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Abstrakt 

 

Stress och stressrelaterade sjukdomar har ökat i det svenska samhället och ses idag som ett av 

de största folkhälsoproblem i Sverige. I och med att stress och ohälsa har ökat bland vuxna så 

har stress och ohälsa även setts hos ungdomar. Tonårstiden är den mest turbulenta perioden i 

livet. Många ungdomar upplever denna tid som svår, nervös och stressig. Syftet med studien 

var att undersöka inom vilka aktivitetsområde som stress och krav finns hos unga tjejer.  

En enkät med egenkonstruerade frågor användes. Resultatet av studien visade att alla 

respondenterna upplevde stress på grund av aktiviteter i skolan. Vidare visade studiens 

resultat även att det fanns en tendens till stress på fritiden och här var orsaken till detta för 

mycket skolarbete. Återkommande i resultatet var att orsakerna till stressen i de olika 

aktiviteterna var att tiden inte räckte till och att skolarbetet tog mycket tid. I diskussionen 

skrivs om att arbetsterapeutiska interventioner skulle kunna underlätta för unga tjejer i deras 

vardag för att förhindra att stress och krav uppstår. Detta genom arbetsterapeuten hjälper dem 

att prioriterar bland sina aktiviteter och få kontroll över sin vardag.  
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Inledning 

”Aldrig någonsin har barn och ungdomar haft det så bra - materiellt sett. Men aldrig 

någonsin har så många känt sig stressade. De känner sig pressade av skolan, av kompisar, av 

föräldrar, alla aktiviteter som de ska vara med på, av utseendefixeringen - till slut blir det för 

mycket. (Waltré, 2009). 

 

Stress och stressrelaterade sjukdomar har ökat i det svenska samhället vilket idag ses som ett 

av de största folkhälsoproblem i Sverige (Currie et al., 2004). I och med att stress och ohälsa 

har ökat bland vuxna så har stress och ohälsa även setts hos ungdomar (Währborg, 2009) 

Samhället är inte rustat för att klara det ökade behovet av vård som följdsjukdomar av 

långvarig stress ger (Währborg, 2009).   

I varje ungdom händer det massor av saker, det är nu förvandlingen från barn till vuxen ska 

ske och ungdomen ska formas till en person med egna åsikter och planer inför framtiden 

(Robild & Bohlin, 2008). Ungdomstiden består av många val, (Mortimer, Zimmer-Gembeck, 

Holmes, Shanahan , 2002) exempelvis utbildning,  kompisar och fritidsaktiviteter (Eccles, 

Brown & Templeton, 2008). Många ungdomar upplever denna tid som svår, nervös och 

stressig. Kroppen förändras snabbt och det är en form av stress som tar mycket energi. 

Tankar som rör sig i huvudet brukar vara det som stressar mest. För att inte tala om det som 

händer i världen, i familjen, i skolan och med kompisar. Det kan handla om att ha rätt 

utseende, rätt klädstil, eller äga rätt saker (mobiltelefon, dator). Det kan också handla om att 

välja yrke och att få bra betyg (Robild & Bohlin, 2008). Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv 

är det viktigt att undersöka frågor som rör människans och dess aktiviteter (Erlandsson & 

Persson, 2005). Med tanke på detta finns det stort behov av forskning för att försöka förstå 

vad unga flickor ser som stressfaktorer i vardagens aktiviteter för att möjliggöra rekreation i 

aktiviteter (Håkansson et al., 2006).  

Bakgrund 

Aktivitet 

Aktiviteter är något som alla gör och behöver göra (Christansen & Baum, 2005). Vidare menar 

författarna att aktvitet är allt som en människa utför under en dag. Aktivitet kan delas in i olika 

kategorier: Arbete, fritid/lek, personlig vård och sömn (Christiansen & Baum, 2005). Arbete 

är aktiviteter som är avlönade eller oavlönade. Där har vi mål med vad som ska produceras. 

Vidare i studien kommer skola ingå under denna kategori och benämnas som produktivitet.  

Fritidsaktiviteter kännetecknas av något som sker frivilligt och är en aktivitet som individen 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://heapro.oxfordjournals.org/content/early/2010/03/16/heapro.dap061.full&rurl=translate.google.se&usg=ALkJrhhPcmE1rYaXVPr5UVkiYNExwM4psg#ref-5
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tycker om att utföra. Vad som utgör meningsfull fritidsaktivitet skiljer sig åt mellan olika 

personer (Christiansen & Baum, 2005; Finlay, 2004). Personlig vård innefattar aktiviteter 

som handlar om att ta hand om sig själv och aktiviteter i hemmet. Det kan till exempel handla 

om påklädning, tvätta sig eller laga mat. Enligt Christiansen och Baum (2005) används en 

tredjedel av dygnet till sömn därför anser de att sömn är en viktig aktivitet för att uppnå hälsa. 

Om sömn utgör en stor del av dygnet finns det mindre tid för övriga aktiviteter och individen kan 

uppleva aktivitetsobalans. Enligt VALue, Meaning, and Occupation [ValMO] är sömn ingen 

avsiktlig aktivitet däremot ses den som en förutsättning för att vi ska orka vara aktiva under 

dagen (Erlandsson & Persson, 2005). Aktiviteterna vi utför är organiserade i tid och bildar ett 

aktivitetsmönster. Komplexitet i vardagliga aktiviteter kan bidra till att personen utvecklar 

ohälsa eller hälsa (Erlandsson & Håkansson, 2009). De aktiviteter som utförs i vardagen 

varierar genom livet. Barn och ungdomar går i skolan och ska senare börja arbeta och 

pensionärer har oftast avslutat sitt arbete (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 

Inom arbetsterapi finns olika praxismodeller att arbeta utifrån. En av dessa är Canadian 

Model of Occupational Performance [CMOP], vilken kommer användas som teoretiskt 

utgångspunkt i denna studie. CMOP är en modell som illustrerar aktivitetsutförande där 

person, miljö och aktivitet är viktiga och samspelar med varandra. Personen inkluderar 

fysiska, kognitiva, affektiva förmågor och den spiritualitet som finns hos personer. Miljö 

delas in i fyra delar, fysisk, institutionell, kulturell och social. Aktivitet delas i tre delar, 

personlig vård, produktivitet och fritid. Tillsammans bildar dessa ett aktivitetsutförande 

(Polatajko et al., 2007). Om människor inte har ett fungerande aktivitetsutförande kan 

obalans i vardagen uppstå.  

Aktivitetsbalans 

Aktivitetsbalans är ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Aktivitetsbalans innebär att varje 

individs livsstil bör vara formad så att han eller hon har balans mellan produktiva aktiviteter, 

skötselaktiviteter, fritidsaktiviteter samt rekreativa aktiviteter. Den optimala tidsfördelningen 

skiljer sig från individ till individ vilket betyder att aktivitetsbalans inte är samma sak som en 

jämn fördelning mellan aktiviteter (Moyers, 2005).  

I forskning har det visat sig att balans i vardagen är viktigt för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Även att i sin vardag ha lek och rekreativa aktiviteter har visat sig vara viktigt 

för att personen ska uppnå aktivitetsbalans (Erlandsson & Persson, 2005).  

