityd till 

betyg, vilka byggde på en enkät gjord av Zejnelovska (2009). Dessa undersökte hur viktiga 

ungdomarna tyckte att betyg var, hur viktigt det var att få höga betyg, hur de såg på betyg och 

motivation, samt deras övergripande uppfattning av betyg som något positivt eller negativt 

(bilaga II). Dessa frågor kunde besvaras med alternativen, stämmer helt, stämmer ganska bra, 

stämmer mindre bra, samt stämmer inte alls, vilket gav ett minsta möjliga värde på 0 (betyg är 

oviktigt) samt ett högsta möjliga värde på 3 (betyg är viktigt). Även dessa svar modulerades 

till en ny variabel, där summan för hela frågeställningen för attityden till betyg togs fram, 

vilket kunde generera ett resultat om 0 till 21 poäng. Ett värde om 0 motsvarade således en 

extremt negativ attityd, samt 21 en extremt positivt attityd till betyg. 

 Undersökningen genomfördes under vårterminen 2013, och inleddes med att en 

pilotstudie genomfördes i en klass för att upptäcka eventuella brister i utformningen av 

formuläret. Inga feltolkningar påvisades, varvid beslut togs om att använda enkäten i 

oförändrat skick. 

 

Procedur 

 Undersökningen inleddes genom att respondenterna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval från två skolor. Vid urvalsförfarandet kontrollerades via klasslistor, att 

samtliga respondenter var över 15 år. Enkäten tillsammans med missivbrevet delades därefter 

ut till dessa respondenter från åtta olika klasser. Av dessa var sex helklasser från olika 

årskurser och program, samt två blandklasser från samma årskurs, men med olika 

programtillhörighet. Vidare förklarades syftet med enkäten, att deltagandet var frivilligt, samt 

de etiska riktlinjerna muntligt. För att kunna besvara eventuella frågor och undvika bortfall 

stannade skribenten kvar i klassrummet under hela genomförandet.    

 Därefter samlades de 184 enkäterna in samt började matas in i statistikprogrammet 

SPSS. Vid detta förfarande upptäcktes att två av enkäterna var mycket ofullständigt ifyllda 

och uteslöts således från undersökningen. Vidare kontrollerades att normalfördelning rådde, 

samt åtgärdades ett bivariat extremvärde (Brace, Kemp, & Snegel, 2000).   

 För att kontrollera reliabiliteten hos det nykonstruerade instrumentet som mätte 
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attityd till betyg användes Cronbach´s Alfa som mäter intern konsistens. För att värdet på 

Cronbach ´s Alfa skall anses ha god intern reliabilitet bör det ligga på .70 eller högre (Bobko, 

2001). Ett Cronbach´s Alfavärde på .893 uppmättes för hela itemet, vilket hade en liten 

variation mellan respektive fråga, som låg på mellan .859 – .889.   

 Därpå genomfördes en korrelationsanalys (Pearson) för att undersöka eventuella 

samband närmare. Den syftade även att kontrollera så att inte multikolinjäritet rådde mellan 

den beroende och de oberoende variablerna. Vidare användes ett multivariat variansanalys 

(MANOVA), där medelvärden för olika grupper jämfördes för att undersöka eventuella 

könsskillnader.  Slutligen genomfördes en multipel regressionsanalys, för att se om attityden 

till betyg samt KASAM predicerade stress hos ungdomar i två olika steg.  

 

Etik  

 Vid denna undersökning har Vetenskapsrådets (2013) riktlinjer som omfattar krav 

vad gäller information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande beaktats. Information gavs 

till alla respondenter om undersökningens syfte, samt om att deras svar skulle vara anonyma. 

