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Abstract 
Problems related to mental health among young Swedish women, age 15-20, has increased in the past
years and is seen as a problem in both on the national and the local levels. Growing up and becoming
an adult is a turbulent period for many young people and the school is one area in which this comes to
appear. The aim of this study was to identify the causes to lack of mental health related to appearance
and achievement among women age 16-19 in senior high school. This study is an interview study with
self-made questions, which took place in a medium-sized town in northern Sweden. The result showed
that almost every young woman that was interviewed had high expectations on themselves in
school-related matters and that stress was a recurrent topic in the interviews. There were also findings
that some of the young woman felt stress in their leisure activities. Most of the respondents expressed
that they had to put on makeup and fix their hair before they left home, they also wanted to have decent
clothes. In the discussion it is said that, to improve problems with the mental health among young
women, both the young women and previous recommendations needs to be taken in account. 
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Psykisk ohälsa kan drabba barn, unga och vuxna och det finns signaler om att andelen barn/unga som 
drabbas ökar samt att andelen flickor och kvinnor även ökar (BRIS, 2012). Barn och ungas psykiska 
ohälsa definieras av Socialstyrelsen som “psykiska symptom som påverkar barnets eller den unges 
känslomässiga välbefinnande och/eller hindrar optimal utveckling och delaktighet i 
vardagsaktiviteter” (Socialstyrelsen, 2015). Av citatet framgår att det handlar om frånvaro av psykisk 
sjukdom men att definitionen samtidigt handlar om något mer än frånvaro av sjukdom. 

I Sverige upplever mer än var fjärde kvinna i åldersspannet 16-24 psykisk ohälsa i form av ängslan, oro 
och ångest (SCB, 2013). I rapporten “Folkhälsan i Umeå kommun – Psykisk hälsa” (Umeå kommun, 
2012) framkom att de individer som mår allra sämst psykiskt är unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Var 
femte kvinna inom detta åldersspann upplever psykisk ohälsa så mycket som minst halva månaden 
(Umeå Kommun, 2012). I Umeå är det så många som mer än var fjärde tjej i åldern 13-18 som uppger 
att de inte är nöjd med sin kropp (Umeå Kommun, 2014). Umeå kommuns folkhälsoråd har utifrån 
enkätundersökningarnas försämrade resultat beslutat att prioritera arbetet gentemot psykisk hälsa 
(Umeå kommun, 2012). 

Varje kommun i Sverige är skyldig att värna om gymnasieelevers hälsa, vilket innefattar bland annat 
psykisk hälsa. En del av elevhälsans arbete mot psykisk ohälsa innebär att undanröja hinder för hälsa 
samt uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. På så vis arbetar elevhälsan med att 
uppmärksamma psykiska hälsoproblem hos elever samt utreda orsaker till ohälsa. En god psykisk 
hälsa hos elever är av betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i den 
sociala miljön (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).

Engström (2010) förklarar att fritidsaktiviteten och syftet bakom utförandet kan påverka individens 
aktuella och framtida hälsotillstånd och välbefinnande. Fritidsaktiviteterna har även betydelse för 
självbilden i både unga och vuxna år (Engström, 2010). Skolan är en viktig arena för att se till elevers 
psykiska hälsa samt för att uppmärksamma elever som inte mår bra och behöver stöd (Socialstyrelsen 
& Skolverket, 2014). I skolverkets publikation nämns bland annat att acceptans för varandras olikheter 
är en viktig del för att eleven skall må bra. 

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka orsaker till psykisk ohälsa hos kvinnliga gymnasieelever så som de 
själva uppfattar det. Studien fokuserar orsaker till psykisk ohälsa förknippat med krav på utseende och 
prestation inom skola och fritidsaktiviteter hos dessa unga kvinnor.

Studiens frågeställningar är:
⦁ Vilka orsaker finns det till psykisk ohälsa relaterat till krav på utseende?
⦁ Vilka orsaker finns det till psykisk ohälsa relaterat till krav på prestation?
⦁ Vad anser de kvinnliga gymnasieeleverna själva skulle vara av vikt inom skolan för att 

förbättra den psykiska ohälsan om så behövs?

Tidigare forskning

Psykisk ohälsa
Ellneby (1999) skrev att människan alltid har haft stress som en del av sitt liv och det är något som 
människan mår bra av vid en lagom dos. Vidare beskrev författaren att när människan utsätts för stora 
fysiska, emotionella eller intellektuella krav och påfrestningar så uppstår stressreaktioner (Ellneby, 
1999). Psykiska hälsoproblem kan relateras till stress på grund av en viss situation eller en serie av 
händelser (SOU, 2006). Som följd av långvarig stress kan det leda till både psykiska och kroppsliga 
besvär, sömnstörningar, aptitlöshet, ångestanfall (Cullberg, 1985) samt magont och huvudvärk (Perski, 
2002). 

Den positiva stressen beskrivs som något lagom och stimulerande som hjälper individen att nå sina 
mål, individen upplever sig ha kontroll över situationen samt att omgivningens krav upplevs stämma 
överens med individens förmåga i den aktuella situationen. Den negativa stressen uppstår i situationer 
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som individen inte kan hantera eller påverka. Det är dock svårt att bedöma om stress i en viss situation 
är positiv eller negativ (SOU, 2006). 

Ovan nämndes Socialstyrelsens definition av barn och ungas psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa kan vara 
något mer än negativ stress och verksamheten “Mental Health America” [MHA] (u.å) förklarar det som 
ett tillstånd som orsakar milda eller allvarliga störningar i tankar eller beteende, vilket kan resultera i 
en oförmåga att hantera livets normala krav och rutiner. Symptom som kan uppkomma vid psykisk 
ohälsa är exempelvis förändringar i humör, personlighet och vanor (MHA, u.å). 