 Anledningen till att dessa aktiviteter är så betydelsefulla beror på att människor idag lägger 

större delen av sin tid på arbetsaktiviteter. Detta kan bli ett problem då det ger lite plats för 
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övriga aktiviteter i vardagen. Eftersom meningsfulla aktiviteter är viktiga för att uppnå 

aktivitetsbalans behöver individer planera sin vardag på ett tillfredställande sätt så att en 

balans mellan alla aktiviteter uppstår (Moyers, 2005). Motsatsen till aktivitetsbalans är 

aktivitetsobalans. 

Aktivitetsobalans kan uppstå då individen har alldeles för många aktiviteter som hon/han 

känner sig tvungen att utföra för att samhällets och familjens förväntningar är sådana 

(Wilcock, 1998).  

Aktivitetsobalans är ett av de tre begrepp som Wilcock (1998) tar upp som en riskfaktor för 

att utveckla ohälsa.  De andra två är aktivitetsutanförskap och aktivitetsförlust. 

Aktivitetsutanförskap handlar om att individen utför handlingar och aktiviteter som vi enligt 

människans natur inte är skapade för och som känns onaturliga. Aktivitetsförlust handlar om 

olika yttre omständigheter som hindrar individen från att utföra de aktiviteter som önskas, 

eller njuta av de aktiviteter som utförs. En person som upplever stress i vardagen med sina 

aktiviteter skulle därför kunna utveckla aktivitetsförlust, aktivitetsutanförskap eller 

aktivitetsobalans (Wilcock, 1998). En anledning till att dessa tre begrepp uppstår kan vara att 

omgivningens krav inte stämmer överens med individens egna krav.  

Krav  

Om ungdomar blir bemötta med realistiska krav som motsvarar deras förmåga kan detta 

fungera som en sporre till utveckling. Om ungdomar däremot blir bemötta med för höga krav 

och förväntningar som de inte klarar av att leva upp till kan detta leda till stress. Kravet på att 

prestera och att klara av flera olika aktiviteter i vardagen är exempel på situationer som 

stressar (Ellneby, 2000). Om ungdomar väljer bort önskade aktiviteter för att göra sådant som 

måste göras kan detta vara en varningssignal för att utveckla stress och ohälsa (Wilcock, 

1998; Robild & Bohlin, 2008). Statistiska centralbyrån gjorde år 2010 en undersökning på 

barn och ungdomars levnadsförhållande och kom fram till att det fanns ett stort samband 

mellan stress och höga krav. Både tjejer och killar upplevde att de var stressade på grund av 

de höga kraven de hade på sig själva.  

Krav på sig själv 

Ungdomar har krav på sig själv att hela tiden ligga på topp och prestera bra på varje prov, 

hinna med läxor och betygskrav. Ofta tar läxor och hemuppgifter upp så mycket tid att det 

knappt finns någon tid över till fritidsintressen, kompisar och andra aktiviteter (Skolverket, 

2006). För att kunna satsa på elitnivå inom idrott måste ungdomar välja bort andra aktiviteter 
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och då riskera att bli eftersatt i skolan (Barnombudsmannen, 2003). Individer har ett inre 

behov av att vara aktiva och att utföra meningsfulla aktiviteter (Polatajko et al., 2007).  Att 

inte göra det som en individ anser meningsfullt eller ha tid för egenvald aktivitet kan innebära 

en risk för ohälsa (Håkansson, Dahlin-Ivanhoff & Sonn, 2006). Kraven på sig själv kan 

handla om att se bra ut, hur andra ska uppfatta en, hur man ska bli populär och omtalad. 

Media och reklam förmedlar ett speciellt kroppsideal och utseende (Robild & Bohlin, 2008). 

Detta är något som påverkar ungdomar framförallt unga tjejer (Statens offentliga utredningar, 

2006). God självkänsla och självuppfattning är en grundläggande förutsättning för god hälsa 

(Kielhofner, 2008). Dålig självkänsla kombinerat med höga krav på sig själv kan det leda till 

att ungdomar gör saker som de egentligen inte vill. Detta kan i värsta fall leda till allvarliga 

problem som anorexi, bulimi, självskadebeteende, ångest och depression (Statens offentliga 

utredning, 2006). Wilcock (1998) tar upp depression som en riskfaktor för att utveckla 

aktivitetsohälsa. Kraven på sig själv är en stor del av de krav som finns i vardagen hos 

ungdomar men även krav från omgivningen kan göra att ungdomarna blir stressade.  

Omgivningens krav 

Omgivningen är de sammanhang och situationer som finns utanför personen (Erlandsson & 

Eklund, 2003; Polatajko et al., 2007). Kielhofner (2008) menar att välbalanserade krav från 

omgivningen är en förutsättning för att den ska vara en resurs och på så vis skapa psykisk 

välbefinnande. Samvaro med familj och vänner kan ge positiv stimulans, samtidigt som den 

sociala omgivningen kan vara en källa till stress genom att innebära krav (Erlandsson & 

Eklund, 2003). En anledning till att personer känner mer stress idag kan vara de ökade kraven 

i samhället om att prestera på topp både i arbete/skola och på fritiden (Perski, 2002).  

Omgivningen kan utgöra ett hinder och framkalla stress (Erlandsson & Eklund, 2003). 

Kompisar kan också ställa krav på ungdomen. De ska t ex. ha vissa kläder, skor, mobil men 

det är inte alla som har råd. Ett annat krav som kompisarna ställer är att de ska röka på 

rasterna och dricka alkohol varje helg annars är de inte populära (Barnombudsmannen, 2003). 

Enligt Christiansen och Matuska (2006) är ett bra socialt nätverk viktigt för att kunna uppleva 

aktivitetsbalans. Kraven från lärare i skolan kan handla om att ungdomar har många arbeten 

som ska lämnas in och för mycket läxor och prov. Framförallt flickor upplever att 

arbetstakten i skolan är för hög och att de inte alltid får den hjälp som behövs av lärarna 

(Statistiska centralbyrån, 2005). Att ha för höga eller för låga krav på sig och på samma gång 

ha lite kontroll över situationen har visat sig innebära en ökad risk för att drabbas av negativ 

stress (Theorell, 2003).  
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Stress 

Människor mår bra av lagom stress men alla krav som måste uppfyllas ökar stressen. 

Stress har alltid varit en del av livet och funnits lika länge som människan. Begreppet stress 

kan dock skapa förvirring eftersom det kan tolkas på många olika sätt (Währborg, 2009).  

Ellneby (2000) beskrev stress som en reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska, 

emotionella eller intellektuella krav och påfrestningar. Stress kan leda till både kroppsliga 

och psykiska besvär (Barnombudsmannen, 2003). Kroppsliga besvär, som uppvisas vid stress 

kan vara huvudvärk och magont eller annan kroppslig smärta. Psykiska besvär som kan 

uppstå vid stress är till exempel sömnsvårigheter, svårt att koncentrera sig, svårt att minnas, 

känna sig trött men tröttheten går inte över genom vila och sömn eller svårt att koppla av 

(Perski, 2002).  

Barnombudsmannen (2003) skriver att skolan kunde vara en orsak till stress. 

Ungdomar kan exempelvis säga att de är stressade på grund av prov i skolan. De uppgav 

också att de upplevde stress på grund av tidsbrist (Statens Offentliga Utredningar, 2006). 

Währborg (2009) menade att separationer och rädsla för att bli mobbad hade sin källa i stress. 

Barn och ungdomar som har fulltecknade veckodagar löper större risk att drabbas av stress. 