Därpå uppmärksammades deltagarna på att undersökningen var helt frivillig, vilket påpekades 

i missivbrevet till enkäten, samt muntligt vid besöken i respektive klass (bilaga I). En initial 

kontroll av de deltagande skolornas klasslistor visade även att inga respondenter var under 15 

år, vilket ledde till beslutet att tillstånd från föräldrar inte var nödvändigt (Patel & Davidson, 

2011). Slutligen informerades även alla respondenter om att de kommer att erbjudas att läsa 

en digital version av undersökningen enligt Vetenskapsrådets rekommendationer efter 

publicering.    
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    Resultat 

 Syftet med föreliggande studie var att undersöka ungdomars upplevda KASAM, 

attityd till betyg,	  samt	  stressnivå. Därtill att studera dessa begrepp i relation till kön.	  För att 

kunna genomföra adekvata statistiska analyser kontrollerades först att samtliga enkäter var 

korrekt ifyllda. Vid detta förfarande upptäcktes att två av enkäterna var mycket ofullständigt 

ifyllda och uteslöts således från undersökningen.     

 Därefter kontrollerades att samtliga variabler var acceptabelt normalfördelade, samt 

reliabiliteten genom	  Cronbach ´s Alfa hos det nykonstruerade instrumentet, som mätte attityd 

till betyg.	  Detta påvisade ett Cronbach´s Alfavärde på .893.    

 Därefter undersöktes det om det förekom några extremvärden. Detta var svårt att 

avgöra och målet var att utesluta så få variabler och enskilda värden som möjligt. Inga 

univariata extremvärden identifierades, men dock ett bivariat extremvärde. Värdet ändrades 

därför för variabeln attityd till betyg, så att detta istället låg ett steg från den övriga 

föredelningen. Denna korrigering gjordes för att inga extremvärden skulle kunna påverka 

analysen i fel riktning. Eftersom således det totala bortfallet var 1 procent innebar det att 

samtliga statistiska analyser gjordes på 182 respondenter, vilka i den text som följer avses när 

ordet urval förekommer.        

 Deskriptiv statistik visade att ungdomarna hade en varierad attityd till betyg, samt att 

tjejerna hade en positivare attityd (M =17.55) än killarna (M=13.55), som dock hade ett något 

högre KASAM (M=107.72) än tjejerna (M=104.74). Detta innebar att både tjejer och killar 

hade en låg grad av KASAM, då det högsta värdet var 123 poäng. Vidare upplevde tjejerna 

(M=27.25) en något högre stressnivå än killarna (M=25.74).    

  Yttervärdet på 37 visade även att ingen av ungdomarna upplevde någon extrem 

stressnivå. Övrig deskriptiv statistik för medelvärden, standardavvikelse samt yttervärden 

redovisas i Tabell 1.   
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Tabell 1 

KASAM, attityd till betyg, samt upplevd stressnivå                               
Variabel       N    M    SD  MIN MAX 
                                  
Attityd till betyg   Tjejer    89  17.55    3.43     4   21 

   Killar    93  13.55    3.71     6   20 

   Totalt  182  15.51    4.09     4   21 

KASAM  Tjejer    89 104.74    6.54   92 122 

   Killar    93 107.72    8.80   84 123 

   Totalt  182 106.26    7.90   84 123 

Upplevd stressnivå Tjejer    89  27.25    3.67   21   37 

   Killar    93  25.74    5.00   17   34 

   Totalt  182  26.48    4.45   17   37            
Not. Värdena anger poäng för attityden till betyg (0 = extremt negativ attityd, 21 = extremt 
positiv attityd), KASAM (29 = extremt låg nivå, 201 = extremt hög nivå) samt för stress (0 = 
helt ostressad, 56 = extremt hög stress) 

 

 Därefter undersöktes korrelationsnivån, samt att inte multikolinjäritet rådde mellan 

KASAM, attityd till betyg samt upplevd stressnivå, genom ett Pearsons korrelationstest. Det 

finns ingen absolut gräns för acceptabel nivå men korrelationer över .8 eller under – .8 brukar 

anses som problematiska (Nolan & Heinzen, 2012). Testet påvisade inga problematiskt höga 

korrelationer då korrelationsnivån var mellan -.102 – -.217 (Tabell 2).  Det fanns dessutom 

inget signifikant samband mellan upplevd stress och attityd till betyg (r =.102, n =182, p = 

.169, tvåsvansad prövning).       

