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Stress har i tidigare forskning visat sig ha ett samband med lägre 
betyg. Studiens syfte var att studera sambandet mellan stress och 
betyg hos ungdomar och att undersöka om det fanns någon koppling 
till individuella, kontextuella och psykosociala faktorer. Detta 
undersöktes genom en enkätstudie bland 413 skolelever i årskurs 8 
och 9 i två Stockholmsskolor. En skala avseende press och aktivering 
användes för att undersöka upplevd stress. Det fanns inget samband 
mellan stress och betyg. Ett negativt samband konstaterades dock 
mellan betyg och ett riskindex för kronisk stress. Sambanden är 
relaterade till ett antal faktorer, däribland kön och skola. 
Rekommendationer för framtida forskning inkluderar longitudinella 
studier, även kvalitativa, för att bättre kunna precisera och förklara ett 
eventuellt samband mellan olika aspekter av stress och betyg.    

Stress och stressrelaterad problematik hos ungdomar, särskilt hos flickor, är något som 
fått stor uppmärksamhet i både Sverige (Nandorf, 2015; Skolverket, 2013) och 
internationellt (Abeles, 2016; Bor, Dean, Najman & Hayatbakhsh, 2014). Samtidigt 
diskuteras även svenska skolelevers försämrade studieresultat i internationella 
undersökningar (Skolverket, 2016). Det finns en stor mängd faktorer som påverkar både 
ungdomars stressnivå och skolbetyg, men flertalet studier (Gustafsson et al., 2010; 
Kaplan, Liu & Kaplan, 2005; Schraml, Perski, Grossi & Makower, 2012; Windle & 
Windle, 1996) har visat att det finns en koppling mellan ungdomars upplevda stressnivå 
och skolprestation på så sätt att ökad stress verkar vara förenad med sämre 
skolprestation.  

Adolescensen kan förväntas vara en naturligt stressfylld period i livet med 
psykologiska, fysiologiska, sociala och akademiska förändringar och utmaningar 
(Arnett, 1999; Nounopoulos, Ashby, & Gilman, 2006). Studier har dock visat en 
tendens till att både den fysiska och psykiska ohälsan och upplevelsen av stress ökar 
bland ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2014; Hagquist, 2010), både internationellt 
men i synnerhet hos svenska ungdomar i jämförelse med övriga skandinaviska länder 
(SOU, 2006). Flertalet studier har visat på att var tredje svensk tonåring lider av 
allvarliga stressrelaterade somatiska symtom (Socialstyrelsen, 2009; SOU, 2006). 
Särskilt tycks stress och stressrelaterad problematik hos flickor öka i både Sverige 
(Hagquist, 2009) såväl som i övriga västvärlden (Bor et al., 2014), även om det finns 
studier som pekat på tendenser till att pojkar närmar sig flickornas höga nivå av 
stressrelaterad problematik (Hagquist, 2015).  

Den ökande trenden av stressrelaterad problematik bland unga, utöver det som kan 
förväntas under tonårstiden, kan tänkas spela in i faktumet att tonåringar och unga 
vuxna är den största patientgruppen inom psykiatrin i Stockholm (Dalman & Wicks, 
2006). Eftersom utmattningssyndrom uppstår under en lång tidsperiod är det inte 
frekvent hos ungdomar (Schraml et al., 2012), men risken finns att stressen 
vidmakthålls och utvecklas till att bli kronisk i vuxen ålder, vilket är en av de vanligaste 
anledningarna till sjukskrivning i Sverige (Försäkringskassan, 2014). 
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Stress 
Stress är ett mångtydigt begrepp som kan ha en varierande definition och 
operationalisering i både vardagligt tal och i akademiska studier beroende på vilket 
teoretiskt perspektiv som antas. Definitionen kan därför förändras över tid och är 
beroende av kulturell bakgrund och ålder på respondenten. En modern beskrivning av 
stress ges i den kognitiva aktiveringsteorin för stress (Ursin & Eriksen, 2010). Stress 
definieras då som en process som innefattar en stressor, en stressupplevelse, en 
fysiologisk aktivering samt en upplevelse av den fysiologiska stressresponsen. Stressorn 
verkar som ett stimuli, men hur stimulit uppfattas beror på hur den tolkas kognitivt av 
individen. Denna tolkning är beroende av den aktuella kontexten som stimulit 
presenteras i samt individens genetik, tidigare inlärningshistoria samt de nuvarande 
resurser som påverkar individens förväntningar av stressorns konsekvenser. Detta gör 
att stressorns påverkan varierar mellan individer och kulturella kontexter samt inom 
individen över tid beroende på tillgängliga resurser vid det givna tillfället. När stimulit 
tolkas kognitivt som oförväntat eller som ett hot mot organismen så upplevs det som 
stress, i synnerhet om individen har svårt att predicera konsekvenserna av stressorn. 
Detta kan jämföras med Frankenhaeusers (1986) definition av stress som begrepp där en 
upplevelse av stress uppkommer i de fall där det råder en obalans mellan krav och 
möjligheten att hantera dessa krav. 

Den kognitiva tolkningen skapar en generell och icke-specifik fysiologisk aktivering av 
de endokrina och autonoma systemen för att hantera stressorn (Ursin & Eriksen, 2004). 
Aktiveringen, stressresponsen i sig, upplevs slutligen återigen genom en kognitiv 
tolkning i en feedbackloop vilket kan förstärka upplevelsen av stress. Ursin och Eriksen 
(2010) visade på betydelsen av den kognitiva upplevelsen av stressreaktionen och hur 
felaktiga attribueringar av fysiska upplevelser kan förstärka de somatiska upplevelserna. 
Stressreaktionen, vilken i pedagogiskt syfte kan liknas vid ett alarm, upprätthålls sedan 
tills diskrepansen mellan vad som subjektivt förväntats finnas och vad som faktiskt 
finns försvunnit i individens upplevelse. Centralt för hur situationen upplevs är 
förväntningarna av hur stressorn relaterar till andra stimuli såväl som vad 
konsekvenserna av individens reaktion resulterar i. Stressorer som individen kan 
predicera, oavsett om det ses som sannolikt eller osannolikt, skapar inte lika starka 
stressreaktioner som opredicerbara situationer. Detta kan jämföras med Karasek och 
Theorells (1990) teori om betydelsen av kontroll över en kravfylld situation. Kontrollen 
innefattar både kontroll över de beslut som påverkar en själv samt det utrymme som 
finns för att använda sina färdigheter. Utöver möjlighet att predicera situationen 
påverkas också stressreaktionen och den fysiologiska aktiveringen av den emotionella 
valensen av stressorn, med andra ord huruvida stimulit uppfattas som aversivt eller 
appetitivt (Ursin och Eriksen, 2010). Har personen en förväntan av att dess egen respons 
kommer att leda till ett positivt resultat sjunker stressresponsen. Förväntar sig individen 
att det inte finns några sätt att hantera stressorn på blir den i stället hjälplös. Accepteras 
då bristen på kontroll över situationen kan den stressrelaterade aktiveringen därför avta, 
särskilt om reaktionen förstärks av den sociala omgivningen. Om individen i stället 
upplever att den har kontroll över omständigheterna men att alla dess responser till 
stressorn leder till negativa resultat upplever den en hopplöshet kring sina möjligheter 
att bemöta stressorn och att hantera situationen. Både hjälplöshet och hopplöshet som 
reaktion på stressorn kan därmed bidra till ytterligare framtida stress då de inte 
motiverar individen till att handla för att avlägsna stressorn. Denna teori liknar också 
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Lazarus och Folkmans (1984) kognitiva teori om stress där stress definierades som krav 
och påfrestningar som överstiger den egna förmågan att hantera dessa. En betydande 
skillnad teorierna emellan är dock att Ursin och Eriksen (2010) såg hanteringen av 
situationen, eller coping, som en förväntan om att den egna reaktionen kommer att leda 
till positiva resultat medan Lazarus och Folkman (1984) såg coping som ett beteende 
som individen ägnar sig åt. Huruvida kraven överstiger individens förmåga är därför 
beroende av både värderingen av situationen samt den egna förmågan till att hantera 
den. Detta ger en upplevelse av kontroll som både anses vara generaliserad över olika 
situationer och tid likt ett personlighetsdrag men även specifik för enskilda situationer.  

Kronisk stress 
Stress är en naturlig del av livet för alla levande varelser, inklusive oss människor. Det 
är inte heller nödvändigtvis något som påverkar oss negativt. Levine och Ursin (1991) 
menade att den ofta obehagliga upplevelsen av stress utgör en drivkraft för att eliminera 
stressorns påverkan på individen, och därigenom även det upplevda obehaget. 
Stressreaktionen är därför inte bara naturlig utan även nödvändig för en arts överlevnad. 
Den kortvariga stressreaktion som innefattar fysiologisk och beteendemässig aktivering 
har inga patologiska risker och är helt normal enligt Ursin och Eriksen (2010), även om 
det kan upplevas som obehagligt. I Norge upplever 96 % av befolkningen att de 
upplever någon form av hälsorelaterat besvär som kan kopplas till stress under den 
senaste månaden (Ihlebæk, Eriksen & Ursin, 2002). Det som kan vara skadligt är i 
stället återkommande högfrekvent aktivering över lång tid eller den långvariga 
aktiveringen som sker när det inte finns något sätt att hantera stressorn och därmed 
försätter individen i ett tillstånd av hjälplöshet eller hopplöshet (McEwen, 1998; Ursin 
och Eriksen, 2010). Det är därför viktigt med regelbunden återhämtning för att återställa 
detta system (Sluiter, 1999).  