Faktorer som påverkar den psykiska ohälsan
Ungdomsstyrelsen (2007) beskriver i deras rapport ungas hälsa och utsatthet utifrån deras skol- och 
studiesituation. Där framkommer att ett av skolans centrala uppdrag är att förbereda alla unga för 
yrkes- och samhällslivet. Det är viktigt att ha en bred infallsvinkel när studier kring ungas studietid 
görs. Det är även i detta skede som de unga skapar sin identitet samt att de ska bli självständiga 
(Strömbäck, 2014). Skolan fungerar som en arena både för lärande och för personlig utveckling under 
denna period (Ungdomsstyrelsen, 2007). Att bli vuxen är en process som beskrivs med ord såsom 
förväntningar, hoppfullhet, drömmar och möjligheter. Vägen till vuxenlivet ser olika ut mellan olika 
individer och även mellan könen (Strömbäck, 2014). En problematik med övergången till vuxenlivet 
kan vara, som tidigare nämnts, att ungdomarna skall utveckla sin syn på sig själv men även, samtidigt 
som de gör detta, att hela tiden få intryck från exempelvis media (Konsumentverket, 2012; Derenne & 
Beresin, 2006).

Det är av stor vikt att lyfta fram vad som händer med barns och ungas psykiska hälsa när de påverkas 
av vad som pågår i dagens samhälle (Konsumentverket, 2012). Vidare skriver konsumentverket att 
idag sammanfogas bland annat skönhetsideal och strävan efter perfektion, som skapar en allt större 
stress kring utseende och kroppslighet. Vår tids kroppskultur skapar samtidigt ett ökat tryck på 
ungdomar att ta hand om och vårda sina kroppar. Om detta projekt vävs samman med den extrema 
skönhetskulturen drabbas vissa unga av att uppleva sig otillräckliga. Vidare skriver konsumentverket 
att det finns en utbredd föreställning om att skönhet och fysisk attraktion leder till olika typer av 
fördelar, till exempel att vackra och slanka människor är mer omtyckta och populära eller att de har 
bättre självkänsla. Det går att göra sig själv lyckligare genom att jobba på sitt utseende och sitt yttre. 
Målet kanske inte alls är att bli lyckligare, utan snarare att bli mer lyckad, det vill säga mer populär 
eller mer framgångsrik i stort (Konsumentverket, 2012). 

Eftersom hela ungdomsgruppen verkar drabbas av en ökad psykisk ohälsa måste det rimligen ha skett 
olika förändringar i miljöer där de flesta inom gruppen vistas (Socialstyrelsen, 2013). Var fjärde kvinna 
har nedsatt psykiskt välbefinnande där exempelvis media kan ha en bidragande roll (Umeå kommun, 
2012). Åldersgruppen 16-25 år så är det hela 89 procent som använder sociala medier dagligen 
(Forsberg, 2010). Media kan påverka genom sociala medier som bidrar till skönhetsideal vilket i 
förlängningen bidrar till en sämre självbild och kroppsuppfattning, eftersom det är svårt att nå upp till 
dessa ideal som råder i samhället (Derenne & Beresin, 2006). Alla bilder som florerar på sociala 
medier på den “perfekta” kroppen har bidragit till att kroppen objektifieras och det är genom 
bekräftelse och kommentarer från andra som försäkrar individen om att den duger (Fredrickson & 
Roberts, 1997). Några andra möjliga förklaringar till varför gruppen unga drabbas av psykisk ohälsa är 
ökade utbildningskrav och en ökad individualisering av samhället (Socialstyrelsen, 2013).

Ziehe (1992) pekade redan i slutet på 1980-talet på hur större frihet för individen att forma sitt liv, sin 
frihet och sin identitet också innebär ökad osäkerhet och stress att välja det rätta. Han menar att 
ungdomarna i det moderna samhället inte längre är lika styrda av kultur, klass och kön. Därmed måste 
de unga anstränga sig mer för att hitta sig själva och sin identitet eftersom det inte endast finns ett 
tydligt ideal. Ziehe förklarar det som att ungdomen idag tar till sig kunskap från populärkultur och 
genom Internet, vilket i sin tur gör dem mer självupptagna (Ziehe, 1992). 

Strömbäck (2014) beskriver att det som stress beror på till stor del är unga kvinnors höga krav på 
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prestation och ansvarstagande. Idag talas det om att stress är ett samspel mellan människan och 
miljön. Där stressen triggas igång när en obalans finns mellan inre och yttre krav som individen inte 
lärt sig hantera (Strömbäck, 2014). Socialstyrelsen (2013) förklarar att en ökad psykisk ohälsa bland 
ungdomar kan röra sig om individuella faktorer som är relaterade till uppväxtåren och den psykiska 
utvecklingen. Dessa individuella faktorer kan vara grunden till vilken motståndskraft individen har för 
att drabbas av psykisk ohälsa vid påfrestningar exempelvis inom skolan. Detta tar även Strömbäck 
(2014) upp om att stresståligheten avgörs av individens egen bedömning av situationen, självkänslan 
och tidigare erfarenheter är av stor vikt. Ökningen av den psykiska ohälsan kan bland annat förklaras 
av förbättrad tillgänglighet, detta då det är fler unga med psykisk ohälsa som söker hjälp och 
identifieras (Socialstyrelsen, 2013). 

Kroppsutövningslogiker
Som framgår av redovisningen av tidigare forskning så här långt, är unga människor uppmärksamma 
på den egna kroppen och andras kroppar. För många innebär detta att de motionerar regelbundet, 
delvis i syfte att hålla kroppen i schack och för att skapa en fin kroppsfigur. Enligt Engström (2010) är 
det av stor vikt att se skillnader och förändringar mellan människors smak för olika motionsformer. 
Han har skapat begreppet kroppsutövningslogiker som gör det möjligt att analysera och förstå dessa 
smaker för olika aktiviteter. Olika individer har olika motiv med att utföra en fysisk aktivitet, 
exempelvis kan en äldre dam som är ute och går stavgång i skogen för att få njuta av naturen än en 
25-årig man som tränar på gym för att bli starkare och få en snyggare kropp. Hur individer väljer sin 
aktivitetsform styrs av de kulturella och sociala miljöer som präglat deras uppväxt samt de miljöer de 
tillhör idag.