Ett barn som har för många aktiviteter kan få svårt för att slappna av vilket medför att 

ungdomarna kan få koncentrationssvårigheter (Ellneby, 2000; Wilcock, 1998).  

 

Det kan idag vara svårt att bedöma om stress i en viss situation är positiv eller negativ. 

Positiv stress är den stress som är lagom, stimulerande och hjälper individen att nå ett mål. 

Vid positiv stress har individen kontroll över situationen och omgivningens krav stämmer 

överens med individens förmåga. Negativ stress är den stress som uppstår i situationer som 

inte kan hanteras eller påverkas (Statens offentliga utredningar, 2006). Åldringssjukdomar 

som unga numera drabbas av kan vara för tidig åderförkalkning av blodkärl samt andra hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes typ II som tidigare har varit sjukdomar som vuxna och äldre 

drabbats av (Währborg, 2009).  

 

Theorell (2003) visade att stöd från omgivningen är en viktig del som buffert mot stress. 

Andra faktorer som minskar stress och ökar välbefinnandet kan vara fysisk aktivitet, 

kulturella aktiviteter, sömn/återhämtning och god självkänsla, (Hasson, 2008) Enligt 

Haraldsson, Lindgren, Hildingh och Marklunds (2010) studie om svenska flickor och hur de 

hanterar sin stress framgår det att fritidsaktiviteter hjälper dem att hantera sin stress och 
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återhämta sig. Dock har det visat sig att fysisk aktivitet skapar stress i vardagen hos en del 

individer (Wilcock, 1998; Linden, 2005). Håkansson et al., (2006) beskriver betydelsen av att 

ge individen tid för egenvald aktivitet som en strategi för att återhämta sig och för att klara 

kraven i det dagliga livet.  

 

Ungdomstiden är en turbulent och stressig period i livet (Kielhofner 2008). 

Stress är utbrett i dagens samhälle inte minst bland barn och ungdomar (Currie et al., 2004). 

Skillnad har setts mellan flickor och pojkar där flickor upplever mer stress och ohälsa än 

pojkar (Currie et al., 2004). En studie av Byrne, Davenport & Mazanov (2007) visade att 

stress har blivit vanligare hos ungdomar i andra länder. Vidare visade studien på att det fanns 

skillnader mellan tjejer och killars upplevelse av stress inom vissa områden, exempel Stress i 

hemmet, Stress av skolarbetet, Stress i relationer med jämnåriga samt Stress inför framtiden. 

En studie genomförd i USA visar att uppemot en tredjedel av de tillfrågade eleverna upplever 

en hög nivå av vardaglig stress (de anda et al., 2000). Som tidigare nämnts finns forskning 

som visar att fritidsaktiviteten hjälper svenska flickor att hantera sin stress (Haraldsson et al., 

2010). Dock har det visat sig att fritidsaktiviteten skapar stress hos en del individer (Wilcock 

1998 & Linden 2005). Ur ett aktivitetsperspektiv är det viktigt att undersöka frågor som rör 

människans och dess aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2005). På vilka aktiviteter lägger 

unga tjejer sin tid? Vad orsakar stress hos unga tjejer samt vad leder detta till? I vilka 

aktiviteter upplever unga tjejer stress samt vad beror detta på? Med anledningen av detta är 

viktigt att uppmärksamma unga tjejers ohälsa tidigt då detta annars kan få konsekvenser för 

vardagens aktiviteter. Matuska och Christiansen (2008) och Moyers (2005) skriver om att ha 

en aktiv fritidsaktivitet skulle kunna utveckla aktivitetsobalans om aktiviteten inte är 

meningsfull för tjejen. Genom arbetsterapeutiska interventioner kan troligtvis stress hos unga 

tjejer förebyggas (FSA, 2004). Med anledning av detta är det viktigt att göra en studie med 

fokus på unga flickor som har en aktiv fritidsaktivitet utanför hemmet och se hur deras 

aktiviteter påverkas av stress och krav i vardagen.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka inom vilka aktivitetsområde som stress och krav finns 

hos unga tjejer.  
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Frågeställningar: 

 Vad lägger unga tjejer sin tid på?  

 Vad orsakar stress hos unga tjejer samt vad leder detta till?  

 I vilka aktiviteter upplever unga tjejer stress samt vad beror detta på?  

 I vilka aktiviteter uppstår kraven hos unga tjejer?  

Metod 

Studien hade en kvantitativ ansats där datainsamlingen skedde i form av enkäter. Data 

analyserades genom deskriptiv statistik. 

Urvalsförfarande 

Studien fokuserade på friska människor som hade en aktiv fritid utanför hemmet. Författarna 

valde att använda följande kriterier: unga tjejer i åldern 16- 18 år och de skulle ha en aktiv 

fritid utanför hemmet. Sammanlagt ingick två fotbollsföreningar och en gymnastikförening i 

studien. Antalet önskade enkäter var 40 stycken.  

I studien deltog totalt 28 tjejer varav tio gymnaster och 18 fotbollsspelare. Se vidare tabell 1. 

Median åldern bland respondenterna var 17 år.  Samtliga var aktiva i en av föreningarna 

mellan en till sju dagar i veckan. Medelvärdet på antal träningstillfällen i veckan var fyra 

tillfällen. 

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna (N= 28) 

 Antal  

N = 28 

% 

Ålder 

16 

17 

18 

 

11 

9 

8 

 

39 

32 

29 

Fritidsaktivitet 

Fotboll  

Gymnastik  

 

18 

10 

 

65 

35 

Antal träningstillfälle/vecka 

1-3 

4-6 

7 eller fler 

 

15 

10 

3 

 

54 

35 

11 
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Metod för insamling av data 

För att få svar på syftet användes kvantitativ tvärsnittsstudie som genomförs med 

egenkonstruerad enkät. Enkäten som användes vid datainsamlingen hade inspiration från det 

standardiserade australiensiska instrumentet Adolescent Stress Questionnaire [ASQ] (Byrne, 

Davenport & Mazanov, 2007). ASQ är ett instrument som mäter upplevelse av stress hos 

ungdomar. Den innehåller följande kategorier: Stress i hemmet, Stress av skolarbetet, Stress 

av att närvara i skolan, Stress i romantiska relationer, Stress i relationer med jämnåriga, 

Stress i relationer med lärare, Stress inför framtiden, Stress på grund av konflikt mellan 

skolan och fritiden, Stress på grund av ekonomisk press och Stress på grund av kommande 

ansvar som vuxen. ASQ innehåller sammanlagt 52 påstående som ungdomen ska besvara 

med att ange på en skala från 1-5 hur mycket stressande påståendet varit (Byrne, Davenport 

& Mazanov, 2007). Med hjälp av ASQ fann författarna lämpliga kategorier att utgå ifrån vid 

skapande av egen enkät. Även lämpliga påståenden hittades som konstruerades om för att 

passa författarnas syfte. Enkätstudie lämpade sig bäst då det behövs en bred uppfattning av 

urvalsgruppen (Trots, 2001). Enkätfrågorna konstruerades utefter syftet och innehöll totalt 25 

frågor. Enkäten var uppdelad i följande delar: Allmänt om stress, Stress och krav i skolan, 

Stress och krav på din fritid och framtiden. Varje del innehöll frågor som respondenten skulle 

besvara genom att kryssa för de alternativ som stämde överens. För att få 

bakgrundsinformation om respondenterna konstruerades även ett formulär med 

bakgrundsfrågor (Trost, 2001). Formuläret placerades först i enkäten och innehöll frågor om 

ålder, boendesituation, gymnasieprogram, fritidsintresse samt antal dagar i veckan man 

spenderar på sin/a fritidsaktivitet/er.  Enligt Eljertsson (2005) skall enkäter som vänder sig till 

ungdomar utformas med ett ordval som gör frågorna enkla att förstå. Enkäten avslutades med 

en öppen fråga där respondenterna fritt hade möjlighet att skriva sådant de ville tillägga.  