Konsekvenserna av långvarig stressbelastning är idag en vanlig orsak till psykiskt 
lidande och att människor söker vård. I Sverige beräknas cirka 13 % av befolkningen 
lida av höga nivåer av utmattning (Norlund et al., 2010) och höga grader av stress är 
också vanligt förekommande hos de patienter som söker vård för depression och 
ångestsyndrom (Wiegner, Hange, Björkelund & Ahlborg, 2015). Även om ungdomar 
också är stressade så beräknas en lägre andel, ca 8 %, ha symtom som är tecken på en 
kronisk stressupplevelse (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). De 
hälsorelaterade skadorna utvecklas över tid vid upprepade tillfällen av anspänning, 
särskilt i de fall som individen upplever brist på kontroll över stressorn (Eriksen, Olff, 
Murison & Ursin, 1999). Potentiella långsiktiga hälsovådliga konsekvenser av stress 
inkluderar kardiovaskulär patologi, magsår (Murison & Overmier, 1993), nedsatt 
immunförsvar (Olff et al., 1995) men även ryggsmärta och huvudvärk (Ursin & 
Eriksen, 2010). Sambandet mellan stress och vissa typer av hälsorelaterade besvär, 
inklusive trötthet, smärta och högt blodtryck, har även uppvisats hos ungdomar 
(Lindfors, Folkesson Hellstadius, & Östberg, 2017; Low, Salomon & Matthews, 2009; 
Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012;) och 
skiljde sig i studier åt mellan pojkar och flickor, då flickor rapporterade fler och 
kraftigare hälsorelaterade besvär än pojkar (Alfvén, Östberg, & Hjern, 2008; Wiklund et 
al., 2012), även om studien av Lindfors et al. (2017) fann att detta samband endast 
existerar hos flickor. Det är inte enbart stressreaktionen i sig som är potentiellt 
hälsovådlig; strategier för att hantera stressupplevelsen kan vara mer eller mindre 
hälsosamma och innebär sekundära hälsorisker (Emond, 2016). Flera stress- och 



 4 

ångesthanteringsstrategier som t.ex. rökning och tröstätning har allvarliga negativa 
effekter på hälsan.  Sammantaget finns det därför stora vinster med att kunna identifiera 
vilka ungdomar som löper särskilt stor risk för att utsättas för långvariga 
stressbelastningar och därmed utveckla problem associerade med kronisk stress. I en 
studie (Schraml, Perski, Grossi, & Makower, 2012) på svenska gymnasieungdomar 
konstaterades det att individer med höga upplevda krav, låg självkänsla, låg självskattad 
sömntid och låg egenskattad hälsa utsätts för ökad risk för att utveckla kronisk stress. 

Orsaker till stress hos ungdomar 
Flertalet studier har inriktat sig på variationen av stressorer i ungdomars liv och hur 
detta relaterar till skolbetyg. Idag finns också många skalor tillgängliga för att 
undersöka barns och ungdomars stressupplevelser. Dessa skalor riktar vanligtvis in sig 
på stressorer (Byrne, Davenport & Mazanov, 2007; De Vriendt et al., 2011; Lindfors et 
al., 2017), inklusive omständigheter som våld, sociala konflikter, sjukdom och 
fattigdom (McMahon, Grant, Compas, Thurm & Ey, 2003). Det finns många stressorer i 
svenska tonåringars liv som är potentiella bidragande faktorer till en upplevelse av 
stress, däribland psykosociala problem, problem i nära relationer, osäkerhet och 
stressorer i den fysiska miljön (Ollfors & Andersson, 2007).  

Skolan är en betydande orsak till stress (Skolverket, 2013), där en fjärdedel av 
högstadieeleverna anser att de oftast eller alltid upplever sig stressade i skolan, en andel 
som stiger till 38 procent under gymnasietiden. En studie av Ollfors och Andersson 
(2007) har visat på att skolrelaterade stressorer i genomsnitt leder till högre stressnivåer 
än stressorer utanför skolans värld.  Det finns tydliga könsskillnader mellan pojkars och 
flickors upplevelse av skolan som stressor, där flickor oftare upplever stress relaterat till 
skolrelaterade prestationer medan pojkar oftare rapporterar stress som härrör från 
konflikter med lärare och föräldrar (Murberg & Bru, 2004), dock har även pojkars 
stressupplevelse kring skolan ökat under senare år (Skolverket, 2013). Ett flertal 
forskare har diskuterat kring tänkbara orsaker till denna könsskillnad, möjliga orsaker är 
exempelvis att flickor i högre grad än pojkar har en prestationsbaserad självkänsla 
(Låftman, Almquist & Östberg 2013; Schraml et al., 2011), att flickor måste arbeta 
hårdare i skolan jämfört med pojkar för att få sina prestationer uppmärksammade 
(Wiklund & Bengs, (2012) samt att flickor har en högre grad av ackumulerad stress från 
ett större antal stressorer än pojkar (West & Sweeting, 2003). Förutom påvisade 
könsskillnader finns det även skillnader bland andra bakgrundsvariabler. Elever med 
utländsk bakgrund har en högre förekomst av stress kring skolprestationer och 
föräldrarnas krav i jämförelse med elever med svensk bakgrund (Skolverket, 2013). 
Stress kring skolan och betyg är också vanligare hos elever vars föräldrar har minst en 
högskoleutbildning jämfört med elever vars föräldrar endast har en gymnasieutbildning.  

Några av de vanligaste skolrelaterade stressorerna är elevens arbetsbörda, oro kring 
betyg och prestationskrav (Låftman et al., 2013; Ollfors & Andersson, 2007). De elever 
som upplever högst grad av stress upplever också att skolans krav på dem överstiger 
deras förmåga. Elever som upplever skolrelaterade krav som en av deras största 
stressorer är särskilt benägna att oroa sig över studierna och uppleva skolarbetet som 
överväldigande (Huan, See, Ang & Har, 2008). Oro över skolprestationer och en 
upplevelse av för högt ställda krav har också ett högre samband med hälsorelaterade 
besvär än andra stressorer (Murberg & Bru, 2004). De skolrelaterade kraven stiger 
också med åldern och är som högst hos flickor i 15-årsåldern (Eriksson & Sällström, 
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2010). Högstadieelevernas stress kring betyg ökar; jämfört med undersökningen från 
2009 har stressen kring betyg ökat med 7 procentenheter i Skolverkets undersökning 
(Skolverket, 2013). Då definitionen av stress varierar och stressreaktionen som process 
rymmer många olika komponenter varierar också operationaliseringen av stress i olika 
empiriska studier. De flesta studier som intresserat sig för sambandet mellan stress och 
betyg har använt sig av förekomsten av stressorer som definition av stress som koncept. 
Eftersom stressupplevelsen beror på individens kognitiva tolkning av situationen kan en 
och samma stressor dock uppfattas på vitt skilda vis. Denna studie kommer därför att 
primärt intressera sig för den subjektiva upplevelsen av stress och inte huvudsakligen 
för typen eller styrkan av stressorer i skolelevers liv. 

Sambandet mellan betyg och stress 
Betyg är något som upplevs som viktigt av ungdomar då det bland annat avgör deras 
möjligheter till val av vidare utbildning (Låftman et al. 2013). Betygen används av 
lärare och uppfattas av eleverna som återkoppling kring hur de presterar i förhållande 
till uppställda lärandemål (Skolverket, 2013). Dock tycker 60 % i årskurs 7 till 9 att 
betygen har för stor betydelse i skolan och andelen elever som själva tycker att betyg är 
en viktig form av återkoppling på prestation är idag 80 %, en minskande andel från 
tidigare undersökningar. Många ungdomar upplever idag att prestationskraven och 
fokuset på betyg är en betydande källa till stress (Ollfors & Andersson, 2007). 
Samtidigt påverkas elevens skolprestation av dennes stressnivå, stressens 
hälsorelaterade konsekvenser och andra följder av stress (Allodi, 2010). Forskningen 
kring sambandet mellan betyg och upplevelsen av stress är idag inte entydig kring 
huruvida det existerar ett samband eller hur ett sådant samband ser ut. Nedan 
presenteras forskning som talar för att det finns ett negativt samband, studier som tyder 
på att det finns ett behov av att differentiera mellan olika typer av stress samt stöd för 
uppfattningen att det inte existerar något samband mellan stress och betyg.  