Vidare delar Engström (2010) in kroppsutövningslogiken i tre typer, prestation, träning och 
upplevelse, syftet att ytterligare precisera analysen av individers smak eller avsmak för olika fysiska 
aktiviteter. Logiken prestation handlar om tävling och rangordning, utmana sig själv utan att jämföra 
sig med andra eller uttryck för att förmedla något i sin prestation. Träningslogiken innefattar fysisk 
träning där kroppen är ett objekt som bör kontrolleras, rörelse- och koncentrationsträning eller 
färdighetsträning av en specifik rörelse eller teknik för att förbereda inför tävlingsidrott. 
Upplevelselogiken handlar om lek & rekreation som innebär att roa sig för stunden, naturmöte där 
fokuset är att iaktta och förflytta sig utomhus, rörelse till musik innebär att spontant röra sig till musik 
eller samvaro med djur vilket innebär fysisk aktivitet tillsammans med djur (Engström, 2010).

Krav på prestation och utseende
Ellneby (1999) förklarar att krav på ungas prestation kan ses ur olika perspektiv. Realistiska krav som 
ställs på unga kan fungera som motivation till utveckling men om unga däremot får för högt ställda 
krav som de inte klarar av att hantera kan detta leda till negativ stress. Vidare skriver författaren att 
krav på prestation samt att klara av olika aktiviteter är exempel på situationer som stressar de unga i 
deras vardag. I Ungdomsstyrelsens rapport “Fokus07” (2007) framkommer att kraven men även 
tempot i skolan är högt, vilket leder till trötthet hos elever. Detta medför att de är för trötta för att orka 
med andra viktiga saker som familj, vänner samt en aktiv fritid. Det tycks framförallt vara oron över att 
inte kunna eller orka prestera tillräckligt i skolan som är stressande, fastän de upplever att de gör sitt 
bästa. Bland unga som mår dåligt finns både högpresterande och underpresterande elever 
(Ungdomsstyrelsen, 2007). Även Dusselier et al. (2010) tar upp att olika motgångar och svårigheter är 
en betydande orsak till stress bland studenter och att det exempelvis skulle behövas mer stöd för 
studenterna att framgångsrikt klara av studierna. Det är därför även viktigt att bedöma studenters 
hälsa och livsstil eftersom det kan påverka deras framtida liv och välmående (Schmidt, 2012).

Vad gäller krav på utseende så beskriver Konsumentverket (2012) att kroppen inte utgör något 
oföränderligt utan omformas och förändras ständigt. Beroende på kulturella, historiska och sociala ting 
väljer människan att se ut på ett visst sätt och uppträda på ett visst sätt. Kroppen präglas i 
samtidskulturen genom utsmyckning, klädsel och andra attiraljer. Vilka val som görs angående 
kroppens utseende har till stor del att göra med vad som lyfts fram inom media. Idag ägnar människor 
relativt mycket tid åt att försöka förhålla sig till stil, utseende och kroppslighet. Vidare skriver 
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Konsumentverket varför skönhet betraktas som något viktigt och som tidigare nämnt kan det till stor 
del bero på att människor tror att det leder till ökad popularitet, både hos det motsatta könet och det 
egna. När det gäller utseende och skönhet är det centrala anletsdragen, som kan framhävas med 
exempelvis smink, smycken, hårfärg och frisyr, hudnyans, klädstil eller förändras med allt från 
fransförlängning till plastikkirurgi. I vilken grad en människa ses som attraktiv handlar inte bara om 
hur ansiktet ser ut, utan även om kroppen är vacker. Exempel som påverkar om en kropp är vacker och 
attraktiv är längd, muskler, hårväxt, hållning och vikt (Konsumentverket, 2012).

Egna krav
I en undersökning av Ekeberg-Sandström och Kuusela (2006) framgick det att studenter har höga krav 
på sig själva, att de inte hinner göra allt de borde samt att de upplever en hög arbetsbelastning och 
korta genomförandetider. Även Dusselier et al. (2010) tar upp att olika motgångar och svårigheter är 
en betydande orsak till stress bland studenter och att det exempelvis skulle behövas mer stöd för 
studenterna att framgångsrikt klara av studierna. Det som Strömbäck (2014) skriver om de ungas 
identitetsskapande påpekar Schmidt (2012) vara en tid som kan vara utmanande samt som kan skapa 
höga krav för de unga. Det är därför även viktigt att bedöma studenters hälsa och livsstil eftersom det 
kan påverka deras framtida liv och välmående (Schmidt, 2012).

Utredningarna gjorda av Staten (SOU, 2006) visar även att egna högt ställda krav på att få höga betyg 
är en stressfaktor bland ungdomar, främst på teoretiska program. Den stressfaktor som stack ut var 
skolan, som är den främsta, och i många fall den enda orsaken till stress hos nästan alla ungdomar. De 
flesta unga sade att skolstressen berodde på att det periodvis var så mycket läxor som går ut över 
fritidsaktiviteter och kompisar eftersom de vill lägga mycket tid på läxorna. Lärarna uppfattades i 
studierna även många gånger som dåliga pedagoger, med brist på socialt och emotionellt stöd (SOU, 
2006). 

Krav från omgivningen
Även SOU:s undersökningar tar upp skola och dess krav, dessa krav kan för många även leda till 
psykisk ohälsa om det pågår under en längre tid. Krav från föräldrar och lärare gällande att få bra betyg 
är den främsta orsaken till stress i skolan. Det är framförallt flickor som medverkat i SOU 
undersökningen som påpekar de höga kraven som upplevs. Andra orsakar som framkommer, 
angående stress i skolan, är för många läxor och prov för nära inpå varandra. Några gymnasielever 
känner att en del lärare förväntar sig att loven är till för att plugga, vilket inte uppskattas (SOU, 2006). 