 Signifikanta samband påvisades mellan upplevd stress och KASAM (r =.-.217, n 

=182, p = .003, tvåsvansad prövning), samt attityden till betyg och KASAM (r =.-.177, n 

=182, p = .017, tvåsvansad prövning),  

Tabell 2  

Korrelation mellan oberoende variabler och upplevd stress        
Variabel   1    2    3                                                              
1. Stress   –                                                                              

2. KASAM    -.217**      –                                                                                                                  

3. Attityd till betyg -.102 -.177*       –                                        
** Korrelation är signifikant vid .01 nivå (tvåsvansad)                                                  
* Korrelation är signifikant vid .05 nivå (tvåsvansad)       
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 Vidare undersöktes om könsskillnaderna även var signifikanta genom en multivariat 

variansanalys (MANOVA), där medelvärdena för de olika grupperna jämfördes. Statistiken 

hade visat att killarna hade högre nivå av KASAM medan tjejerna hade positivare attityd till 

betyg samt högre stressnivå än killarna. Variansanalysen bekräftade det som korrelationstestet 

tidigare indikerat; att det fanns en signifikant huvudeffekt för variabeln kön, F (3,178) = 

24.465, p = .00, Wilk's Λ = .708, ηp = .292. Analysen visade vidare att kön hade en 

signifikant effekt på både KASAM F (1,180) = 6.669, p = .011, ηp = .036, attityd till betyg F 

(1,180) = 56.982, p <0,001, ηp = .24 samt stress F (1,180) = 5.317, p = .022, ηp = .029.  

 Därmed kunde hypotes 1; att det finns en skillnad mellan könen i grad av KASAM, 

attityd till betyg, samt den upplevda stressnivån accepteras.   

 Därefter utfördes en multipel regressionsanalys för att se om effektstorleken på de 

oberoende variablerna, grad av KASAM samt attityd till betyg, kunde predicera upplevd 

stress. Den modell som slutligen användes utgjordes av samtliga variabler. Övriga modeller 

med endast en oberoende variabel hade lägre F-värde, samt förklaringsvärde varvid de 

lämnades utan vidare granskning. Genom Enter metoden påvisades ett signifikant samband F 

(2,179)= 6.506,  p = .002, Adjusted  R square = .057. Signifikanta värden redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 

Predicerande variabler - stress                 
Variabel      B SE B  β  P                             
Attityd till betyg  -.158 .080 -.145 .049 

KASAM  -.137 .041 -.243      .001                     
Not.Tabellen visar resultatet för regressionsanalysen för varje predicerande   
variabel för alla deltagare (n =182).   
   

 Regressionsanalysen visade att graden av KASAM predicerade stress hos 

ungdomarna (p = .002) (Tabell 3). Den visade även att modellen förklarade 5.7 % av 

variansen av stress. Graden av KASAM hade även en positiv korrelation till låg stressnivå. 

Vid standardiserade värden av prediktorerna påvisades att om graden av KASAM ökar en 

standardavvikelse, minskar stressen med 2 procent. Attityden till betyg visades sig dock inte 

ha någon predicerande effekt på upplevd stress för hela urvalet.    

 Därefter undersöktes om skillnaden mellan könen även gällde för prediktions-

möjligheten av stress, genom att även denna variabel tillfördes till regressionsmodellen. Enter 

metoden påvisades ett signifikant samband F (3,178)= 7.970, p <0,001, Adjusted R square = 



	   	   	  15	  	  

.104, vilket innebar att denna modell påvisade det högsta förklaringsvärdet på 10.4 procent. 