Flera studier har visat (Gustafsson et al., 2010; Kaplan et al., 2005; Schraml et al., 2012; 
Windle & Windle, 1996) att det finns ett dubbelriktat, negativt samband mellan upplevd 
stress och betyg hos ungdomar. Det negativa sambandet mellan stress och betyg har 
också visat sig hos universitetsstudenter (Pritchard & Wilson, 2003; Sohail, 2013; Vaez 
& LaFlemme, 2008) Även självskadebeteende (Jablonska et al., 2009) och 
internaliserad problematik relaterad till stress, såsom ångest och depression, har i studier 
visat sig ha negativa samband med skolprestation (Chen & Li, 2000; Schraml et al., 
2012; Undheim & Sund, 2005). Svaga skolprestationer kan också vara relaterade till 
elevers generella mentala hälsa genom försämringar i självbilden (Allodi, 2010). Då 
betygen ligger till grund för antagning till gymnasieskolan är de betydelsefulla för 
ungdomar, eftersom de påverkar möjligheten att söka sig till gymnasium av hög 
kvalitet. Detta har dels betydelse för elevens framtida karriärmöjligheter men också för 
elevens sociala status (Låftman et al., 2013). Låga betyg kan också innebära att elevens 
egna mål om att lära sig riskerar att inte uppfyllas (Undheim & Sund, 2005). Andra 
stressorer, såsom konflikter med föräldrar och lärare samt hög frånvaro från skolan kan 
också uppstå som en konsekvens av låga betyg (Undheim & Sund, 2005). Samtidigt 
som betyg och skolrelaterade krav påverkar ungdomars upplevelse av stress kan också 
prestationen, och därigenom betygen, påverkas av elevens stressnivå och relaterade 
hälsoproblem. Energilöshet och koncentrationssvårigheter är exempel på konsekvenser 
av stress som kan försämra ungdomars skolprestationer (Allodi, 2010).  
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Flera studier (Låftman & Modin, 2012; Piko, 2007) har pekat på att det även, utöver ett 
samband mellan en upplevelse av stress och betyg, existerar ett negativt samband 
mellan hälsorelaterade besvär som är kopplade till stress och betyg. Orostankar kring 
den egna prestationen i skolan och upplevelsen av höga skolrelaterade krav är särskilda 
riskfaktorer för en samtidig lågt självskattad hälsa (Murberg & Bru, 2004), ett samband 
som är starkare hos flickor (Låftman & Modin, 2012).  

Ett flertal studier har belyst behovet av att differentiera mellan olika typer av stress för 
att kunna predicera sambandet mellan stress och betyg. Ollfors och Andersson (2007) 
konstaterade att stressens betydelse för betygen är beroende av vilken stressor som finns 
i elevens vardag, då det främst är stressorer såsom psykosocial problematik samt 
konflikter i nära relationer som har ett negativt samband med skolprestation. Arsenio 
och Loria (2014) visar istället på att det framförallt är skolrelaterade stressorer som har 
ett negativt samband med betyg. Andra stressorer kan ha ett positivt samband med 
betyg, däribland prestationsinriktade krav från både eleven själv och föräldrar (Kaplan 
et al., 2005; Ollfors & Andersson, 2007). Dock fann Kaplan et al. (2005) att extremt 
höga krav eller förväntningar kan vara kontraproduktiva för eleven och i stället leda till 
en försämring av elevens akademiska prestation, en försämring som förstärks ytterligare 
ifall eleven samtidigt är i kontakt med andra skolrelaterade stressorer. Även kulturellt 
betingade stressorer har haft ett visat samband med lägre betyg (Alva & de los Reyes, 
1999). I en studie av Schraml et al. (2012) predicerade upplevelsen av stress vid ett 
enstaka mättillfälle endast 4 % av variansen i betyg, i stället konstateras det att en 
kronisk stressupplevelse har en betydande påverkan på elevernas prestation. Sambandet 
mellan långvarig stress och försämrade skolprestationer stöds också av Salmela-Aro, 
Kiuru, Leskinen och Nurmi (2009) medan andra studier (Cadime, Pinto, Lima, Rego, 
Pereira & Ribeiro, 2016; Wang, Chow, Hofkens & Salmela-Aro, 2015) inte kunnat 
konstatera ett sådant samband. I en studie av Garden (1991) hade långvarig stress endast 
ett samband med att eleven skattade sina prestationer som låga men inte med faktiska 
betyg. 

Andra studier visar att kontextuella faktorer i elevens skolomgivning påverkar 
sambandet mellan upplevelsen av stress och betyg (Sellström & Bremberg, 2006). 
Sambandet mellan elevens egen prestation och upplevelsen av stress påverkas bland 
annat av hur klass- och skolkamrater presterar; elever som presterar under genomsnittet 
rapporterade högre grad av stressrelaterade hälsobesvär än övriga elever (Modin, 
Karvonen, Rahkonen & Östberg, 2015). Detta samband har i andra studier (Låftman & 
Modin, 2012) dock endast existerat hos flickor och inte hos pojkar, vilket kan tyda på 
att flickor är mer benägna att jämföra sina prestationer med sina klasskamrater. Andra 
studier (Marsh et al., 2008) har visat att det finns en skyddande faktor mot stress av att 
prestera över skolgenomsnittet, även i de fall där detta genomsnitt är lågt.  

Det finns också flera studier som har talat emot att det finns ett samband mellan stress 
eller generell ångest (Desiderato & Koskinen, 1969, West & Sweeting, 2003) och betyg. 
En studie (Crystal et al., 1994) visade i stället att det fanns ett positivt samband mellan 
stress och betyg, men endast hos amerikanska ungdomar. Karvonen, Vikat och Rimpelä 
(2005) visade också att höga betyg hos elever hade ett samband med låg självskattad 
hälsa medan Rose och Perski (2008) beskrev hur ”prestationsprinsessors och 
prestationsprinsars” höga betyg snarare sker på bekostnad av deras hälsa än förbättrar 
den i de fall där de har en prestationsbaserad självkänsla. 
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Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftade till att få en ökad förståelse för sambandet mellan högstadieelevers 
upplevelse av stress och deras betyg. Följande frågeställningar undersöktes: 1) Hur ser 
sambandet mellan betyg och självupplevd stress hos högstadieungdomar ut samt 2) 
finns någon koppling till individuella, kontextuella samt psykosociala faktorer såsom 
till exempel kön, skola och upplevelsen av kontroll och stöd? 

Tidigare forskning kring sambandet mellan stress och betyg har definierat stress på 
varierande sätt och har kommit fram till varierande, ibland motstridiga, slutsatser om 
hur stress och betyg hänger samman. Mot bakgrund av dessa brokiga forskningsresultat 
formulerades följande hypotes: Det finns en negativ korrelation mellan upplevd stress 
och betyg då tidigare forskning visat att det troligtvis finns ett samband mellan hög 
stress och låga betyg. Huruvida det var skäligt att tro att det skulle finnas faktorer som 
påverkar relationen mellan betyg och upplevelsen av stress samt vilka dessa faktorer bör 
vara var okänt. Eftersom detta var en korrelationsstudie med tvärsnittsdata så 
utforskades ingen kausalitet. 

Metod 

Studien använde data från ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Stress och Stöd i 
Skolan (TriSSS), vars huvudsakliga syfte var att undersöka skolans betydelse för 
psykisk hälsa och stress, detta i egenskap av både arbetsplats och social arena för 
ungdomarna (Östberg et al., 2015).  

Deltagare till föreliggande tvärsnittstudie rekryterades genom två högstadieskolor i 
Stockholm. Skolorna valdes utifrån skolpersonalens villighet till att delta i 
forskningsprojektet. En av skolorna (Skola A) är belägen i innerstaden medan den andra 
(Skola B) ligger i en närförort.  Eleverna i innerstadsskolan presterade högt över det 
nationella genomsnittet, innerstadsskolan hade även en hög andel föräldrar med 
akademisk bakgrund. Eleverna i förortsskolan presterade även de över det nationella 
genomsnittet men hade i jämförelse med innerstadsskolan lägre betyg och en lägre 
andel av föräldrarna hade en akademisk bakgrund, även om båda skolor låg över det 
nationella genomsnittet. Andelen elever med utländsk bakgrund var liknande i båda 
skolorna och något lägre än riksgenomsnittet.  

Undersökningsdeltagare 
Av de 455 elever som hade målsmans samtycke valde 413 (91 %) att delta i studien 
medan 2 % tackade nej och 7 % var frånvarande under tillfället för datainsamling. De 
413 eleverna som svarade på frågeformuläret motsvarar 76 % (n = 545) av den totala 
populationen. 290 av deltagarna gick på skola A medan 123 gick på skola B. 213 av 
deltagarna gick i årskurs 8 medan 200 gick i årskurs 9. Deltagarna var fördelade på 19 
olika klasser. Könsfördelningen av undersökningsdeltagarna var 246 flickor och 167 
pojkar. På skola A var en majoritet av deltagarna flickor (64 % flickor, 36 % pojkar) 
medan könsfördelningen bland deltagarna på skola B var jämn (50 % flickor, 50 % 
pojkar).   