Bortfall 

Alla tillfrågade respondenter svarade på enkäten vilket innebar att inga externa bortfall fanns. 

Däremot fanns det interna bortfall sammanlagt 19 stycken. I enkätfrågorna fanns fyra olika 

ifyllnadsfel på frågorna vilket fick räknas som bortfall i studien. Vid inmatning av dessa i 

databasen lämnades dessa rutor tomma. Då en uppgift saknas anger man vanligen värdet 0, 

vilket då klassar bortfallet som 0 (Trost, 2001).  
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Procedur 

Författarna började med att skicka ut intresse förfrågningar via e-post till idrottsföreningar 

och idrottsklasser på gymnasieskolor som uppfyllde kriterierna. Totalt skickades 16 

intresseförfrågningar varav tolv var föreningar och fyra var skolor. Via e-post svarade tre 

olika ledare från idrottsföreningar som var villiga att hjälpa författarna som mellanhänder i 

studien. Efter etikseminarium som genomfördes på författarnas utbildning skickades 

informationsbrev ut till mellanhänder samt informationsbrev och samtyckesblankett till 

respondenter och deras förälder. Därefter bokades personligt möte med idrottsföreningarna i 

anslutning till ett av deras träningstillfälle. Innan datainsamlingen inträffade gjordes fem 

provenkäter på personer i författarnas bekantskapskrets som uppfyllde kriterierna men inte 

kom att medverka i studien. Författarna hade vid träningstillfället med sig extra 

samtyckesblanketter och enkäter. Hos första föreningen delades tio enkäter ut personligen till 

respondenter och samtliga samlades in ifyllda . Vid andra tillfället hade mellanhanden delat 

ut tio informationsbrev dock delades endast fem enkäter ut och samtliga samlades in ifyllda. 

Vid det tredje och sista tillfället delades tolv enkäter ut och samtliga samlades in ifyllda. 

Enkäten tog ca 10-15 minuter att besvara. Datainsamlingen skedde med både författarna 

närvarande vid de tre träningstillfällena. Efter hand som enkäterna samlades in fördes rådata 

in i en databas i SPSS. Efter att alla enkäter samlats in började författarna analysera den 

insamlade enkätinformationen.  

Bearbetning av insamlade informationen 

En databas skapades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

17.0 for Windows). Efter att data lagts in i databasen i SPSS skapades sedan frekvenstabeller 

för att få en översikt över den insamlade enkätinformationen. Summering av de olika 

frågorna gjordes för att skapa medelvärde, medianvärde och det mest frekventa 

svarsalternativen från enkäten. Därefter valde författarna ut frågor från enkäten som de ville 

se samband mellan. Detta gjordes i databasen i SPSS med hjälp av funktionen crosstabs. 

Utifrån crosstabs kunde författarna se samband mellan de olika frågorna. Tabellerna skapades 

sedan för att tydliggöra den insamlade enkätinformationen för läsaren. Författarna skapade 

även diagram utifrån sambandstabellerna i Microsoft Excel. Med hjälp av diagrammen skrev 

författarna resultatet i löpande text. Då författarna endast fick en kommentar från den öppna 

frågan valde de att presentera den i löpande text i resultatet och därmed krävdes ingen analys 

av de övriga respondenters öppna fråga.  
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Etiska övervägande 

Innan studien genomfördes togs etiska aspekter kring studien upp och behandlades i ett 

etikseminarium. Det är viktigt att informera om att författarna måste värna om den enskilda 

individens integritet och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Efter att författarna fått in 

enkäterna måste de se till att förvara dessa säkert så att ingen utomstående kommer åt dem. 

Det är också viktigt att respondenten är införstådd med detta och att de även informeras om 

undersökningens syfte. Vidare skall respondenterna veta att deras deltagande i 

undersökningen är frivillig och när som helst kan avbrytas utan att ange orsak. Stor hänsyn 

har också tagits till hantering av rådata, såsom att de hölls inlåsta, inte sågs av någon annan 

än författarna samt förstördes direkt efter bearbetning.  

Resultat  

Först i resultatet kommer en allmän beskrivning av stressen hos tjejerna redogöras. Efter detta 

kommer resultatbeskrivningen ske utifrån de olika aktiviteterna produktivitet, fritid och 

övriga aktiviteter för att illustrera var stressen förekommer och vad som orsakar stressen hos 

tjejerna. Resultatet av studien visade på att stress och krav i skolan var ett vanligt problem. 

Vidare visade studien på att även stress på fritiden förekom men då inte lika vanligt.  

Stress 

De vanligaste orsakerna till stress hos respondenterna var otillräckligt med tid till önskade 

aktiviteter och för lite sömn. Av de 28 respondenterna upplevde 23 stycken som upplevde att 

tiden inte räckte till för önskade aktiviteter. Tolv respondenter upplevde för lite sömn som 

orsak till stress. Fyra respondenter hade dessutom extra jobb utanför skolan och uppgav detta 

som en orsak till sin stress. 

 

Tabell 1 visar vilka symtom respondenterna hade känt av under de senaste två månaderna. 

Det visade sig att många av ungdomarna hade stressrelaterade symtom. De symtom som var 

mest vanliga var trötthetskänslor och huvudvärk, hos 26 respektive 23 respondenter. 
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Tabell 1 Stressrelaterade symtom 

Symtom    Antal  % 

   N= 28  

Trötthetskänslor  26  93 

Huvudvärk    23  82 

Magont   16  57 

Värk någonstans i kroppen  14  50 

Sömnsvårigheter   14  50 

Koncentrationsvårigheter  14  50 

Svårt att koppla av  12  43 

Not. Flera symtom kunde anges. 

 

Det var 18 respondenter som uppgav att de haft huvudvärk och 21 respondenter uppgav att de 

haft trötthetskänslor till följd av otillräckligt med tid till aktiviteter. Tolv respondenter 

upplevde att de haft trötthetskänslor och elva respondenter upplevde att de haft huvudvärk till 

följd av att de ägnat för lite tid till aktiviteten sömn.  

Respondenterna fick i en enkätfråga besvara en fråga om hur ofta de upplevde stress. I tabell 

2 visas hur svaren var fördelade hos respondenterna. 

 

Tabell 2. Förekomst av stress 

Hur ofta känner du dig stressad?
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N= 28

 

Tio respondenter uppgav att de upplevde stress en gång i veckan och nästan lika många 

upplevde stress flera gånger i veckan vilket är nästan 2/3 av de 28 respondenterna. Av de tio 

respondenterna som upplevde stress en gång i veckan upplevde dessa även stress i skolan. 

Sex av de tio respondenterna som upplevde stress en gång i veckan upplevde också stress på 
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fritiden. Av de respondenter som upplevde stress flera gånger i veckan var det nio 

respondenter som även upplevde stress i skolan och sju respondenter som upplevde stress på 

fritiden. 

Produktiva aktiviteter 

Alla respondenterna i studien upplevde stress på grund av skolarbetet. 