När det gäller krav från omgivningen vad gäller utseendet tar Konsumentverket (2012) upp det faktum 
att kvinnor vanligen bedöms utifrån sina kroppar och hur vackra de är. Män bedöms ofta utifrån vad de 
gör. Dessa värderingar har satt sin prägel i medier, samhällsinstitutioner och mänskliga relationer. 
Som utfall av dessa värderingar påverkas kvinnors självförtroende eftersom det till stor del handlar om 
fysiska krav på hur en kvinna skall se ut. Dessa krav på utseende bland kvinnor kan leda till missnöje 
över utseende och då leda till förändring av kroppen på ett eller annat sätt. Ett vanligt antagande i 
dagens samhälle är att ett bra utseende betyder kontroll över sig själv (Konsumentverket, 2012). 

Omgivningens roll för den psykiska ohälsan
Det är av stor vikt att föräldrar samt alla vuxna som befinner sig i ungdomars närhet ska ta 
ungdomarnas känslor av oro, ängslan och ångest på allvar (Socialstyrelsen, 2013; Ungdomsstyrelsen, 
2007). Ungdomsstyrelsen påpekar även vikten av att de vuxna, som arbetar med barn och unga, ska ha 
kunskap om vilka rättigheter barn och unga har samt hur de som har problem bäst bemöts. 
Socialstyrelsen (2013) beskriver att ungdomarnas känslor kan vara tidiga varningssignaler på psykisk 
sjukdom med konsekvenser för både hälsan och förmågan att etablera sig i vuxenvärlden. En viktig 
åtgärd är att tydliggöra informationen om vilken organisation ungdomarna ska vända sig till 
(Socialstyrelsen, 2013). Barn och unga har ofta en beroendeställning till vuxna, därmed kan det vara 
ett stort och avgörande steg i en ung människas liv att söka råd, stöd och hjälp (Ungdomsstyrelsen, 
2007).
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Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). I skolans förebyggande arbete kan elevhälsan hjälpa 
till med att identifiera riskområden, såsom upplevd stress. Elevhälsan kan även se till att elever som 
behöver stöd i skolan upptäcks tidigt. Elevhälsan arbetar med att se behov av insatser genom 
exempelvis elevernas hälsobesök och elevkontakter i skolan, för att i ett tidigt skede upptäcka psykisk 
ohälsa eller behov av stöd. Med hjälp av hälsouppgifter, som samlas in vid exempelvis hälsosamtalen, 
är det möjligt att få vetskap om elevernas syn på skolarbetets krav och hur det påverkar deras hälsa. 
Data som samlas in kan fungera som underlag för eventuell förändring i arbetsmiljön i skolan eller 
bara i en enstaka klass. Bland unga som mår dåligt finns både högpresterande och underpresterande 
elever (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).

SOU (2006) tar i deras utredning upp mängder av olika förslag som kan förbättra situationen i skolan. 
Några av de förslag som läggs fram är färre hemläxor, endast ett prov per dag, ändra på betygssystem, 
sprid ut nationella prov över ett helt år, fler mentorer, stresshanteringsmetoder samt tydliggöra mål 
och kriterier inom skolan.

Metod

De undersökningar som Umeå kommun tidigare genomfört är av kvantitativ form. Vid kontakt med 
utvecklingsavdelningen på Umeå kommun framkom ett önskemål om fortsatta studier gällande ungas 
psykiska hälsa och då gärna av kvalitativ form, för att få en fördjupad kunskap i ämnet, och det 
bestämdes att en sådan studie skulle genomföras.

Datainsamlingsmetod
I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomfört för att skapa en djupare förståelse för 
unga kvinnors uppfattningar om psykisk ohälsa än i de enkäter som tidigare genomförts. Bell (2010) 
skriver att fördelen med intervju är dess flexibilitet där intervjuaren har möjlighet att följa upp 
respondenternas svar. Det som kännetecknar semistrukturerade intervjuer är att de vanligen 
innehåller ett antal övergripande och förutbestämda frågor, vilka är av mer allmän form. Intervjuaren 
kan även fritt variera antalet frågor för att få ett bättre flyt i samtalet med den intervjuade. Den som 
intervjuar har dessutom oftast en frihet till att ställa ytterligare följdfrågor, till vad som anses som 
viktiga svar av den som blir intervjuad (Bryman, 2008). Bell (2010) beskriver några nackdelar med 
intervju som metod och dessa är att det tar lång tid att utforma frågorna, genomföra intervjuerna och 
analysera data samt risk för skevhet då det är svårt att vara objektiv. Vid kortare projekt så finns det 
således inget utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Trots dessa nackdelar kan intervju som metod ge 
mycket information. 

Något annat som är negativt med kvalitativa metoder, beskriver Bryman (2008), är att resultat av 
sådana studier ofta beror på hur den som undersöker har tolkat och analyserat resultaten. Vad den som 
undersöker anser vara av mest vikt eller intresse i ett resultat kan också vara negativa aspekter med 
kvalitativa metoder, eftersom vad undersökaren anser vara fokus inte nödvändigtvis behöver vara det 
som borde lyftas fram ur en annans perspektiv. Vidare förklarar Bryman (2008) att en annan 
intervjuare inte kan få exakt samma resultat eftersom en kvalitativ studie mycket beror på hur 
intervjuaren utför samtalen. Överlag om problem med kvalitativa metoder skriver Bryman är det 
faktum att intervjuer vanligen görs med en mindre grupp individer, vilket gör det svårt att göra 
generella antaganden för större grupper, såsom populationer, utifrån dessa resultat.

Urval och procedur 
Urvalet i denna rapport har skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2008) skriver ett 
bekvämlighetsurval som ett urval vilket grundar sig på vilka som är lämpliga att medverka samt vilka 
som är tillgängliga. Farrokhi och Mahmoudi- Hamidabad (2012) skriver även att de praktiska 
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kriterierna som geografisk närhet, tidsaspekten samt viljan att frivilligt delta spelar in. I den 
internationella litteraturen kallas denna typ av urval convenience sampling och en nackdel med detta 
är det är svårt att jämföra två olika grupper, då dessa inte är likvärdiga (Farrokhi & Mahmoudi- 
Hamidabad, 2012). I denna rapport är detta inget problem då det inte kommer ske någon jämförande 
provning utan i detta fall sker en djupdykning utifrån tidigare forskning.