Procedur och etik 
Datainsamlingen skedde under mars 2010. Efter informationsmöten på skolor för 
personal och föräldrarepresentanter samlades målsmans tillstånd in i samband med att 
information gavs via brev till elevernas föräldrar. Föräldrar som inte svarade på detta 
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brev kontaktades i stället via telefon. Antalet föräldrar som inte gick att nå uppgick till 
39. Totalt gav 83 % av elevernas föräldrar sitt medgivande till barnens deltagande i 
studien, 9 % svarade nej och 7 % gav ej något svar. Eleverna fick sedan själva besluta 
huruvida de önskade delta i studien i samband med enkätens ifyllande i klassrummet 
efter både muntlig och skriftlig information om studien. Eleverna informerades även om 
att de hade rätten att avbryta sitt deltagande i studien utan att behöva ge en anledning till 
detta. Vid ifyllandet av frågeformuläret distribuerades även skriftlig information om 
stress för att minimera risken att de elever som inte önskade delta i studien kunde 
urskiljas av övriga deltagare. Frågeformuläret både distribuerades och samlades in i 
elevernas klassrumsmiljö av forskare i TriSSS-projektet under lektionstid, 
företrädelsevis under s.k. mentorstimmar, efter att eleverna informerats om studiens 
syfte och innehåll både muntligt och skriftligt. Insamlad data avidentifierades för att inte 
kunna bindas till enskilda deltagare. Svarsresponsen var högre bland eleverna i 
innerstadsskolan i jämförelse med förortsskolan, högre bland flickor än pojkar samt 
högre i årskurs 8 jämfört med årskurs 9.  

Huvudprojektet (TriSSS) godkändes av Etikprövningsnämnden med diarienummer 
2009/857-31/4. Ingen ytterligare påverkan på undersökningsdeltagarna skedde i 
föreliggande studie då datainsamling redan var utförd och de av forskningen berörda 
samt deras målsmän informerades om hur datamaterialet skulle komma att användas 
innan datainsamling. I den föreliggande studien kunde inte individuella 
undersökningsdeltagare identifieras på basis av det material eller resultat som framkom. 
Eftersom det undersökta datamaterialet bedömdes som känsligt då det bland annat 
innehöll frågor om ungdomars psykiska hälsa och betyg skedde bearbetningen av 
datamaterialet på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Frågeformulär 
Utöver demografi, inkluderade formuläret frågor om stress, betyg, upplevelse av 
skolarbete, hälsorelaterade besvär och självkänsla. Flertalet frågor i formuläret har 
tidigare använts i storskaliga undersökningar på svenska barn eller är delar av tidigare 
utprövade skalor medan andra frågor utvecklats specifikt för TriSSS-projektet (Östberg 
et al., 2015).  

Självrapporterad stress.  
För att mäta upplevelsen av stress inkluderades press- och aktiverings-skalan (PAS) 
som utvecklats av Lindblad, Backman och Åkerstedt (2008). Detta formulär utarbetades 
i syfte att användas på ungdomar samt att vara fritt ifrån associationer relaterade till 
bland annat ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status genom att frågorna syftar till 
att undersöka stressreaktioner och upplevda krav utan koppling till specifika stressorer 
eller användandet av ordet stress. Skalan består av två faktorer, Aktivering samt Press, 
som mäter åtskilda aspekter av stress. Formuläret innehåller totalt 11 frågor, där 
aktiveringsfaktorn innefattar 4 frågor medan pressfaktorn utgörs av 7 frågor. Frågorna 
kring aktivering innefattar huruvida respondenten skyndar sig även när den inte 
behöver, äter fort utan att den behöver, går på högvarv i skolan samt har svårt att 
slappna av medan frågorna kring press innefattar om respondenten har för många saker 
på gång samtidigt, känner sig pressad av kraven i skolan, känner sig pressad av kraven 
hemifrån, känner sig pressad av sina egna krav, känner sig hjälplös, upplever att den 
inte hinner med det den ska samt har svårt att känna sig riktigt ledig. Frågorna besvaras 
genom fem svarsalternativ på en likertskala som ger delpoäng beroende på 
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svarsalternativ: 1 för ”aldrig”, 2 för ”sällan”, 3 för ”ibland”, 4 för ”ofta” och 5 för 
”alltid”. Skalpoäng för global stress samt för de båda faktorerna beräknades genom att 
svarspoängen adderades ihop och dividerades med antal frågor. Höga poäng innebar 
höga nivåer av stress, aktivering och press. Stresskalan utvecklades och prövades initialt 
på en grupp av 1 124 svenska ungdomar mellan åldrarna 11-16 (Lindblad et al., 2008) 
och har haft goda psykometriska egenskaper gällande validitet i flera tidigare studier 
(Isaksson, Nilsson & Lindblad, 2014; Lindblad et al., 2008; Wiklund et al., 2012). 
Pressfaktorn hade god intern reliabilitet, medan aktiveringsfaktorn hade acceptabel 
reliabilitet. Cronbachs alfa för hela skalan var 0.88, för pressfaktorn 0.81 och för 
aktiveringsfaktorn 0.72. 

Självrapporterade betyg.  
Undersökningsdeltagarnas betyg mättes genom att deltagarna själva rapporterade sina 
betyg inom ämnena matematik, engelska och svenska. Betygen poängsattes sedan enligt 
följande: 1 för ”betyg saknas/icke godkänd”, 2 för ”godkänd”, 3 för ”väl godkänd” och 
4 för ”mycket väl godkänd”. Poängen adderades sedan och dividerades med antalet 
frågor för att räkna ut ett sammanlagt betygspoäng. 

Upplevelse av skolarbete.  
För att mäta hur skolarbetet upplevdes svarade eleverna på ett formulär som består av 8 
påståenden och omfattar 3 delskalor: Krav (3 frågor), Kontroll (3 frågor och Stöd (2 
frågor). Deltagarna ombads att på en femgradig skala (från 1 = aldrig till 5 = alltid) ta 
ställning till i vilken utsträckning respektive påstående överensstämde med individens 
upplevelse av skolarbetet. Skalpoäng beräknades sedan genom att addera antal poäng 
för varje fråga och dividera med antalet frågor för varje skala. Påståendet ”Jag tycker 
att det är hög takt i skolarbetet” exemplifierar delskalan Krav, påståendet ”Jag vet vad 
jag behöver göra för att få ett bra betyg” utgör ett exempel på delskalan Kontroll och 
påståendet ”Jag får den hjälp jag behöver av lärarna i skolan” exemplifierar delskalan 
Stöd. 

Självskattad hälsa.  
Deltagarnas hälsa undersöktes genom att respondenterna svarade på 16 frågor relaterade 
till förekomsten av symtom under de senaste 6 månaderna. Deltagarna svarade på en 
femgradig skala (från 1 = varje dag till 5 = mer sällan eller aldrig). Skalpoäng 
beräknades sedan genom att addera antal poäng för varje fråga och dividera med antalet 
frågor för skalan. Frågorna berörde till exempel kroppslig smärta (”huvudvärk”), 
sömnproblem (”sover dåligt på natten”) och sinnesstämningar (”känt mig nere”). 
Utöver denna skala fick också respondenterna besvara frågan ”tycker du att din hälsa 
är?” genom att svara på en fyrgradig skala (från 1 = mycket bra till 4 = dålig).   

Självkänsla.  
Respondenternas självkänsla studerades med hjälp av Rosenbergs Global Self-Esteem 
Scale (1965; Rosenberg, Schooler, Schoenbach & Rosenberg, 1995) som innebar att 
deltagarna tog ställning till 10 påståenden. Skattningarna genomfördes på en skala från 
1 = stämmer inte alls bra till 4 = stämmer helt. Skalpoäng för självkänsla som helhet 
beräknades sedan genom att addera antal poäng för varje fråga och dividera med antalet 
frågor för skalan. Påståendet ”jag är lika duktig som de flesta andra människor” 
exemplifierar hur påståendena formulerades. 
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Databearbetning 
De statistiska analyserna gjordes med SPSS 23.0. En alfanivå på 5 % har fastställts vid 
samtliga signifikansprövningar. Inledande analyser för att undersöka skalors reliabilitet 
och säkerställa uppfyllda villkor, såsom linjäritet, för senare använda statistiska analyser 
genomfördes. 

Då studien endast använde sig av ett mättillfälle konstruerades ett index för att mäta 
risken för att uppleva kronisk stress. Metoden för att konstruera indexet baserades på en 
studie av Steptoe och Marmot (2003). Innehållet i detta index grundades på en tidigare 
studie av Schraml et al. (2012) som konstaterade att höga krav, låg global självkänsla, 
låg egenskattad hälsa och sömndeprivation predicerade kronisk stress. Indexet 
konstruerades av dessa 4 variabler genom att dela varje enskild variabel i 2 grupper 
utefter medianvärde. På så sätt etablerades 2 kategorier (låg/hög) av varje variabel som 
gavs 1 respektive 2 poäng baserat på risken för att utveckla kronisk stress. Skalan 
summerades sedan genom att addera riskpoängen. Varje deltagare hade då en total 
riskpoäng mellan 0 och 8. Höga poäng indikerade en större risk för kronisk stress.  

De självuppskattade betygen och de svar som angetts via användandet av likertskalor 
beräknades på intervallskalenivå, detta trots att de teoretiskt sett befinner sig på 
ordinalskalenivå. Alternativa metoder för att genomföra analyserna, exempelvis 
Spearmans rangkorrelationskoefficient, har använts när detta är möjligt för att jämföra 
med beräkningar på ordinalskalenivå.  