 För att undersöka skillnaden mellan könen djupare, splittades könsvariabeln och 

ytterligare en regressionsanalys genomfördes. Genom Enter metoden påvisades ett signifikant 

samband för killarna F (2,90)= 10.582, p	  <0,001, Adjusted R square = .172, medan 

signifikans saknades för tjejerna F (2,86)= .231, p= .794, Adjusted R square = -.018.  

 Regressionsanalysen påvisade således att endast killarnas utfall kunde predicera 

stress med ett förklaringsvärde på 17.2 procent. Vid denna analys var det dock istället attityd 

till betyg som visade på den högsta signifikansnivån (Tabell 4). 

Tabell 4 

Predicerande variabler för stress                                                   
Kön Variabel       B SE B  β P            

Killar Attityd till betyg  -.460 .128 -.341 .001 

Tjejer    -.070 .116 -.065 .551 

Killar KASAM  -.169 .054 -.297 .002  

Tjejer    -.025 .061 -.044 .686                           
Not.Tabellen visar resultatet för regressionsanalysen för varje predicerande   
variabel för alla deltagare (n =182).   
                                                  

 Därmed kunde hypotes 2: att KASAM och attityd till betyg, predicerar stress 

förkastas för ungdomar i stort, men accepteras för killar. 
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    Diskussion 
 
Resultatdiskussion         

 De huvudsakliga slutsatserna som denna undersökning indikerat, var att det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen för grad av KASAM, attityd till betyg, samt upplevd 

stressnivå. Detta resultat bekräftar hypotes 1, och överensstämmer med den tidigare 

forskningen som påvisat en signifikant könsskillnad. Främst genom att tjejer upplevde en 

högre stressnivå än killar (Bremberg, 2006; Hagquist, 2009; Lee et al., 2002; Moulds, 2003; 

Schraml et al., 2011). Men även genom Buddebergs et al. (2001) resultat, som visade att män 

hade högre KASAM-värden än kvinnor. Detta samband är inte förvånande då en hög 

KASAM-nivå innebär att omvärlden uppfattas som begriplig och hanterbar vilket således 

minskar stressnivåerna (Antonovsky, 1987).       

 Grunden till dessa könsskillnader visade tidigare forskning var både genetiska och 

kulturella.  Rudolph (2002) menade att tjejer tenderade att reagera mer känslomässigt på olika 

påfrestningar, främst klandra sig själva för relationsproblem, samt att de i högre utsträckning 

var upptagna med tankar och oro om andra vilket resulterade i stress. Dedovic et al. (2009) 

menade att även den kulturella faktorn påverkade, som att tjejer i högre utsträckning var 

övervakade och inte hade lika stor frihet som killar. Detta i sin tur gav tjejerna uppfattningen 

av att de var mer beroende, passiva och att de hade mindre kontroll över sin livssituation, 

vilket medförde lägre stresströskel (Ogden, 2007). I Dedovics et al. undersökning framgår det 

dock inte i vilka länder dessa resultat hade framträtt, vilket innebär en viss osäkerhet om det 

är en tendens som finns inom ett flertal länder eller bara i något enstaka. Det är därför heller 

inte klarlagt om detta resultat kan sägas inbegripa svenska ungdomar.    

 För att dock inte förringa resultatet manas läsaren till eftertanke vad gäller kultur och 

uppfostran, om denna könsskillnad skall kunna minska på sikt internationellt. Både föräldrar, 

lärare och övrig skolpersonal skulle behöva uppmärksammas på denna faktor, så att bägge 

könen får liknande förutsättningar att tillskaffa sig en hög KASAM, samt låga stressnivåer.  

På kort sikt torde detta vara mycket svårt, då det vore orimligt att få alla dessa aktörer att 

behandla tjejer och killar på exakt samma sätt. Vidare skulle ju även om detta lyckades de 

genetiska skillnaderna kvarstå.        