 

Tabell 3. Orsaker till stress i skolan 

Orsaker    Antal  %  

   N= 28  

Proven   27  96 

Behöver mer tid  19  68 

Betygen    18  64 

Lärarna hinner inte hjälpa mig 6  21 

Hög ljudnivå i skolan  4  14 

Rasterna för korta   3  11 

Oro i klassrummet  2  7 

Har inga kompisar  0   0 

Not. Fler svarsalternativ kunde anges. 

 

Av de respondenter som upplevde stress i skolan uppgav 27 stycken att det orsakades av 

proven (se tabell 3). Nitton av respondenterna upplevde även att de kände stress i skolan till 

följd av att de behöver mer tid för att hinna med aktiviteter.  Av de 28 respondenter som 

upplevde stress i skolan var det 18 som upplevde att betygen orsakade stress i skolan. Ingen 

av respondenterna upplevde stress i skolan till följd av avsaknad av socialt nätverk. Samtliga 

28 respondenter i studien uppgav att de hade krav på sig själv gällande aktiviteter i skolan. 

När det gällde skolarbetet var det över hälften av respondenterna som uppgav att de ställde 

för höga krav på sig själv i skolans aktiviteter. På frågan som gällde lärarens krav på 

skolarbetet svarade 17 respondenter att lärarnas krav var lagom. På frågan vad 

respondenterna ansåg om aktiviteten läxor svarade 15 att de hade för många läxor. Femton av 

de 28 respondenterna som upplevde stress på grund av skolan hade någon gång i veckan tid 

till att ägna sig åt skolarbete. Resterande tolv respondenter uppgav att de varje dag hade tid 
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att ägna sig åt skolarbete. I en av enkätfrågorna rörande ungdomars tid till skolarbete dök det 

upp en skriftlig kommentar: ”Har inte tid men gör det ändå och sover för lite”.  

Fritid 

Tolv av respondenterna ägnade tre dagar i veckan åt sina fritidsaktiviteter och sex 

respondenter ägnar sig åt fritidsaktiviteter fem dagar i veckan. Resterande ägnade sig fler 

eller färre gånger åt sin fritidsaktivitet. Av de 28 respondenterna i studien upplevde 18 stress 

på fritiden. Av dessa 18 respondenterna så ägnade sig nio personer tre gånger i veckan åt sin 

fritidsaktivitet.  

 

Tabell 4. Orsaker till stress på fritiden 

Orsaker    Antal  % 

   N= 27 

För mycket skolarbete  16  89 

Tidsbrist   13  72  

För mycket fritidsaktiviteter 4  22 

Annat   1  6 

Extra jobb   1  6 

Höga krav från andra  1  6 

Not. Flera svarsalternativ kunde anges 

 

Sexton av respondenterna uppgav att stressen orsakades av att de hade för mycket skolarbete. 

Av de respondenter som upplevde stress på fritiden ägnade sig nio respondenter någon gång i 

veckan åt skolarbete vidare ägnade sig åtta respondenterna åt skolarbete varje dag. 

Fem respondenter som upplevde stress på fritiden uppgav att det orsakades av för mycket 

fritidsaktiviteter. En av 18 uppgav att stress på fritiden berodde på extra jobb som aktivitet 

utanför skolan.  

Av de 18 som upplevde stress på fritiden upplevde 16 att det orsakades av krav på sig själv 

gällande prestation inom sin fritidsaktivitet. Fem av dessa uppgav att kraven var för höga. 

Åtta av de 18 respondenterna som upplevde stress på fritiden uppgav att det var tränaren som 

ställde för höga krav gällande deras prestation inom fritidsaktiviteten.  
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Av de 18 som upplevde stress på fritiden uppgav 13 stycken att de inte hade krav på sig själv 

att utföra hushållsaktiviteter i hemmet. De återstående fem personerna uppgav att de hade 

krav på sig själv att utföra hushållsaktiviteter i hemmet. Två av dessa fem personer uppgav att 

de har för låga krav på sig själv att utföra hushållsaktiviteter i hemmet. Tre respondenter 

uppgav att kraven från dem själva på att utföra hushållsaktiviteter var lagom. Fjorton 

respondenter hade krav från sina föräldrar att utföra hushållsaktiviteter i hemmet. 

Övriga aktiviteter 

Tabell 5. Tid till sig själv 

Har du tid för att bara ägna dig åt dig själv?
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Det var 16 respondenter som uppgav att de någon gång i veckan hade egen tid för sig själv 

och de upplevde dessutom stress på grund av skolan. Nio respondenter uppgav att de någon 

gång i månaden hade egen tid för sig själv. Tio respondenter som upplevde stress på fritiden 

hade någon gång i veckan tid att ägna sig åt sig själv. Hälften av respondenterna uppgav att 

de ofta hade tid till för egenvald aktivitet och tolv respondenter uppgav att de hade tid till 

detta ibland.  

 

Tolv av respondenterna uppgav att de hade tid till aktiviteter med familjen varje dag, tio av 

dessa upplevde stress på fritiden och tolv av dem upplevde stress i skolan.  

Tjugo respondenter uppgav att de hade tid till aktiviteter med vänner någon gång i veckan. 

Endast en respondent uppgav att det fanns tid till aktiviteter med vänner varje dag. Av de 18 

respondenterna som upplevde stress på fritiden och 14 stycken hade ändå tid att någon gång i 
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veckan göra aktiviteter med vänner. Av de respondenter som upplevde stress i skolan tar 19 

stycken sig tid till att någon gång i veckan ägna sig åt aktiviteter med sina vänner. En av 

ungdomarna som upplevde stress i skolan uppgav att den aldrig har tid till att utföra 

aktiviteter med vänner.  

 

Sex respondenter hade krav på sig själv att passa in i de sociala aktiviteterna. Det kunde 

handla om att ha rätt utseende, äga rätt saker, att man måste röka eller dricka alkohol eller att 

passa in rent allmänt. 

 

Vår avslutande fråga i enkäten handlade om framtiden och om de kände oro inför tiden efter 

skolan. Tio av respondenterna upplevde en oro inför framtiden. Oron berodde på olika saker 

som att betygen inte räckte till för vidareutbildning, felval av gymnasieprogram, ingen 

vägledning inför framtida val eller svårt att välja vad som ska ske efter skolans slut. 

Diskussion 

I följande avsnitt kommer metod samt resultat diskuteras. I slutet finns en slutsats av vad som 

framkommit från studien.  

Metoddiskussion 

Anledningen till att ha med tjejer med en aktiv fritid utanför hemmet i studien var att belysa 

deras upplevda krav och stress i hem, skola och på sin fritid. Ett dilemma att diskutera är 

svårigheten att få tag i mellanhänder som var villiga att hjälpa till med urvalet. I detta läge 

tänkte författarna inte på att de kunde skicka påminnelser till de som dem redan skickat till 

utan detta löste genom att hitta nya föreningar och skolor till istället. Enligt Trost (2001) är 

det bra att skicka ut påminnelser för att uppmuntra och motivera mellanhänder att hjälpa till 

med att hitta respondenter till studien. Då urvalet är relativt litet bör därför resultatet beaktas i 

förhållande till urvalet. 