För att kunna besvara frågeställningen om vad som kan tänkas påverka sambandet 
mellan stress och betyg genomfördes oberoende t-test för att undersöka eventuella 
skillnader av kön, skola och årskurs på medelvärden för stress och betyg. På grund av 
risken med massignifikansproblem beräknades en ny signifikansnivå med hjälp av 
Bonferronikorrigering.    

För att besvara den första frågan gällande sambandet mellan upplevelsen av stress och 
betyg genomfördes korrelationsanalyser, både Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient och Spearmans rangkorrelationskoefficient. Då 
tidigare genomförda gruppjämförelser visat på skillnader mellan kön, skola och årskurs 
beräknades korrelation både som helgrupp men även indelat efter delgrupp. För att 
utröna huruvida korrelationerna för de olika grupperna skiljde sig åt transformerades 
korrelation om till standardpoäng (z-poäng).  

Korrelationsanalyserna kompletterades med envägs- och flervägs oberoende ANOVA. 
Betyg användes då genomgående som beroende variabel. 

Resultat 

Preliminära analyser 
I tabell 1 presenteras beskrivande statistik och reliabilitetsmått (Cronbachs alfa) för de 
skalor som använts. Den interna konsistensen var god för skalorna gällande 
hälsorelaterade besvär (.90), självkänsla (.89), PAS-skalan (.88), krav (.74) och för 
betyg (.71). Däremot var den lägre för både kontroll (.51) och stöd (.39). När det gäller 
stöd bör det dock noteras att stöd mättes med endast två frågor vilket delvis förklarar 
varför den interna konsistensen var låg. 
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Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, minimum- och maximumpoäng och reliabilitetskoefficienter 
(Cronbachs alfa) för stresskala (PAS), betyg, krav, kontroll, stöd, hälsorelaterade besvär och självkänsla 
(N=413). 

 M S Min Max Cronbachs alfa 

PAS 3.00 0.78 1 4.91 .88 

Betyg 3.00 0.58 1 4.00 .71 

Krav 3.51 0.71 1 5.00 .74 

Kontroll 3.29 0.63 1 5.00 .51 

Stöd 4.08 0.71 1.50 5.00 .39 

Hälsa 3.57 0.70 1.31 5.00 .90 

Självkänsla 2.30 0.30 1.60 3.20 .89 

 

I tabell 2 presenteras medelvärden av PAS-skalan (skalorna Aktivering och Press samt 
totalpoäng för hela skalan) samt elevernas självskattade betyg. För att undersöka 
eventuella skillnader mellan variablerna kön, skola och årskurs så redovisas dessa 
separat. Det fanns skillnader mellan könen då det fanns en signifikant skillnad i total 
stressnivå mellan flickor (M = 3.25, SD = 0.65) och pojkar (M = 2.64, SD = 0.80; t 
(299) = -8.04, p < .001), skillnad i aktiveringsnivå mellan pojkar (M = 2.53, SD = 0.91) 
och flickor (M = 3.11, SD = 0.80; t (406) = -6.81, p < .001) samt skillnad i press mellan 
pojkar (M = 2.69, SD = 0.85) och flickor (M = 3.33 SD = 0.67; t (295) = -8.09, p < 
.001). Flickorna upplevde en högre grad av stress i form av både högre grad av 
aktivering och press. Storleken på skillnaden i medelvärden för total stressnivå 
(medelvärdesskillnad = -0.61, 95 % CI: -0.76 till -0.46) var stor (eta2 = .139) 

Det fanns också statistiskt säkerställda skillnader mellan skolorna. Betygen skiljde sig 
mellan eleverna på Skola A (M = 3.10, SD = 0.54) och skola B (M = 2.78, SD = 0.61); t 
(401) = 5.28, p < 0.001). Utöver detta så kände sig också eleverna på Skola A oftare 
pressade (M = 3.16, SD = 0.78) i jämförelse med Skola B (M = 2.89, SD = 0.84; t (407) 
= 3.09, p < 0.004). Utöver detta fanns även en tendens till skillnad i stress mellan 
skolorna, men detta kan inte anses vara statistiskt säkerställt efter Bonferroni-
korrektion. Betygen skiljde sig även åt mellan de båda årskurserna, då eleverna i årskurs 
9 hade högre betyg (M = 3.12, SD = 0.53) än eleverna i årskurs 8 (M = 2.85, SD = 0.58; 
t (401) = -5.75 (p < 0.001). 
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Tabell 2. Medelvärden och signifikansvärden för aktivering, press, totalpoäng på stresskala samt betyg för 
grupperna kön, skola och årskurs. 

 M   M   M   

 Kön   Skola   Årskurs   

 Pojkar Flickor Diff., p A B Diff., p Åk 8 Åk 9 Diff., p 

Aktivering 2.53 3.11   .000* 2.94 2.72   .023 2.86 2.89   .708 

Press 2.69 3.33   .000* 3.16 2.88   .002* 3.04 3.11   .338 

PAS 2.64 3.25   .000* 3.07 2.84   .005 2.98 3.03   .492 

Betyg 2.91 3.06   .010 3.09 2.77   .000* 2.84 3.17   .000* 

*=p<.00416 (Bonferronikorrigering för tolv prövningar)     

Statistiska analyser  
Sambanden mellan betyg och olika mått för att mäta självuppskattad stress: press- och 
aktiveringsfaktor, egenskattad stress, kronisk stress, hälsorelaterade besvär samt 
upplevelsen av krav, kontroll och stöd undersöktes genom korrelationsanalyser och 
presenteras i tabell 3. Gällande samband för hela populationen så fanns det inget 
signifikant samband mellan betyg och upplevelsen av stress. Det gäller både totalpoäng 
för hela skalan (r (n = 403) = .03, p = 0.58, ns), samt för delfaktorerna Aktivering, (r (n = 398) 
= .03, p = 0.53, ns) respektive Press (r (n = 398) = .03, p = 0.52, ns). Det fanns en skillnad i 
hur sambandet mellan betyg och stress såg ut beroende på vilken skola som eleven gick 
på (zobs = 2.35 > 1.96) även om sambandet mellan stress och betyg var icke-signifikant 
på båda skolor, (r (n = 277) = -.09, p = .12, ns), respektive (r (n = 117) = .17, p = .07, ns). Inga 
könsskillnader eller skillnader mellan årskurserna uppmättes avseende sambandet 
mellan stress och betyg. 

Det fanns sammantaget ett svagt, negativt samband mellan svaret på frågan ”hur ofta 
har du känt dig stressad de senaste sex månaderna?”, taget ur skalan för hälsorelaterade 
besvär, och betyg (r (n = 401) = -.10, p < 0.05). Lägre betyg hade därmed ett samband med 
att sällan känna sig stressad. Detta samband skiljde sig dock åt mellan könen (zobs = 
1.97 > 1.96) då det endast var pojkarna som hade en svag, negativ korrelation mellan 
svaret och betyg (r (n = 163) = -.16, p < 0.05) medan flickorna inte uppvisade något 
samband mellan svaret och betyg (r (n = 238) = .04, p = 0.56, ns). 

Gällande sambandet mellan risken för kronisk stress och betyg så fanns det för hela 
populationen en svag, negativ korrelation (r (n = 386) = -.19, p < 0.001). Desto högre risk 
för kronisk stress en elev uppvisade, desto lägre betyg tenderade den att ha. För detta 
samband fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan flickor och pojkar (zobs = 
1.91 < 1.96) eller för övriga bakgrundsvariabler.   

Det fanns inget samband mellan betyg och självskattad hälsa för hela populationen (r (n 

= 388) = 0.01, p = 0.86, ns). Däremot skilde sig sambandet åt mellan könen (zobs = -2.42 < 
-1.96) då flickor hade en svag, positiv korrelation mellan hälsa och betyg (r (n = 229) =.16, 
p < 0.05) medan pojkar inte uppvisade något samband mellan hälsa och betyg (r n = 159 = 
-.09, p = 0.26, ns). För flickor hade höga betyg ett samband med att sällan uppleva 
hälsorelaterade besvär, ett samband som inte pojkarna uppvisade. 
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Gällande sambandet mellan krav och betyg så fanns det ett svagt, negativt samband 
mellan de två variablerna för populationen som helhet (r (n = 402) = -.22, p < 0.001). 
Upplevelsen av höga krav hade därmed ett samband med låga betyg. Detta samband 
skilde sig statistiskt sett inte åt mellan könen, (zobs = 1.66 < 1.96) eller övriga 
bakgrundsvariabler.   

Det fanns ett svagt, positivt samband mellan kontroll och betyg för hela populationen (r 
(n = 397) = .13, p < 0.05). En stark upplevelse av kontroll hade alltså ett samband med 
höga betyg. Det fanns inga statistiskt säkerställda könsskillnader för sambandet mellan 
kontroll och betyg, (zobs = -1.78 > -1.96) eller några skillnader mellan skolor och 
årskurs. 

Gällande sambandet mellan stöd och betyg så fanns det inget samband för hela 
populationen (r (n = 398) = .07, p = 0.15, ns). Det fanns däremot en skillnad mellan årskurs 
8 och 9 i hur detta samband såg ut, (zobs = 2.11 > 1.96), då de yngre eleverna hade en 
svag, positiv korrelation mellan betyg och stöd (r (n = 202) = .20, p < 0.05), medan de 
äldre eleverna inte uppvisade något samband mellan de båda variablerna (r (n = 196) = -
.01, p = 0.89, ns). Det fanns inga könsskillnader (zobs = 1.27 < 1.96) eller skillnader 
mellan de båda skolorna (zobs = 1.81 < 1.96) för sambandet mellan betyg och stöd. En 
stark upplevelse av att få det stöd en behöver hade ett samband med högre betyg, men 
endast för de elever som gick i årskurs 8.  