 Resultatet visade även att tjejerna hade en positivare attityd till betyg, än killarna 

trots sina högre stressnivåer. Detta indikerar att den tidigare forskning som påvisat att det 

fanns ett samband med goda stresshanteringsstrategier och höga betygssnitt. inte är 

generaliserbart även för attityd till betyg (MacCann et al., 2012).  Attityd till betyg var dock 
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den faktor som utgjorde den största skillnaden mellan könen, där tjejerna var drygt 20 procent 

mer positiva än killarna. Denna skillnad skulle kunna bero på att betyg skulle kunna uppfattas 

som en yttre kontrollvariabel vilket tjejer är mer vana vid än killar (Dedovic et al., 2009). 

 En intressant iakttagelse var dock att stressnivån hos ungdomarna i föreliggande 

studie, var relativt låg, då medelvärdet endast var 26.42 samt yttervärdet 37 av 56 möjliga. 

Detta är förvånande då undersökningen av Statistiska Centralbyråns (2011), tidigare påvisat 

att 60 procent av alla ungdomar i gymnasieåldern upplevde en hög stressnivå, samt att 30 

procent i en annan undersökning uppvisade allvarliga stressymptom (Schraml, et al., 2011). 

Vidare tillhörde i stort sett alla respondenter gruppen med en låg grad av KASAM då det 

högsta yttervärdet låg på 123 av 201 möjliga, samt med ett medelvärde på 106.26. Dessa 

resultat skulle kunna bero på att urvalet inte var representativt för ungdomar i allmänhet, utan 

istället endast var representativt för skolorna ifråga.     

 Föreliggande studie påvisade även att attityden till betyg inte hade någon 

predicerande effekt på stress hos ungdomar som grupp.  Modellen visade däremot att graden 

av KASAM predicerade stress, men att variabeln bara hade ett lågt förklaringsvärde på 5.7 

procent. Detta innebar att det förutom KASAM främst var andra faktorer som predicerar 

stress. Tidigare forskning har till exempel förklaringsmodeller där personlighet samt 

stresshantering ingick som prediktorer (Natvig et al., 2005; Nounopoulos et al., 2006; 

Moksnes et al., 2011). För att öka prediktionsmöjligheten skulle därför ytterligare faktorer 

som omfattar fler dimensioner som fysiska, psykiska samt omgivningsfaktorer behöva 

undersökas närmare. Dessa skulle kunna omfatta fysisk skolmiljö, trivsel i skolan samt 

socioekonomiska levnadsförhållanden.      

 En förvånande upptäckt var dock att modellen predicerade stress med både 

prediktorerna, KASAM och attityd till betyg, hos killarna, men helt saknade signifikant 

prediktion hos tjejerna. Dessutom hade prediktorn, attityd till betyg ett högre betavärde samt 

signifikansnivå än prediktorn KASAM. Även om modellen hade ett högre förklaringsvärde på 

hela 17.2 procent, tyder det ändå på att det finns ytterligare en eller flera variabler som 

påverkar stressprediktorerna i högre omfattning. Kan denna skillnad betyda att killarnas 

förklaringsmodell har en mindre mängd prediktorer än tjejernas? Eller innebär detta, att det är 

kombinationen av prediktorer som undersöks som påverkar resultatet?  

 Tidigare forskning av Natvig et al. (2005), har påvisat ett samband mellan KASAM 

och stress i kombination med skolrelaterade resurser, medan Moksnes et al. (2011) 

undersökning saknade samband i kombinationen KASAM, stress och subjektiva 

hälsoklagomål. Det skulle således kunna vara så att ungdomarna i Natvigs et al. (2005), samt 
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denna undersökning omedvetet påverkats av den kontext som undersökningen inbegrep där 

olika skolrelaterade faktorer stod i fokus. Detta förfarande kan ha aktualiserat Mintzbergs 

(1993) tankar för främst killarna, som innebar att stressorer hör ihop med organisationer som 

professionella byråkratier, som just skolor där ungdomarnas beslutsutrymme är mycket starkt 

begränsat av skolverket och undervisande pedagoger (Skolverket, 2011).  