I följande studie har denna typ av urval skett genom att den externa handledaren för detta arbete tagit 
kontakt med en lärare vid en stor gymnasieskola i Norrland, som tidigare genomfört ett projekt riktat 
mot psykisk hälsa. Genom kontakt med denna lärare blev vi hänvisade till en grupp unga kvinnor på 
skolan som av kuratorer och lärare blivit sedda som stressade och därför erbjudits möjligheten att 
medverka i en grupp för stressade unga kvinnor. Vid konsultation med läraren och kuratorer togs ett 
gemensamt beslut att denna grupp även var lämplig för att medverka i intervjuer angående psykisk 
ohälsa överlag, inte enbart stress. Under dessa två träffar så var det enbart fyra som deltog och fick ta 
del av vår information. Dessutom fick vi hjälp av kuratorerna att få tag på en sista person från 
stressgruppen. Utöver det gick vi runt på gymnasieskolan för att få tag på de resterande fyra 
respondenter. När vi tog personlig kontakt med dessa så valdes tjejer som umgicks två och två för att 
de inte skulle känna sig påhoppade.   

Utifrån en artikelsökning och litteraturgranskning erhölls grundkunskap inom ämnet psykisk ohälsa. 
Tillsammans med den externa handledaren arbetade ett syfte och frågeställningar fram. Med 
utgångspunkt i detta så arbetades en intervjuguide fram med lämpliga frågor i förhållande till syftet 
och dess frågeställningar. Beroende på vilka svar respondenterna ger på dessa frågor ställs följdfrågor 
för att få mer tydliga och beskrivande svar. Under intervjuns gång ställs även klargörande frågor för att 
säkerställa att personen som intervjuat uppfattat svaret korrekt. Uppföljande och klargörande frågor 
var även möjliga att göra att utföras efterhand via telefonkontakt. Gratton & Jones (2010) påpekar 
vikten av att få respondenten att känna sig bekväm vid intervjutillfället genom att börja med lättare 
allmänna frågor för att få ett bättre flyt i intervjun, för att åstadkomma detta började intervjuerna med 
bakgrundsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Psykisk ohälsa kan vara ett känsligt ämne för många och 
därav är det av ännu större vikt att respondenten känner sig trygg i samtalet med intervjupersonen. En 
pilotintervju genomfördes för att se om frågorna var lämpliga att ställa till målgruppen samt för att 
upptäcka eventuella brister i intervjuguiden. Detta är något som Kvale & Brinkmann (2009) påpekar.

Den grupp med kvinnliga gymnasieelever, som rekommenderades av rektorn, kontaktades och 
besöktes två gånger när gruppen hade sin veckoträff på skolan. Där informerades de om studien och de 
etiska principer, efter detta fick de frivilligt uppge kontaktuppgifter så att kontakt sedan kunde ske. 
Detta för att vi tillsammans skulle kunna bestämma tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna ägde 
rum i enskilda grupprum på gymnasieskolan med enbart respondenten och intervjupersonen i rummet 
för att minimera risken att påverkas av vad andra tycker om uttalanden (Bryman, 2008). Intervjuerna 
spelade in med hjälp av diktafon för att vid senare tillfälle kunna analysera intervjuerna.

För att underlätta för respondenterna så tog vi hänsyn till deras önskemål vid bestämmande av tid och 
plats för intervjutillfällena. Ett krav för intervjuplatsen var däremot att den skulle äga rum i en neutral 
och lugn miljö för att undvika störande moment (Bryman, 2008). För att säkra antalet frivilliga 
deltagare så erbjöds även möjligheten att genomföra telefonintervjuer, då det exempelvis var påsklov 
samt att ämnet kan upplevas som känsligt och därmed kan kännas lättare att inte prata öga mot öga. 
Samtliga intervjuer kunde genomföras med ett möte med respondenterna i skolans lokaler.

Analys av insamlade intervjudata
Analysen av intervjuerna inleddes med transkribering och för att lyfta fram det mest väsentliga i det 
insamlade och transkriberade materialet användes meningskoncentrering samt 
meningskategorisering. Meningskoncentrering beskriver Kvale och Brinkmann (2009) som en process 
där respondenternas svar kortas ner för att skapa mer koncisa formuleringar, detta gör att 
huvudinnebörden framkommer tydligare. I denna studie gjordes detta genom att högermarginalen 
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gjordes bredare så att koncisa formuleringarna kunde skrivas vid kanten av utskriftsmaterialet. 
Samtidigt som detta gjordes skedde en färgkodning, en färg som lämpade sig som citat och en annan 
färg som svarade på intervjufrågorna. För att ytterligare lyfta fram de väsentliga gjordes därefter 
meningskategoriseringen. Kvale och Brinkmann förklarar denna del av analysen som kodning av 
intervjuerna. Vilket gjordes genom att tematisera meningskoncentreringen utifrån syftesfrågorna in i 
ett dokument.

Nästa steg var att när rådata analyserats och skrivits samman öppnades ett nytt dokument för att 
renskriva detta samt för att få ett mer läsbart dokument. Denna process gjorde även för att säkerställa 
att all data använts i renskrivningen sparades det gamla dokumentet, för att där kunna markera allt 
efter som det använts i det renskriva dokumentet. Under detta steg kunde det även utläsas vilka svar 
som var snarlika samt om det fanns några utstickande svar.

Forskningsetiska överväganden
De forskningsetiska principerna är av stor vikt för att en vetenskaplig undersökning skall bli av god 
kvalitet. Dessa etiska principer innefattar regler för att allt skall gå rätt till mellan de som undersöker 
och de som medverkar. Det finns fyra grundläggande krav som bör tas i beaktande (Vetenskapsrådet, 
2011).