Enligt Cohens riktlinjer (Cohen, 1988) var samtliga samband svaga, med undantag för 
sambanden mellan flickors betyg och upplevda krav, flickors betyg och riskpoäng för 
kronisk stress samt för sambandet mellan krav och betyg för eleverna i årskurs åtta. 
Dessa samband benämns enligt Cohens riktlinjer som medelstarka. För populationen 
som helhet hade sambandet mellan krav och betyg högst förklarad varians (5 %) medan 
riskpoängen för kronisk stress hade en förklarad varians på 4 %.    

Tabell 3. Korrelationer: Pearson (Spearman) mellan betyg och stressrelaterade frågor i form av press- och 
aktiveringsfaktor, egenskattad stress, kronisk stress, hälsa samt upplevd grad av krav, kontroll och stöd. 

 Betyg 

 Totalt Pojkar Flickor Skola A Skola B Åk 8 Åk 9 

Aktivering .03 

(.03) 

.07 

(.08) 

   -.06 

  (-.07) 

-.05 

(-.05) 

.12 

(.13) 

-.02 

(-.03) 

.08 

(.06) 

Press .03 

(.04) 

.09 

(.08) 

   -.11 

  (-.06) 

-.10 

(-.09) 

.18 

  (.19)* 

-.05 

(-.05) 

.09 

(.08) 

PAS totalt .03 

(.03) 

.09 

(.09) 

   -.10 

  (-.07) 

-.09 

(-.08) 

.17 

(.17) 

-.06 

(-.06) 

.10 

(.07) 

Känt mig stressad  -.10* 

   (-.09) 

 -.16* 

 (-.16)* 

.04 

(.04) 

 .03 

(.04) 

-.22* 

  (-.24)** 

-.07 

(-.06) 

-.14* 

(-.11) 

Kronisk stress    -.19**    -.12    -.31**    -.26**     -.08     -.19** -.13 
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  (-.16)**   (-.10)   (-.28)**   (-.23)**    (-.04)   (-.16)* (-.16)* 

Hälsa      .01 

  (-.02) 

-.09 

(-.09) 

 .16* 

   (.09) 

     .11 

    (.05) 

    -.06 

   (-.04) 

 .06 

(.00) 

-.06 

(-.03) 

Krav    -.22** 

 (-.21)** 

   -.16* 

 (-.16)* 

 -.32** 

(-.31)** 

   -.26** 

  (-.27)** 

-.16 

(-.10) 

  -.31** 

  (-.30)** 

-.19** 

(-.19)** 

Kontroll .13* 

   (.11)* 

.03 

(.02) 

 .21** 

(.20)** 

   .17** 

   (.15)** 

 .06 

 (.06) 

     .04 

    (.02) 

.14* 

(.15) 

Stöd     .07 

   (.05) 

   -.01 

(-.02) 

   .14* 

  (.12) 

.13* 

   (.09) 

-.07 

(-.05) 

   .20** 

 (.17)* 

-.01 

(-.00) 

* = p<0.05 ** = p<0.01 

För att ytterligare utforska sambandet mellan upplevelsen av stress och betyg 
genomfördes ett antal flervägs oberoende ANOVA för att undersöka vad som påverkar 
sambandet mellan de båda variablerna. Det fanns en signifikant interaktionseffekt (se 
figur 1) av sambandet med betyg mellan Press- och Aktiveringsfaktorn i en flervägs 
oberoende variansanalys (F3,390 = 4.17 p < 0.05, η2 = .01) där studiedeltagarna delades in 
i två grupper (hög/låg) för varje faktor. Detta innebär att sambandet mellan de båda 
stressvariablerna och betyg påverkades av varandra, högst betyg hade de elever som 
upplevde en hög grad av press men låg grad av aktivering. Dock var effektstyrkan liten. 

Det negativa sambandet mellan risken för kronisk stress och betyg som undersöktes i 
korrelationsanalysen förtydligas också med en envägs oberoende ANOVA med tre 
grupper. Elevernas betyg skiljde sig i Tukey HSD-test inte signifikant åt mellan de 
grupper som hade en låg (M = 3.08, SD = 0.58) till medelhög (M = 3.06, SD = 0.53) 
grad av risk för kronisk stress medan den grupp som hade högst (M = 2.86, SD = 0.59) 
grad av risk för kronisk stress hade signifikant lägre betyg än de två andra grupperna 
(F3,382 = 5.86, p < .01). Det var framförallt de elever med högst risk för kronisk stress 
som hade jämförelsevis lägre betyg. 

Inga ytterligare resultat gällande påverkan på sambandet mellan stress och betyg 
framkom under de analyser med flervägs oberoende ANOVA som genomfördes. De 
variabler som prövades inkluderade krav, kontroll, stöd, självkänsla, upplevelsen av 
nöjdhet med betygen samt upplevelsen av att betygen var rättvist satta. 
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Figur 1. Medelvärde i betyg för hög- och lågaktiverade samt hög- och lågpressade ungdomar. 

Diskussion 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för sambandet mellan högstadieelevers 
betyg och deras upplevelse av stress. Detta gjordes genom att undersöka hur sambandet 
mellan betyg och självupplevd stress hos högstadieungdomar ser ut och hur sambandet 
påverkas av individuella, kontextuella samt psykosociala faktorer såsom kön, skola och 
upplevelsen av kontroll och stöd. Mot bakgrund av att tidigare forskning definierat och 
operationaliserat stress på olika sätt och därför kommit fram till varierande slutsatser 
om sambandet mellan stress och betyg formulerades endast en hypotes: att det skulle 
finnas ett negativt samband mellan stress och betyg. Denna hypotes kan inte styrkas då 
det inte fanns något samband, varken positivt eller negativt, mellan upplevd stress och 
betyg. Dock fanns det individuella och kontextuella faktorer som påverkar sambandet. 
Det tycks även, och i enlighet med tidigare studier (Salmela-Aro et al., 2009; Schraml et 
al., 2012), finnas ett samband mellan risk för kronisk stress och lägre betyg.  

Betygs samband med upplevd stress 
Stress och betyg. 

När det gäller upplevelsen av stress, i form av press och aktivering, framkommer inga 
statistiskt säkerställda samband i totalgruppen av elever. Det finns däremot en 
signifikant interaktionseffekt mellan press och aktivering som visar att de elever som 
upplever en hög press men låg grad av aktivering har högst betyg. Resultaten antyder att 
kontextuella faktorer, som vilken skola eleven tillhör, hänger ihop med vilken riktning 
sambandet mellan upplevelsen av stress och betyg har. Dock är dessa samband inte 
statistiskt säkerställda. Detta resultat är dock svårt att särskilja ifrån effekten av 
könsskillnader, då det var betydligt fler flickor än pojkar som deltog i studien på Skola 
A. Inga ytterligare påverkansfaktorer på sambandet mellan stress och betyg hittades. 
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 Stressrelaterade faktorer och betyg. 
Ett samband mellan hälsorelaterade besvär och betyg går endast att konstatera hos 
flickor, där höga betyg har ett samband med att sällan uppleva hälsorelaterade besvär. 
Det finns ett samband mellan krav och betyg, på så sätt att elever som upplever höga 
krav har lägre betyg. Detta är förväntat, då elever som upplever skolarbetet som 
krävande och svårt även bör prestera sämre. Gällande korrelationen mellan kontroll och 
betyg så har de elever med höga betyg samtidigt en starkare upplevelse av kontroll. För 
sambandet mellan stöd och betyg så existerar ett sådant endast för eleverna i årskurs 8 
medan inget sådant samband går att finna för hela den undersökta gruppen. En stark 
upplevelse av att få det stöd en behöver har ett samband med högre betyg, men endast 
för de elever som går i årskurs 8. Noterbart är dock att Stöd inte kan betraktas som en 
reliabel skala då den interna konsistensen betraktas som låg, detta beror dock till stor del 
på att den endast består av två skalfrågor. Inte heller skalan Kontroll når upp till 
acceptabel intern konsistens. 

Kronisk stress och betyg. 
Angående risken för kronisk stress så visar resultaten på ett samband mellan detta och 
betyg. Gruppjämförelser tyder på att det framför allt är de elever med högst risk för 
kronisk stress som också har lägre betyg. Det kan därför vara missvisande att undersöka 
detta genom korrelationsanalys. Sambandet mellan potentiell kronisk stress och betyg är 
relativt sett starkare hos flickor än hos pojkar samt på Skola A jämfört med Skola B. 
Däremot finns det inga interaktionseffekter för varken kön eller skola. Det ska 
observeras att detta samband har undersökts med ett sammanställt index för risken att 
utveckla kronisk stress då föreliggande studie endast studerat upplevelsen av stress vid 
ett enstaka tillfälle. Detta index har inte använts vid tidigare studier och har 
sammanställts utifrån en studie (Schraml et al., 2012) som inte har definierat de begrepp 
som används, såsom självkänsla och krav, på exakt samma sätt som den aktuella studien 
gör. Det ska också betonas att vidare analyser gällande reliabilitet för indexet inte 
kunnat genomföras då variablerna från början inte är tänkta att mäta samma sak. Inte 
heller har det gått att göra någon analys av validiteten då det saknas jämförbara 
uppgifter för kronisk stress i den undersökta gruppen.   

Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Det råder ingen konsensus i tidigare forskning kring sambandet mellan stress och betyg 
gällande huruvida det finns ett samband, hur ett eventuellt samband i så fall skulle se ut 
samt om detta skiljer sig mellan olika populationer. De flesta studier (Gustafsson et al., 
2010; Kaplan et al., 2005; Schraml et al., 2012; Windle & Windle, 1996) tyder dock på 
att det finns en negativ korrelation. Min hypotes för studiens frågeställning var därför 
att det skulle finnas ett negativt samband mellan upplevd stress och betyg. Resultatet av 
föreliggande studie går emot denna hypotes eftersom inget samband, varken negativt 
eller positivt, mellan upplevelsen av stress och betyg kan ses. Resultaten stöder därför 
de studier (Desiderato & Koskinen, 1969, West & Sweeting, 2003) som visat på en brist 
av samband. Dessa studier är dock få till antalet, vilket kan bero på en publikationsbias 
emot studier med icke-signifikanta resultat. En aspekt som kan förklara bristen på 
uppvisade samband mellan stress och betyg är skillnader i de tester som har använts. 
PAS-skalan som använts i denna studie har tidigare använts i begränsat antal 
sammanhang (Isaksson, Nilsson & Lindblad, 2014; Lindblad et al., 2008; Wiklund et 
al., 2012) och aldrig för att undersöka sambandet med betyg. Det finns idag inget 
enhälligt sätt att mäta upplevelsen av stress på, eller för den delen operationalisera 
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konceptet, vilket möjligtvis spelar in i den tidigare forskningens variation av resultat. 
Genom att använda en skala framtagen för att vara fri ifrån kulturell bias och kopplingar 
till specifika stressorer bör dock valet av mätmetod ha möjliggjort att resultatet kunnat 
jämföras med andra grupper.  

Det är möjligt att det undersökta sambandet mellan stress och betyg varierar mellan 
olika populationer och det går därför att ifrågasätta den externa validiteten. Tidigare 
forskning som stödjer förekomsten av ett samband har främst studerat icke-svenska 
ungdomar (Kaplan et al, 2005; Windle & Windle, 1996) eller unga vuxna (Pritchard & 
Wilson, 2003; Sohail, 2013; Vaez & LaFlemme, 2008). Det är också möjligt att 
frekvensen, mängden eller upplevelsen av stress eller att förekomsten av stressorer 
skiljer sig ifrån andra skolor än de två som undersökts. Användandet av PAS-skalan för 
att mäta förekomsten av upplevelsen av stress bör dock ha begränsat detta problem då 
skalan är framtagen i syftet att kunna användas på ungdomar av olika bakgrund. Det 
finns skäl till att tro att detta är behövligt; Modin et al. (2014), argumenterar för att 
svenska skolelevers skolresultat i högre grad än finska skolelever är beroende av 
socioekonomisk bakgrund och vilken specifik skola eleven går på. Resurser och stöd 
påverkar stressupplevelsen såväl som prestationen inom skolan och kan därför tänkas 
variera mellan olika socioekonomiska områden och skolor. Resultatet av föreliggande 
studie tyder, i enlighet med detta, på att det finns skillnader i hur sambandet mellan 
stress och betyg ser ut mellan de två skolorna.  

Det kan förväntas att deltagarna i studien upplever en högre grad av betygsrelaterad 
stress då de båda skolorna (i synnerhet Skola A) presterar över riksgenomsnittet. Då 
eleverna på de båda skolorna presterar högt finns det också en risk för ett problem med 
beskuren spridning (restriction of range) då den gruppen av elever som mätts är 
homogen. Framförallt saknas den grupp av elever som presterar på en icke-godkänd 
nivå. I den undersökta gruppen utgör denna grupp endast 1 procent. Möjligtvis är denna 
grupp svår att inkludera i studier då de inte är villiga att delta eller är frånvarande vid 
datainsamlingen. Bortfallsanalyser har inte genomförts då bortfallet av enskilda svar 
varit litet. Ett närliggande möjligt problem är att betygssystemet som användes vid 
tillfället för datainsamlingen endast bestod av fyra skalsteg vilket begränsade 
variationen i betyg. 

Inte heller kunde de samband mellan hälsorelaterade besvär och betyg som tidigare 
studier påvisat ses i resultatet av föreliggande studie. Detta gäller både tidigare studier 
som påvisat ett negativt samband mellan generella hälsorelaterade besvär (Låftman & 
Modin, 2012; Piko, 2007) och betyg samt studier som visat negativa samband mellan 
betyg och koncentrationssvårigheter (Allodi, 2010), sömnproblem och nedstämdhet 
(Undheim & Sund, 2005). Avsaknad av samband kan dock bero på olikheter i metodik. 
Det bör observeras att denna studie endast använder en skala för att mäta ett så pass 
brett koncept som hälsa och att slutsatser på detaljnivå (gällande till exempel 
nedstämdhet) enbart dragits från svar på enskilda frågor och kan därför inte betraktas 
som tillförlitliga mått. 

I stället stärker resultaten tidigare studier (Salmela-Aro et al., 2009; Schraml et al., 
2012) som finner att mått som speglar långvarig stress samvarierar med betyg, men att 
stressnivån mätt vid endast ett givet tillfälle inte gör det. Det är inte möjligt att jämföra 
styrkan av sambandet då de tidigare studierna endast gjort gruppjämförelser. Det är 
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dock rimligt att tro att sambandet i föreliggande studie hade varit starkare med ett mer 
precist sätt att mäta sambandet på än det index som konstruerades, då det finns möjliga 
validitets- och reliabilitetsproblem med detta sätt att studera kronisk stress. Huruvida 
detta samband är dubbelriktat bör studeras närmare, tidigare studier har enbart 
predicerat en kronisk stressupplevelses påverkan på betygen.  

Ollfors och Andersson (2007) betonar behovet av att undersöka förekomsten och 
upplevelsen av specifika stressorer för att kunna förstå sambandet mellan stress och 
betyg. Då föreliggande studie främst intresserade sig för upplevelsen av stress 
oberoende av typ av stressor kan ingen omfattande analys av detta göras.  

Den stora majoriteten samband som framkommit i studien betecknas enligt Cohens 
riktlinjer (Cohen, 1988) som svaga och andelen förklarad varians är därför låg. 
Korrelationerna är på så sätt statistiskt signifikanta, men det kan diskuteras vilken 
praktisk betydelse resultaten fyller. Även om implikationerna för exempelvis 
skolverksamhet är små, så belyser studien vikten av medvetenhet om vilka faktorer som 
kan ha betydelse för både betyg och upplevelsen av stress. Att forskningen fortfarande 
inte är entydig kring sambandet mellan stress och betyg kan, förutom att det givetvis är 
möjligt att det inte existerar något samband, innebära att detta samband är komplext. 
Denna komplexitet kan bestå av faktorer som påverkar sambandet på varierande sätt, 
men också att det kan finnas skillnader mellan grupper av ungdomar som spelar roll för 
hur sambandet gestaltar sig. Detta skulle i så fall förklara att de studier som betraktar 
ungdomar som en alltför homogen grupp inte finner ett potentiellt samband. Det kan 
exempelvis hänga samman med att flickor och pojkar upplever olika nivåer av stress. 
Liksom i tidigare studier (Bor et al., 2014; Hagquist, 2009) framkom även här att flickor 
angav att de var mer stressade än pojkar. Detta kan bero på att flickor och pojkar möter 
olika stressorer i sin vardag och att dessa stressorer kan vara av olika typ och intensitet. 
På liknande sätt kan stressorer variera mellan både skolor och skolklasser. Analyser som 
omfattar individen i en klassrumskontext i skolan kan vara en väg att förstå sambanden. 
Sådana typer av flernivåanalyser kräver dock ett större antal skolor för att ge 
tillförlitliga resultat. 