 Ytterligare forskning där fler variabler undersöks, gärna av longitudinell karaktär, 

skulle därför behöva göras för att klarlägga dessa frågor. Dels eftersom förklaringsvärdet vid 

denna undersökning var relativt lågt samt att prediktionsmöjlighet för tjejerna saknades. 

            

Metoddiskussion 

 Konstruktvaliditeten i denna undersökning kan anses som relativt svag, eftersom 

endast två av undersökningens tre instrument bestod av väl beprövade enkäter. Dessa 

utgjordes av Perceived Stress Scale (PSS) (Eskin & Parrs, 1996) samt Sense of Coherens-

scale (SOC) (Antonovsky, 2005). Trots att dessa instrument således har hög validitet och 

reliabilitet kan den tredje delen som berör attityden till betyg påverkat kvaliteten. Även fast 

detta instrument uppmätte ett Cronbach ´s Alfavärde på .893, vilket ger indikation om en god 

reliabilitet, kvarstår en viss osäkerhet.  Dels eftersom enkätutformarnas kompetens på 

området troligen var ringa, men främst eftersom den endast använts vid ett fåtal 

undersökningar, och därför inte kan anses som ett vedertaget instrument (Zejnelovska, 2009).  

 Den genomförda pilotstudien i föreliggande studie gav dock en antydan om att 

respondenterna uppfattade frågorna korrekt, då inga missförstånd kunde påvisas vilket skulle 

kunna innebära att den var relativt korrekt utformad.  Tyvärr framgår det ej om även 

Zejnelovska (2009) genomförde en pilotstudie vilket skulle kunna ha styrkt denna intention. 

 För att således öka instrumentets tillförlitlighet och värde skulle enkäten behöva 

användas vid ett större antal undersökningar, med en föreliggande pilotstudie, runt om i 

landet. Ytterligare alternativ skulle vara att genomföra itemsanalys i kombination med 

faktoranalys, test re-testanalys eller parallellformer av enkäten.    

 Även den interna validiteten kan ha en del brister, om respondenterna hade skiftande 

sinnesstämning som påverkats av dagsform då enkäten besvarades. Dessutom genomfördes 

enkäten under våren då betyg stod i fokus, eftersom betygs och utvecklingssamtal 

förekommer i mycket hög utsträckning under denna period, vilket kan ha påverkat 

respondenternas attityd (Skolverket, 2011).  I de fall där elever kände sig missbedömda kan 
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diskussioner med andra elever även ha spridit en negativ attityd till elever som normalt hade 

en positiv attityd till betyg.  Även det omvända förhållandet skulle ha kunnat påverka elever 

att få en mer positiv attityd.       

 Eftersom elever mycket ofta deltar i enkätundersökningar, är de även ofta trötta på 

denna typ av undersökningar, vilket kan ha påverkat deras engagemang och ärlighet. Vidare 

kan även respondenterna känt av grupptryck att svara på ett visst sätt, eller inte orkat svara 

helt ärligt, då frågor som behandlade graden av KASAM var av känslig karaktär. Dessutom 

kan deltagarnas vetskap om studiens egentliga syfte i samband med enkäten kunnat påverka 

resultatet, vilket är negativt för validiteten (Patel & Davidson, 2011). Detta eftersom de 

kanske medvetet, eller omedvetet ville eller inte ville att någon variabel skulle ha ett samband 

med stress.         

 Vidare kan även den externa validiteten sägas vara relativt svag då endast ett fåtal 

bakgrundsfaktorer kunde säkerställas.  Deltagarna kom visserligen från skiftande 

utbildningsinriktningar, åldrar samt årskurser och var från bägge könen. Men huruvida deras 

familje- och boendeförhållanden samt socioekonomiska och etniska bakgrund var av 

differentierad karaktär undersöktes ej, vilket medför att generaliserbarheten är ytterst låg. 