 

Genom att personligen dela ut enkäten till respondenten trodde författarna att en högre 

svarsfrekvens skulle uppnås. Detta eftersom de träffade tjejerna personligen och informerade 

om studien och dess syfte. Enkätutdelning till grupp är en effektiv metod och fördelen är att 

enkäterna återfås vid ett och samma tillfälle (Ejlertsson, 2005). Om författarna istället skulle 
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skickat ut enkäter via post är det troligtvis inte lika stor sannolikhet att tjejerna svarar på 

enkäten och bortfallet hade blivit större.  

Enligt Ejlertsson (2005) ger enkätundersökningar ett visst eller ibland ett stort bortfall så 

dock inte i denna studie. Det externa bortfallet påverkats troligtvis av att författarna åkte ut 

till respondenterna personligen istället för att skicka ut den via post vilket även bekräftas av 

Ejlertsson (2005). Frågeformulering av enkät kan ha påverkat att interna bortfall uppstått. 

Men då tiden var begränsad till detta projekt kunde författarna inte ägna för mycket tid åt 

frågeformuleringarna. Ejlertsson (2005) skriver att ju sämre konstruerade frågor desto större 

internt bortfall. Vissa av frågorna i enkäten var konstruerade så att om respondenten svarat ja 

skulle följdfrågan besvaras detta har dock en respondent misstolkat och fortsatt trots nej svar. 

Detta skedde på två frågor i enkäten. Då bortfallen var litet bör det inte i någon större 

utsträckning ha påverkat resultatet av studien. 

 

Anledningen till att författarna konstruerade en egen enkät var att det inte fanns något 

arbetsterapeutiskt standardiserat instrument för att mäta stress och krav i ungdomars vardag 

som passade deras syfte. Ett redan utvecklat och standardiserat instrument är annars en fördel 

då det är validitets och reliabilitetstestat (Ejlertsson, 2005).  

 

Det fanns fyra stycken frågor som nu efterhand skulle ha varit öppna och kvalitativa frågor 

där respondenten hade fått skriva fritt och då möjligtvis fått bättre svarsfrekvens på dessa 

frågor. Dock kunde även intervjuer ha kompletterat enkäten för att få en djupare bild om 

vilka aktiviteter som framkallar stress och krav i deras vardag. Författarna tror att det skulle 

varit svårare att få tjejerna att ställa upp på intervjuer eftersom det kan kännas känsligt för 

deltagarna att svara på vissa frågor och därmed välja att inte delta istället. De känsliga 

frågorna tror de kan vara lättare att svara på i en enkät.  Enligt Ejlersson (2005) är det bättre 

med en enkät då man slipper uttala sig om känsliga ämnen till en främmande person. 

Tiden för denna studie är begränsad och därmed ansåg författarna att kvalitativ och 

kvantitativ ansats hade varit svårt att hinna med.  

 

I enkäten som användes fanns ingen fråga om aktivitetsbalans eller obalans. Detta gjordes 

medvetet eftersom ungdomar i denna ålder troligtvis skulle ifrågasätta betydelsen av detta. 

Och därmed tror författarna att svaret på denna fråga hade påverkats.  
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Vid datainsamlingstillfällena var det färre personer som deltog vid enkäten än vid 

förfrågningarna om intresse av att medverka och vad detta beror på kan vara svårt att veta. 

Antingen ville tjejerna inte besvara enkäten eller så var de frånvarande av annan orsak utan 

att tänka på att enkäten skulle delas ut vid detta tillfälle.  Det är synd att det blev så och bättre 

planering av författarna och mellanhänder hade kanske gjort urvalet större.  

 

Författarna utförde provenkäter innan datainsamlingen ägde rum. Efter att författarna fått in 

provenkäterna justerades några frågor och svarsalternativ lades till på vissa frågor. Detta 

endast för att säkerhetsställa förståelsen för frågorna i enkäten samt för att se om det saknas 

något svarsalternativ på någon fråga men författarna ville även göra studien så valid som 

möjligt (Ejlertsson, 2005). Detta innebär att enkäten mäter det som det är avsett att mäta, att 

frågorna i enkäten mäter det som författarna det ska mäta (DePoy & Gitlin, 1999).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade på att stress och krav i skolan är ett vanligt problem. Vidare 

visade studien även att stress på fritiden finns men då inte lika vanligt. Orsakerna till stress 

och krav i vardagen är att ungdomarna har för lite egen tid till sina aktiviteter. Något som 

också framkommer är att många har för lite sömn på grund av alla aktiviteter som finns i 

deras vardag.  

 

Något som författarna tycker är intressant är att många upplevde stress i vardagen så ofta som 

en gång i veckan eller flera gånger i veckan. Frågan är om det kan hänga ihop med att 

majoriteten av respondenterna går på teoretiska gymnasieprogram och att det där ställs högre 

krav än på de praktiska gymnasieprogrammen eller om de upplever detta av andra 

anledningar. Det skulle kunna vara så att på de teoretiska programmen har de mer prov och 

läxor än övriga program och därmed skulle de möjligtvis kunna uppleva mer stress och krav i 

vardagens aktiviteter. Detta stämmer överens med Statens offentliga utredningar (2006) där 

det finns en tro bland övervägande delen av ungdomarna att om man går ett teoretiskt 

program är man mer stressad än de som går ett praktiskt program. En annan orsak att lyfta 

fram är att den ena föreningen är en elitförening som tävlar på riksnivå och det ställs 

sannolikt högre krav på tjejernas prestation än på övriga respondenter. För att kunna satsa på 

elitnivå inom idrott måste ungdomar välja bort andra aktiviteter och då riskera att bli eftersatt 
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i skolarbetet (Barnombudsmannen, 2003). Wilcock (1998) & Linden (2005) har visat att 

fysisk aktivitet kan skapa stress i vardagen hos en del ungdomar det finns även en tendens av 

detta i denna studie. Författarna har en fundering om att de som ägnar fyra gånger eller fler åt 

sin fritidsaktivitet i veckan kan möjligtvis uppleva fritidsaktiviteten som en stressfaktor. Detta 

på grund av att den upptar mycket av ens tid och det finns inte så mycket tid över till andra 

aktiviteter. 

 

Kommentaren som fanns i en fråga handlade om respondenterna hade tid för att ägna sig åt 

skolarbete? Personen hade kryssat för alternativet varje dag och skrivit följande kommentar: 

”Har inte tid men gör det ändå och sover för lite”. Detta kan tyda på ett förändrat 

aktivitetsutförande. Då förändring i person, aktivitet eller miljö sker leder detta till förändrat 

aktivitetsutförande enligt CMOP (Polatajko et al., 2007). Om människor sover för lite har 

man för mycket att göra och detta kan resultera i aktivitetsobalans (Moyers, 2005). Detta 

skulle kunna resultera i att deras aktiviteter blir påverkade både på fritiden men framförallt i 

skolan. Då de inte kan upprätthålla den koncentration som krävs för ett bra 

aktivitetsutförande (Ellneby 2000; Wilcock 1998). Detta kan leda till att de antingen slutar att 

utföra aktiviteter eller gör aktiviteterna med försämrat aktivitetsutförande och detta under en 

längre tid kan leda till ohälsa.  