Resultatens koppling till grundteori 
Nedan diskuteras hur resultaten av den aktuella studien kan förstås utifrån Ursin och 
Eriksens (2010) kognitiva aktiveringsteori för stress. Denna studie kunde inte hitta 
några samband mellan upplevelsen av stress och betyg, det gäller både det 
sammanslagna måttet för stress såväl som faktorerna press och aktivering. Dock finns 
en liten interaktionseffekt mellan faktorerna, på så sätt att de elever som upplever en 
hög grad av press har bättre betyg ifall de inte är fysiologiskt aktiverade (till exempel 
skyndar trots att detta inte behövs eller ”går på högvarv”). Däremot är inte avsaknad av 
aktivering enbart av godo, eftersom gruppen med låg aktivering och samtidig låg grad 
av press har lägre betyg. För de elever som upplevde en hög grad av aktivering var dock 
betydelsen liten huruvida de upplevde sig pressade eller inte. Den kognitiva 
aktiveringsteorin stipulerar att den fysiologiska aktiveringen sker till följd av ett upplevt 
behov av att prestera. Det är uppenbart omöjligt att i denna studie urskilja vilken 
stressor som skapat aktiveringen eller vad individen känner sig pressad att göra. Det är 
också endast frekvensen av upplevd press och aktivering som efterfrågas, varför 
slutsatser kring duration eller grad av press och aktivering inte kan dras. Ursin och 
Eriksen (2004) argumenterar genom den kognitiva aktiveringsteorin för att en viss grad 
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av press motiverar individen till att handla på ett adekvat sätt för att nå upp till de krav 
som ställs på individen. Förväntar sig individen att den ska kunna hantera kravet 
minskar aktiveringen. Att en upplevd press motiverar individen till att agera och att 
individer som förväntar sig kunna hantera denna press har en lägre grad av aktivering är 
därför en möjlig förklaring till den interaktionseffekt mellan aktivering och press som 
konstaterats i resultatet av studien. Den kognitiva aktiveringsteorin betonar också, i 
överensstämmelse med övrig stressforskning (McEwen, 1998) att det endast är 
långvarig och ihållande aktivering som är skadlig för individen samt att detta kan 
påverka förmågan till att hantera kognitiva uppgifter och stressorer (Ursin & Eriksen, 
2004). Denna studies resultat om att det framförallt är den långvariga stressupplevelsen 
som har ett samband med prestationen i skolan är alltså i linje med den kognitiva 
aktiveringsteorin. 

Metodologiska brister 
Nedan diskuteras studiens metodologiska brister. Begränsningar av mätmetodik, betyg 
som variabel, behandlingen av enkätsvar och betyg som data på intervallskalenivå, 
användandet av PAS-skalan som mätmetod samt svagheter med explorativ 
databearbetning diskuteras. Brister gällande reliabilitet har tidigare avhandlats. 
 
Att undersöka sambandet mellan betyg och stress är problematiskt sett ur ett 
tidsperspektiv. Hur dessa två variabler påverkar varandra över tid är en fråga som inte 
ägnats särskilt stor uppmärksamhet i tidigare forskning. Det står klart att stress och 
graden av anspänning påverkar en individs prestation under en enskild situation (Yerkes 
& Dodson, 1908) (som till exempel vid ett skolprov). Desto mindre är känt hur betyget 
på ett tidigare genomfört prov påverkar ens nuvarande stressnivå samt om detta skiljer 
sig ifrån hur kommande prov och betyg påverkar nivån av stressupplevelse. 
Föreliggande studie avsåg att mäta sambandet mellan upplevd stress och betyg. Det är 
därför viktigt att betona att detta samband enbart inbegriper stress vid mättillfället och 
betygen, inklusive prestationen de grundar sig på, från en tidigare termin. Resultatet 
från den aktuella studien visar att eleverna i årskurs 8 och 9 skiljer sig åt gällande betyg, 
varför det kan finnas skäl att tro att betygsnivån fluktuerar över tid. Slutsatser gällande 
en aktuell stressupplevelses samband med framtida betyg bör därför dras med 
försiktighet.  
 
Användandet av betyg som variabel är också möjlig att problematisera. Det ska 
observeras att denna studie endast använt betygen i kärnämnena engelska, svenska och 
matematik för att mäta elevernas skolprestationer. Det är möjligt att betygen i dessa 
ämnen inte korrelerar med betygen i övriga ämnen i tillräckligt hög grad för att studien 
ska kunna göra anspråk på att mäta elevernas totala betygs samband med deras 
upplevelse av stress. Betygen är också endast självuppskattade och är därför inte 
nödvändigtvis överensstämmande med reellt betyg även om det inte framkommit skäl 
till att så skulle vara fallet. Dock fanns registerutdrag av betyg ej tillgängliga. 
Metodiken att analysera akademisk prestation och betyg som en enhetlig variabel kan 
också ifrågasättas. Det är möjligt att betyg i olika ämnen kan variera i påverkan på 
elevens stressupplevelse beroende på faktorer som intresse, förväntningar eller 
ambitioner. Det är heller inte säkert att prestationer i alla ämnen påverkas på samma sätt 
av stress.   
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I denna studie har både enkätsvar och betyg behandlats på intervallskalenivå i de 
statistiska analyser som genomförts, detta trots att de befinner sig på ordinalskalenivå. 
För att begränsa risken för att felaktiga slutsatser dras av detta har även en alternativ 
analysmetod (Spearmans rangkorrelationskoefficient) som tillåter data på 
ordinalskalenivå använts. Noterbart är att de båda analysmetoderna inte skiljer sig åt i 
någon betydande omfattning gällande korrelationsnivå (se tabell 3). 
 
Tidigare forskning har konceptualiserat och mätt stress på olikartade sätt. Då den 
ifrågavarande studien använt sig utav redan insamlat material var mätmetoden av stress 
förbestämt. Valet av PAS-skalan har fördelen av att graden av generaliserbarhet bedöms 
vara god då skalan är fri från ordet ”stress” som benämning samt från kopplingar till 
specifika stressorer som kan tänkas variera kraftigt beroende på ålder, kön, kulturell 
bakgrund och hemvist. Denna generaliserbarhet kan dock inte utnyttjas då ingen 
liknande studie tidigare genomförts. Avsaknaden av mentala och fysiska symtom (till 
exempel koncentrationssvårigheter) gör också att skalan håller sig teoretiskt stringent 
till kognitiv aktiveringsteori (Ursin och Eriksen, 2010). Detta möjliggör att skalan 
trovärdigt kan tänkas mäta en aktuell stressupplevelse vid mättillfället som går att 
urskilja ifrån en utvecklad och långvarig stress- och utmattningsproblematik. Ett 
önskvärt komplement till PAS-skalan hade varit en separat skala som mäter 
förekomsten av stressorer i vardagslivet. Detta då tidigare forskning (Ollfors & 
Andersson, 2007) betonat behovet av att differentiera mellan olika källor till stress för 
att kunna förstå sambandet mellan stress och betyg på ett fullödigt sätt. 
 
Slutligen bör det påtalas att databearbetningen i studien har genomförts på ett 
explorativt sätt och innehåller de brister som detta för med sig. Detta innebär att ett stort 
antal statistiska prövningar har genomförts, vilket medfört behovet av att korrigera för 
massignifikansproblem med signifikansvärdeskorrigeringar. Ett alternativ hade varit att 
genomföra en multivariat analys av varians (MANOVA), något som inte genomfördes 
på grund av multikollinearitet. Valet av vilka potentiella samband som har undersökts 
har i högsta möjliga mån baserats på tidigare forskning, men kan också kritiseras för att 
ha gjorts på ett godtyckligt sätt. Det kan inte uteslutas att möjliga samband eller 
påverkansfaktorer bortsetts från i valet av variabler för studien. 
 
Slutsatser och framtida forskning 
Även om det står klart att en stor andel ungdomar i Sverige är stressade och att svenska 
skolelever presterar allt sämre gällande studieresultat går det att med denna studies sätt 
att definiera och mäta stress på inte att se något samband mellan upplevelsen av stress 
och skolbetyg. Att bli betygsatt upplevs som en stressor av många ungdomar idag 
(Skolverket, 2013), men vilket betyg en får tycks alltså inte påverka ens upplevelse av 
stress. Däremot stärker föreliggande studie tidigare forskning (Salmela-Aro et al., 2009; 
Schraml et al., 2012) som funnit ett negativt samband mellan kronisk stress och relativt 
sett lägre betyg. Då kronisk stress kan orsaka stort personligt lidande (Wiegner et al. 
2015) och står för en hög andel av vuxnas sjukskrivningar i Sverige (Försäkringskassan, 
2014) är det av stor betydelse att förhindra att stress kvarhålls under en längre 
tidsperiod. Särskilt då betyg har stor betydelse för unga människors möjlighet till 
utbildning av god kvalitet samt ytterligare karriärmöjligheter. Resultaten av den aktuella 
studien belyser vikten av att utforma interventioner för ungdomar med hög grad av 
stress som riskerar att kvarstå under lång tid. 
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Denna studie tyder också på att det finns ett behov för framtida forskning att ytterligare 
studera huruvida det endast är en långvarig stressupplevelse som har ett samband med 
akademiska prestationer eller om även individer med mer kortvariga upplevelser av 
stress visar på detta samband. Sådan forskning bör därför ske longitudinellt för att 
utforska graden av påverkan såväl som kausala mekanismer av sambandet. Då flera 
signifikanta skillnader i faktorer som påverkar sambandet mellan betyg och upplevelsen 
av stress framkommit i både tidigare studier och föreliggande studie går det inte att 
utesluta att frånvaron av information kring potentiellt relevanta bakgrundsvariabler 
(som till exempel social klass, utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå) kan 
tänkas påverka det studerade sambandet. Det behövs därför en högre grad av förståelse 
för vad som påverkar sambandet mellan stress och betyg. Framtida forskning bör heller 
inte begränsas till kvantitativa forskningsmetoder utan bör också innefatta kvalitativa 
studier för att få en djupare förståelse för sambandets komplexa och kontextberoende 
natur. 
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