 Dessutom saknade studien respondenter från gruppen med en genomsnittlig, samt 

hög grad av KASAM.  För att undersöka detta närmare skulle fler undersökningar behöva 

fastställa att genomsnittlig samt hög nivå av KASAM inte finns representerade i dagens 

gymnasium. Om dessa grupper skulle förekomma torde föreliggande studies avsaknad av 

dessa respondentgrupper ha minskat generaliserbarheten ytterligare.    

 Föreliggande studie kan således endast ge en antydan om denna specifika 

respondentsgrupps uppfattning, om sambandet mellan KASAM, attityd till betyg samt stress. 

 

Vidare forskning 

 För att utreda föreliggande studies hypoteser och frågeställningar med en högre 

kvalitet, skulle en högre grad av validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet behöva 

säkerställas. Dels skulle instrumentet som behandlar attityden till betyg behöva analyseras av 

erfarna enkätkonstruktörer, genom itemsanalys i kombination med faktoranalys, test re-

testanalys, samt jämförande analyser med parallellformer av enkäten. Därefter skulle den 

dessutom behöva användas i högre utsträckning, så att även denna blir ett vedertaget 

instrument.         
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 Vidare skulle undersökningen behöva genomföras i elevgrupper där respondenterna 

inte känner varandra, för att undvika kamratpåverkan. Dessutom skulle tidpunkten för 

undersökningen kunna förläggas till två tillfällen, en höstmånad som september då betyg har 

en mindre framträdande roll i ungdomarnas kontext, samt i maj då betyg verkligen är i fokus. 

 För att dessutom förbättra generaliserbarheten skulle deltagarna behöva komma från 

differentierande hem- och boendeförhållanden samt socioekonomisk och etnisk bakgrund. Det 

är även möjligt att undersökningens värde skulle ökas om respondenterna upplevde 

differentierad grad, det vill säga låg, medel samt hög nivå av KASAM, under förutsättning att 

alla grupper finns representerade bland gymnasieelever.     

 Slutligen skulle vidare forskning vara önskvärt som även innefattar fysiska, psykiska 

samt omgivningsfaktorer för att öka prediktionsmöjligheten för stress bland ungdomar, och 

för tjejer i synnerhet.  
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Bilaga	  I	  
 

 

En undersökning om ungdomars arbetsklimat 

Hej! 

Jag heter Lena Dahlin och läser vid Linnéuniversitetet. I min kurs ingår det att skriva en 
uppsats inom ett fördjupningsområde. Eftersom jag är intresserad av elever och skolan, har 
jag därför valt att undersöka ungdomars arbetsklimat och skolsituation. Jag vore därför 
tacksam om du ville delta genom att besvara denna enkät. Deltagandet är helt frivilligt och 
alla svar kommer att behandlas anonymt.  

 

 

Instruktioner: 

Enkäten består av olika frågor och påståenden som rör din skol- och livssituation. Fyll i, ringa 
in eller kryssa för det alternativ du anser bäst stämma in på just din situation. Arbeta snabbt 
och tänk inte för länge över meningen i varje fråga. Detta är ett skattningsformulär som 
handlar om dina upplevelser och det finns därför inga rätta eller felaktiga svar. 

Försäkra dig till sist om att du inte har hoppat över någon fråga. Detta är mycket viktigt då jag 
behöver formuläret i sin helhet. 

Tack för Din medverkan! 

Lena Dahlin  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	  	  

 

Bilaga	  II 

Del 3 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Välj endast ETT 
alternativ. 

47. Jag tycker att betyg är nödvändigt i skolan. 

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐ 

48. För mig spelar det roll vilket betyg jag får. 

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐ 

49. Betygen hjälper mig att lättare nå mina mål. 

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐ 

50. Betygen ökar min motivation. 

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐ 

51. Det är viktigt för mig att få höga betyg. 

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐ 

52. Jag upplever betyg som något positivt. 

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐ 

53 Jag upplever betyg som något negativt.  

Stämmer helt☐  Stämmer ganska bra ☐ Stämmer mindre bra ☐ Stämmer inte alls ☐         

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 
 

 