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de medverkande om varför de deltar och 
vilka villkor som gäller. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. De skall alltså bli informerade om allt i den aktuella undersökningen som kan 
tänkas påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2011). Före intervjuerna ägde rum 
informerades respondenterna om studiens syfte och varför just de medverkar. De fick även veta att det 
var helt frivilligt att medverka.

Samtyckeskravet ger de medverkande möjlighet att självständigt bestämma om, hur länge samt på 
vilka villkor de skall delta. Om deltagarna är under 15 år och om undersökningen är av etiskt känslig 
karaktär så måste dessutom samtycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare. De skall även 
kunna avbryta sin medverkan utan att det orsaka några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 
2011). I vår studie var alla respondenter över 15 år och de fick information om att de när som helst fick 
avbryta samt att det var upp till dem själva vilka frågor de ville svara på.

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare informeras om dennes anonymitet samt att 
personuppgifter ej förs vidare till annan part. Detta krav handlar även om att medverkande inte skall 
kunna identifieras utifrån fakta som presenteras i exempelvis en studie, de skall vara praktiskt omöjligt 
att identifiera medverkande. De personer som ansvarar för exempelvis studien eller undersökningen 
bör således agera enligt tystnadsplikt(Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna fick, både vid första 
mötet samt vid intervjutillfället, veta att deras medverkan var helt anonymt. Deras anonymitet 
garanterades genom att vi inte använder oss av namnen eller skolans namn i transkriberingarna eller i 
det fortsatta arbetet.

Slutligen beaktas nyttjandekravet vilket innebär att insamlad data endast används till 
undersökningens syfte. Uppgifter insamlade för forskningsändamål får ej lämnas ut eller användas för 
kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften. De insamlade personuppgifterna får heller inte 
användas för beslut eller åtgärder som har direkt påverkan på en enskild individ, om ej medgivande av 
den berörda erhållits (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav uppfylldes genom att intervjupersonerna fick 
veta vad intervjuerna skulle användas till och att deras intervjuer enbart skulle användas till den 
specifika studien.

Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten, eller trovärdigheten, handlar om att mätningen går till på ett tillförlitligt sätt. Detta kan 
påverkas genom att respondenterna svarar det som anses vara socialt accepterat (Bryman, 2008). För 
att minimera denna risk ombeddes dem att prata om egna erfarenheter samt dela med sig av egna 
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exempel. Att undvika alla de olika riskerna, för att uppnå hundra procentig trovärdhet och äkthet, är 
dock väldigt svårt att åstadkomma.

Validiteten handlar om att mäta det som skall mätas. Denna intervjustudie har baserats på ett tydligt 
syfte samt stor vikt av att läsa in sig på tidigare forskning inom området. Utifrån denna grund framkom 
intervjufrågorna vilket påverkar validiteten positivt (Bryman, 2008). De förebyggande återgärder som 
vidtagits är att noggrant diskutera igenom intervjufrågorna samt inom vilka teman som 
respondenternas svar bör beröra, med en viss flexibilitet beroende på om dem nämner något annat 
som är av intresse. 

Resultat

Resultatet bygger på en intervjustudie med 9 unga kvinnor i gymnasiet (ålder 16-19) som läser olika 
programinriktningar samt olika år på en gymnasieskola i en stor norrländsk stad. För att få en 
uppfattning om respondenterna så kommer samtliga att kort presenteras nedan. Namnen på 
respondenterna nedan är fingerade för att säkerställa anonymiteten.

Melissa läser första året på naturvetenskapsprogrammet, som hon valde för att ha en bra grund för 
fortsatta studier. Hon bor hemma tillsammans med sina föräldrar och ett syskon. Fritiden spenderas 
till läxor samt träning i form av gruppträning och styrketräning. 
Lisa läser tredje året på musikprogrammet, som valdes för att hon tycker musik är roligt. Inför 
gymnasiet flyttade hon till en ny stad och bor nu själv. Sin fritid ägnade hon tidigare till att träna karate 
men var tvungen att sluta på grund av tidsbrist.
Tove går första året på samhällsprogrammet som hon valde för att ha goda möjligheter till fortsatta 
studier. Hon bor med sin familj och på fritiden tränar och fotograferar hon samt umgås med vänner.
Saga läser första året på samhällsprogrammet, som hon själv anser är ett säkert val för att sedan kunna 
studera vidare. Saga bor med sin familj som alla har ett gemensamt intresse i träningen, därmed 
spenderas mycket tid till olika träningsformer.
London går första året på naturvetenskapsprogrammet då intresset för naturorienterande ämnena är 
stort för henne. Hon bor med sin familj och på fritiden tränar hon balett.
Sofia läser första året på naturvetenskapsprogrammet eftersom hon efter gymnasiet vill läsa vidare till 
läkare. Sofia bor hemma med sin familj och ägnar nästan all sin tid utanför skolan till balett.
Klara började med att läsa ett år på dansprogrammet men fick lov att avbryta på grund av problem med 
kroppen. Hon läser nu första året på naturvetenskapsprogrammet och hon bor med sin familj i en liten 
by utanför staden där skolan ligger. På fritiden dansar Klara fortfarande och läser mycket läxor.
Anna går tredje året på naturvetenskapsprogrammet och hon har utökat studietiden till fyra år. Fram 
till termin fem i gymnasiet elitsatsade hon på brottning men var tvungen att sluta. Hon bor hemma 
med sin mamma och sin fritid ägnar hon åt läxläsning och dans.
Och sist har vi Lisette som studerar det estetiska programmet teater, andra året. Lisette flyttade till ny 
ort för att studera på gymnasiet men pendlar hem till sin mamma över helger och lov. På sin fritid 
tycker Lisette om att umgås med pojkvän och vänner samt fotografera. 