Enligt Leufstadius, Erlandsson & Eklund (2006) är en balanserad tillvaro konstruerad att 

människan ska sova på natten och vara aktiv på dagen. Att tjejerna sover för lite skulle 

möjligtvis kunna bero på att de har för många aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar och därmed 

inte hinner med att sova samt att de har krav på optimalt aktivitetsutförande i samtliga 

aktiviteter (Erlandsson & Håkansson, 2009). Om tjejerna nu troligtvis har för många 

aktiviteter i sin vardag blir utförandet av aktiviteterna sämre och därmed är det viktigt att de 

prioriterar bland sina aktiviteter och inte glömma bort sömnen (Håkansson, Dahlin & 

Ivanhoff & Sonn, 2006). Det är under sömnen som kroppen återhämtar sig och återställer 

balansen i kroppen (Hasson, 2008).  

 

Enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort år 2005 fann de att framförallt 

flickor upplevde att arbetstakten i skolan var för hög och att de inte alltid får den hjälp som 

behövs av lärarna. Detta visar även denna studie på. Ungdomarna är samhällets framtid och 

får de inte den hjälp som de behöver i skolan skulle detta kunna leda till att de inte klarar 

betygen i det ämnet/en. Detta kan i sin tur leda till att de inte får kompletta betyg och kan 

därmed inte komma in på den utbildning som de vill eller inte få något arbete. I värsta fall 
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skulle det kunna leda det till aktivitetsutanförskap, aktivitetsförlust eller aktivitetsobalans. 

Dessa tre begrepp är enligt Wilcock (1998) riskfaktorer för att utveckla ohälsa. 

Riskfaktorerna kan leda till utbrändhet, depression, minskad fysisk aktivitet, ett förändrat 

sovmönster, och i längden till utvecklandet av sjukdom, funktionsnedsättning och för tidig 

död (Wilcock, 1998). 

Enligt denna studie finns det en tendens till aktivitetsobalans i deras vardag. Detta är något 

för arbetsterapeuter att arbeta med för att kunna underlätta för ungdomarna i deras vardag. 

Erlandsson och Eklund (2003) har gjort en undersökning på kvinnor där det visade sig att 

tidsbrist upplevs som ett störande moment i vardagen. Detta skulle troligtvis kunna kopplas 

till unga tjejer i dagens samhälle utifrån denna studie. Eftersom inga intervjuer gjorts eller 

enkäten inte innehöll någon fråga direkt om aktivitetsbalans/obalans är detta endast en 

tolkning.  

 

I denna studie bekräftas det som Barnombudsmannen (2003) skriver om att skolan är en 

orsak till stress. Eftersom skolan är en viktig aktivitet i ungdomars vardag är det oroväckande 

att så många upplever skolan som stressmoment på grund av otillräckligt med tid till 

skolarbete. Stressen som tjejerna upplever i skolan skulle behöva bli mer undersökt för att se 

vad som orsakar stressen. Kanske är det bättre planering och strukturering kring aktiviteter 

som rör skolan som behövs. Dessa två påstående skulle kunna vara ett underlag till fortsatta 

studier för att mer ta reda på vad det är i skolan som stressar ungdomar samt hur detta skulle 

kunna underlättas (Finlay, 2004).  

 

Att i sin vardag ha lek och rekreativa aktiviteter har visat sig vara viktigt för att personen ska 

uppnå hälsa och välbefinnande (Persson et al., 2001). I denna studie är det respondenter som 

uppger att de upplever stress och krav på fritiden. Denna stress kan möjligtvis komma från 

skolan då de på fritiden har för mycket skolarbete. Håkansson et al., (2006) beskriver 

betydelsen av att ge individen tid för egenvald aktivitet som en strategi för att för att klara 

kraven i det dagliga livet. En egenvald aktivitet som strategi skulle kunna vara en hjälp för 

tjejerna att koppla bort det som har med skolan att göra. Genom att använda det som rekreativ 

aktivitet skulle de möjligtvis tona ner stressen och kraven i vardagens aktiviteter (Haraldsson 

et al., 2010).   

 

Theorell (2003) skriver att kraven inte får vara för höga men inte heller för låga för att vi som 

människor ska må bra. Även om tjejerna har krav som gäller fritidsaktiviteten finns det en 
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möjlighet att kraven inte är så höga som kraven från skolan vilket stämmer med denna 

undersökning. Precis som Theorell (2003) skriver är det stor sannolikhet att kraven bör vara 

lagom för att individer ska kunna kontrollera vardagens aktiviteter.  

I denna studie framkommer det också att många individer har krav på sig själv i vardagens 

aktiviteter. Att ungdomarna i sin vardag har realistiska krav på sin prestation i aktiviteter 

skulle kunna ha betydelse. Om en person hela tiden har för höga krav på sig i vardagens 

aktiviteter och inte kan leva upp till kraven kan följden blir att man slutar utföra aktiviteten 

och därmed blir inaktiv. Ett av arbetsterapis grundantagande är att personen är en aktiv 

varelse och om den därmed blir inaktiv går det emot denna profession (FSA, 2004). Om 

individen istället sänker kraven på sig själv i någon av aktiviteterna är det sannolikt att det 

kan leda till minskad stress och ökat välbefinnande i vardagen. 

 

I denna studie konstateras att ungdomarna tar sig tid till aktiviteter med vänner och familj 

även om de upplever stress på grund av otillräckligt med tid till aktiviteter. Detta skulle 

kunna vara för att de värderar samvaro med vänner och familj högt och sätter detta före sina 

andra aktiviteter. Vidare är sannolikheten att de som uppger att de som har tid till vänner 

varje dag menar att de träffar vännerna i skolan och räknar det som aktiviteter med vänner. 

Det är en trolig orsak till svaret på den frågan. Enligt Erlandsson & Eklund (2003) ger 

samvaro med familj och vänner positiv stimulans samtidigt kan den även vara en källa till 

stress (Erlandsson & Eklund, 2003).  

 

 Enligt Währborg (2009) kan mobbning vara en källa till stress. Att det bara är ett fåtal 

ungdomar som upplever detta är bra eftersom det hade kunnat vara fler på grund av hur 

dagens samhälle ser ut. I en idrottsförening är det troligtvis bättre sammanhållning och 

mindre risk för att drabbas av mobbning och utanförskap. Resultatet hade troligtvis sett 

annorlunda ut om undersökningen gjorts på en gymnasieskola där mobbning och utanförskap 

troligtvis är vanligare. Skulle det mot förmodan finnas utanförskap inom idrottsföreningen är 

det sannolikt att det är lättare att åtgärda detta här eftersom det är mindre personer berörda. 

 

Arbetsterapeuter kan underlätta för unga tjejer i deras vardag för att förhindra att stress och 

krav uppstår. Detta genom att planera och strukturera deras vardag så att de uppnår 

aktivitetsbalans och på så sätt minskar risken för stress (Finlay, 2004). Det skulle möjligtvis 

vara så att arbetsterapeut skulle i framtiden kunna arbeta på skolan för att finnas till hjälp för 

unga tjejer.    
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Att unga tjejer skulle kunna använda sig av kravlösa aktiviteter i vardagen som inte bara 

handlar om prestation. Detta bekräftas av Erlandsson & Persson (2005) som säger att 

avslappnade eller kravlösa aktiviteter kan minska prestationskänslan och på så vis hjälpa 

personer att uppnå aktivitetsbalans. Arbetsterapeuten skulle även möjligtvis kunna vara en 

resurs i föreningar och föreläsa om aktiviteter och vikten av balans i vardagen. 

Fritidsaktiviteter skulle möjligtvis kunna vara en avslappnade och kravlös aktivitet istället för 

en stressfylld aktivitet som den är i Haraldsson et al., (2010) studie.  