Psykisk ohälsa relaterat till utseendet
Ingen av respondenterna anser sig själv som utseendefixerad men påpekar vikten av att se tämligen 
fräscha ut, en av respondenterna uttryckte sig enligt följade: “jag gillar ungefär att se fräsch ut, jag 
skulle inte gå till skolan med smutsigt hår... just sånadär fräschgrejer tycker jag är väldigt viktigt” 
(Lisa). En annan säger “man ska helst inte ha… typ slappkläder när man går utanför dörren utan man 
ska vara snygg”. En del av de unga kvinnorna nämner att de måste sminka sig och göra i ordningen 
håret om de skall gå hemifrån. Några andra av de unga kvinnorna har lärt sig att acceptera sig själva 
och sitt utseende samt påpekar att kraven på sitt eget utseende varierar beroende på humör och dag. 
Några av respondenterna upplever även krav från andra vad gäller utseendet. Dessa krav kan vara 
förväntningar att se ut på ett visst sätt, exempelvis så upplevde en av respondenterna att hon blev 
nonchalerad av en annan tjej som var tungt sminkad för att hon själv inte bar smink. Ett annat 
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exempel är att en respondent upplever sig ha “hjärnspöken” som säger att andra skulle gilla henne mer 
om hon såg ut på ett annat sätt. De flesta av de unga kvinnorna upplever ändå inte att det finns några 
krav från andra gällande utseendet.

Jag tror det är lätt att man dömer en beroende på hur man ser ut, kanske att den har förutfattade 
meningar, till exempel om den har typ jättemycket tatueringar så kanske den tänker, ja och typ 
piercingar, kanske tänker att ja den är lite småkriminell eller jaa... men det tror jag absolut (Tove).

Samtliga respondenter uttrycker på olika sätt sina ideal gällande andra människor. Sammanfattat är 
dessa ideal att de ska se ut som de vill bara de är bekväma i det, huvudsaken att de är trevliga och 
snälla då det är insidan som räknas. Exempel på annat som nämnts var fräschhet samt att en påpekar 
att det är större i hennes ögon att köpa kläder med ekologisk bomull än ett fint och dyrt märke. Detta är 
något som skiljer sig enormt med hur respondenterna anser att samhällsidealet är. Samhällsideal som 
är återkommande under intervjuerna är att se smal ut men ha kurvor och vara sminkad. Exempel på 
samhällsideal som nämnts av ett fåtal respondenter är målade ögonbryn, tydliga kindben, snygga 
tighta kläder, långt hår, stora målade läppar och att vara allmänt fräsch. En av de intervjuade beskrevs 
de olika samhällsidealen enligt följande:

Jag tror att idealet idag är perfektion, men det går inte, man kan inte vara perfekt. Man ska vara 
bra i skolan, man ska ha mycket kompisar, man ska vara skitsmal, man ska se ut som en 
barbiedocka fast typ snyggare sminkad. Det är som inte bara en grej utan det är som hela paketet 
som ska försöka balansera det. Och det går ju inte! (Melissa).

När respondenterna pratar om vad som påverkar den egna självbilden framkom svar som miljön, 
sociala omgivningen, mediciner, idealen inom reklam, sociala medier och filmer. Sociala medier och 
medier överlag anses påverka genom exempelvis bilder som skildrar ideal. Miljön beskrivs av 
respondenterna som hur uppväxtförhållanden och skolans samt samhällets ideal påverkar deras egen 
syn på sig själva. Den sociala omgivningen återges som alla personer i umgängeskretsen, då de kan 
föra konversationer om utseende. Sofia uttrycker sig på följande sätt: “jaa men om man sitter och 
pratar och så ja men har du sett henne hon är så himla snygg, då blir det automatiskt att man säger att 
det är sådär man ska se ut”. Ett roligt uttalande om vad som påverkar självbilden är London som säger: 
“man hör ibland: Men bry dig om dig själv istället! Men det är ju ganska tråkigt för jag är ju med mig 
själv hela tiden så jag är ganska trött på mig själv.”

En av de unga kvinnorna säger att förr i tiden var det mer förutbestämt hur människor skulle se ut och 
vara för att bli socialt accepterad men nu resonerar några respondenter kring att samhället har blivit 
mer öppet för olikheter, trots att det fortfarande finns ideal att sträva efter för att inte bli ifrågasatt. 
Respondenterna pekar på att det finns en viss dubbelmoral i samhället. Vid frågan om respondenterna 
upplever att de måste nå upp till en viss nivå gällande utseende, svarar ett flertal att de inte upplever 
något sådant på gymnasieskolan de går på men har tidigare erfarenheter av denna företeelse. Ett 
exempel var att det finns vissa oskrivna krav på högstadiet att ett visst utseende var viktigt för att 
upplevas som “bra”, där finns även ett visst krav som gäller att bära vissa kläder med speciella märken 
för att vara “inne”. En av respondenterna berättar att det är väldigt fritt på gymnasieskolan men att det 
finns en viss second hand stil medan utanför skolans grindar så ska man vara tillfixad, vara snygg och 
inte ha löst sittande kläder.

Psykisk ohälsa relaterat till prestation

Prestation i skolan
När det gäller kraven på sig själv i gymnasieskolan så nämner de flesta att de har väldigt höga krav, där 
endast betygen A och B är acceptabelt. Dessa höga krav ställs av nästan samtliga för att de sedan vill 
studera vidare och vill ha så bra förutsättningar som möjligt. En av respondenterna har höga krav på 
sig själv i skolan eftersom hon tycker det är så roligt och därför vill hon att det ska gå bra. Ett fåtal av 
respondenterna har inga högre krav på sig själva i skolan förutom att få godkänt eller att det ska gå bra 
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överlag. Några enstaka respondenter nämner även att de tidigare haft högre krav på sig själva i skolan 
men att de nu har sänkt nivån lite, för att det skall vara rimligt och för att de skall orka.