 

 Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att jämföra skillnader mellan individuella 

fritidsaktiviteter och fritidsaktiviteter som sker lagvis t ex. golf och handboll på tävlingsnivå. 

Även att göra studien med kvalitativ ansats önskas för att få en djupare förståelse i vad som 

anses stressande i vardagens aktiviteter. Författarnas studie gick ut på att undersöka unga 

tjejer med en aktiv fritid. En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att undersöka 

unga tjejer som inte har en aktiv fritidsaktivitet och jämföra dessa med de som har en aktiv 

fritid denna studie. 

Slutsats 

Genom vår undersökning finns det ingen tvekan om att unga tjejer upplever stress i vardagens 

aktiviteter framförallt i skolan. Vi kan också konstatera att orsakerna till stress är för lite 

sömn och otillräckligt med tid vilket tyder på att aktivitetsobalans finns i tjejernas vardag. 

Genom arbetsterapeutiska interventioner kan stress för unga tjejer förebyggas. Detta genom 

att prioritera bland sina aktiviteter och få kontroll över sin vardag (Håkansson, Dahlin & 

Ivanhoff & Sonn, 2006).  
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                            Allmän information                  Bilaga 1.  

   

1. Hur gammal är du? ................................... 

  

2. Vem bor du tillsammans med?  

 Mamma och 

Pappa  

 Mamma, Pappa 

och syskon 

 Pappa  

 Mamma  

 Syskon 

 Annan………… 

 

3. Vilket gymnasieprogram går du på? ................................... 

 

4. Vilken/vilka fritidsaktivitet/er har du? ................................... 

 

5. Hur många gånger i veckan ägnar du dig åt fritidsaktivitet/er? ....... 
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Stress 
Stressen bland barn och ungdomar hamnar i allt större fokus i de svenska medierna och 

besvär orsakade av stress ökar bland ungdomar. Det kan handla om att känna sig ansträngd, 

att inte hinna med att göra det man tänkt sig, att uppleva sig frustrerad, att vara orolig och 

att ha svårt att sova beskrivs som orsaker till stress.  

 

6. Vad orsakar stress hos dig?  

(Du kan sätta flera kryss.) 

 

 Separationer 

 Rädsla för mobbing  

 Inga kompisar 

 Krav från föräldrar 

 Relationen med föräldrar 

 Otillräckligt med tid 

 Extra jobb 

 För lite sömn 

 Annat……… 

 

7. Hur ofta känner du dig stressad?    

 Dagligen 

 En gång i veckan 

 Flera gånger i veckan 

 En gång i månaden 

 Flera gånger i månaden 

 Aldrig 

 

8. Anser du att du har tid att göra det du vill? 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 
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9. Har du någon gång under de senaste två månaderna haft:   

     JA NEJ 

Huvudvärk         

Magont 

Värk någonstans i kroppen 

Sömnsvårigheter 

Koncentrationssvårigheter 

Trötthetskänslor 

Svårt att koppla av 

 

STRESS OCH KRAV I SKOLAN 

 

Stress kan uppstå då kraven i vardagen blir för höga.  

Stress kan både vara positiv och negativ. Positiv stress är den stress då man har lagom krav 

på sig. Negativ stress uppstår när kraven blir för höga eller när situationer inte kan påverkas.  

Krav behöver inte bara komma från dig själv utan även från andra personer. 

Krav kan vara en orsak till att stress uppstår.  

 

 

10. Upplever du stress i skolan?  

 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

Om ja vad beror det på? (Du kan sätta flera kryss.) 

 

 oro i klassrummet,  

 hög ljudnivå i skolan 

 rasterna är för korta 

 proven 

 lärarna hinner inte hjälpa dig,  

 behöver mer tid 

 betygen 

 har inga kompisar i skolan, 

 annat………………………………………… 
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11. Har du krav på dig själv att prestera i skolan? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja vad anser du om kraven?  

 

 För höga 

 Lagom 

 För låga 

 Vet ej  

 

 

11. Anser du att du har krav på dig själv för att passa in bland dina vänner?  

 

 Ja 

 Nej 

 

 

Om ja vad beror det på? (Du kan sätta flera kryss.) 

 

 

 Att jag måste ha rätt utseende 

 Att jag måste äga rätt saker (t.ex. 

mobiltelefon, dator, kläder) 

 Att jag måste röka 

 Att jag måste dricka alkohol 

 Annat………………………….. 

 

12. Hur  ser du på kraven från lärarna i skolan? 

 

 För höga 

 Lagom 

 För låga 

 Vet ej 

13. Hur ser du på dina läxor/prov? 

 

 För många 

 Lagom 

 För lite 

 Vet ej 

 

 

14. Har du tid för att ägna dig åt skolarbete? 

 

 Aldrig  

 Någon gång i 

månaden   

 Någon gång i veckan  
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 Varje dag 

 

 

STRESS OCH KRAV PÅ DIN FRITID 
 

 

15. Upplever du stress på fritiden? 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

Om ja, vad beror det på? (Du kan sätta flera kryss.) 

 

 Tidsbrist 

 För mycket skolarbete 

 För mycket 

fritidsaktiviteter 

 Extra jobb 

 Höga krav från andra 

 Annat…………………... 

 

 

16. Har du tid att bara ägna dig åt dig själv? 

 

 Aldrig  

 Någon gång i månaden   

 Någon gång i veckan  

 Varje dag 

 

 

 

 

 

17. Har du tid till att umgås med pojk/flickvän? 

 

 Aldrig  

 Någon gång i månaden   

 Någon gång i veckan  

 Varje dag 

 Har ingen 

 

18. Har du tid till att umgås med dina vänner? 

 

 Aldrig  

 Någon gång i månaden   

 Någon gång i veckan  

 Varje dag 
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19. Har du krav på dig själv att prestera hemma (utföra hushållsaktiviteter)? 

 

 Ja 

 Nej 

 

 Om ja vad anser du om kraven?  

 

 För höga 

 Lagom 

 För låga 

 Vet ej  

 

 

20. Har du krav från dina föräldrar att utföra hushållsaktiviteter(t ex städa, diska)?   

 

 Ja 

 Nej  

 

 

 

Om ja vad anser du om kraven? 

 

 För höga 

 Lagom 

 För låga 

 Vet ej 

 

 

21. Har du krav på dig själv att prestera i din fritidsaktivitet? 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

Om ja vad anser du om kraven? 

 

 För höga 

 Lagom 

 För låga 

 Vet ej  
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22. Vilka ställer krav på din prestation inom din fritidsaktivitet.  

(Du kan sätta flera kryss.) 

 

 Tränare 

 Lagkamrater 

 Föräldrar 

 Andra föräldrar 

 Ingen  

 

23. Har du tid att umgås med familjen? ( Mamma, Pappa, Syskon).  

 

 Aldrig  

 Någon gång i 

månaden   

 Någon gång i veckan  

 Varje dag  

 

 

 

FRAMTIDEN 
 

24. Känner du oro inför framtiden? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja vad beror detta på? (Du kan sätta flera kryss.) 

 

 Jag har svårt att välja  

 Jag har valt fel 

gymnasieutbildning  

 Mina betyg räcker inte till för att 

kunna vidareutbilda mig.  

 Jag har inte fått vägledning inför 

mina val för framtiden  

 Annat 

Plats för kommentarer….………………………………………………………………………. 

………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