När respondenterna fick frågan om hur de upplever att krav från andra är, gällande skolan, så 
upplevde de flesta att det inte finns några krav från andra. Ett indirekt krav som nämns på en av 
intervjuerna är att hela klassen vill prestera bra och att det inom klassen inte jämförs betyg utan 
poäng. Antalet elever på en inriktning anses även påverka de upplevda kraven. En av respondenterna 
beskriver sig uppleva högre krav från andra i skolan i samhällsämnen eftersom hon läser 
naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot samhäll, vilket enligt henne inte är så vanligt. Ett 
annat intressant svar är att en respondent upplever att hon, enligt andra, borde ha kunskap om ett 
annat språk då hon har utländskt påbrå. Andra svar är att föräldrarna ville att hon ska göra så gott hon 
kan och en annan upplever att andra har krav på att hon ska sänka sina egna krav. Respondenterna 
upplevde att det finns en viss nivå som eleverna bör prestera för att det ska vara socialt accepterat, 
denna är att du huvudsaken försöker i skolan för annars kommer klasskompisarna börja viska. En 
annan upplever att klassen dömer personer utifrån resultat på uppgifter och prov samt andra 
lektionsprestationer såsom hur personer svarar på frågor i klassrummet.

Prestation på fritiden
Respondenternas egna krav på sina fritidsaktiviteter är att de flesta inte har några krav utan utför 
aktiviteterna för att det är roligt. Det är däremot några som även här har väldigt höga krav på sig själv. 
En vill vara bäst i sin balettgrupp och en annan känner att om hon ska tävla så har hon höga krav på sig 
själv eftersom hon tävlar i grupp. Något utmärkande är att en av respondenterna som tidigare tränat 
brottning blivit utmattad då hon hade höga krav på sig själv både i skolan och inom brottningen, därför 
var hon tvungen att lägga sin elitsatsning till sidan. Vad gäller krav från andra upplever några av 
respondenterna att föräldrarna eller tränare har lite krav på deras träning. Exempel på hur dessa krav 
kan uttrycka sig är att om Melissa inte tränar så tränar inte hennes mamma heller, Londons föräldrar 
tycker att hon bör prestera bättre än sin lillasyster, tränaren har krav på goda prestationer eftersom 
Sofia tränar på så hög nivå samt att en tränare även vill att hon skulle titta på träningen även om de är 
sjuka. Något annat som nämns inom detta tema är att respekten för en person ökar om denna har ett 
extra jobb vid sidan av skolan. 

Av vikt inom skolan för att förbättra den psykiska ohälsan

Inställning till att prata om sina problem
Alla känner att de har någon att vända sig till om de behöver prata ut. En respondent svarar att hon 
inte själv tar upp sina problem och pratar om dem men att hon har en mamma som frågar och då pratar 
hon med henne, men aldrig självmant. De flesta respondenterna nämner även att de vet vem på skolan 
de kan vända sig till om de skulle behöva prata, såsom kurator, skolsköterska, lärare eller 
elevhandledare.

Respondenternas inställningar till att prata om problem är delade, några anser att det är lätt, några 
anser det vara svårt och några undviker det gärna. De som anser att det är svårt att prata om sina 
problem säger även att de tycker att det är nödvändigt och att det i efterhand känns skönt om de pratat 
med någon. Det fanns även de som anser att det är lätt att prata om sina problem med närmaste 
vänner, föräldrar eller skolkurator. Linnea tycker det är skillnad mellan att prata med närstående och 
att prata med någon utomstående, hon förklarar det på detta sätt: ”Alltså, det kan vara skönt med en 
kurator eller psykolog för att det är ju att dom är helt utomstående, dom vet ju ingenting höll jag på 
säga… Medan liksom pojkvän eller vänner och så dom vet ju vilka jag umgås med… man kanske inte 
kan säga vad som helst”. Utifrån intervjuerna framkommer även olika åsikter beroende på om de själva 
vill ta kontakt för att prata om sina problem eller om de hellre vill att någon frågar om dem. 
Klara talar om att det ofta handlar mer om att få prata ut än att få goda råd som svar tillbaka. Detta 
anser Klara eftersom när hon pratar om sina problem så kan hon själv höra att problemet inte är så 
stort som hon tidigare trott. Det mest anmärkningsvärda svar är en som upplever att det beror helt på 
vem hon skulle prata med och att hon anser det inte som nödvändigt att prata med någon om de ändå 
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inte kan hjälpa henne. Detta för att hon då upplever att hon endast är en belastning för den andra 
personen. Även Lisa är förtegen om att tala om sina problem och när hon behöver prata så testar hon 
den andra personen genom att ge små antydningar och på så sätt bedöma om hon kan öppna sig mer.

Upplevd situation i skolan
En av frågorna i intervjuerna handlar om vad respondenterna själva upplever att skolan gör om en elev 
mår dåligt. Det svar som många av respondenterna ger är att skolhälsan, i form av kuratorer och 
skolsköterskor, är väl fungerande och de känner att möjligheten till hjälp är god. En tidig insats som 
skolan gör för att undersöka elevernas hälsa är ett obligatoriskt hälsosamtal i årskurs ett, detta nämns 
under två av intervjuerna. Utifrån detta hälsosamtal kan skolsköterskan erbjuda hjälp om eleven tycks 
ha behov av det. Något som nämns av flera är att lärarna och elevhandledare är förstående och väldigt 
hjälpsamma med att vid svårigheter erbjuda extra tid vid inlämningar av skoluppgifter, prov samt att 
de är tillmötesgående och ser vad eleverna behöver. De respondenter som medverkar i skolans 
stressgrupp påpekar att den har varit till hjälp då de lär sig om stress och hur de kan hantera den samt 
att det är betryggande att träffa andra i liknande situation. En av de intervjuade respondenterna 
nämner att hennes älvor, som är en form av fadder, varit väldigt betydelsefulla.

Respondenterna fick frågan om det finns några moment i skolan som upplevs som mer påfrestande än 
andra och svaren som erhålls är ganska entydiga. Lektionerna nämns bland annat kunna vara 
ostrukturerade på så sätt att det är uppgifter som är otydliga, mycket som ska göras på lektionstid och 
att det tenderar att vara perioder med mycket plugg precis innan loven. Dessa orsaker leder till stress 
enligt många av respondenter. Utifrån intervjusvaren framkommer även att det i en enkät som gjorts i 
skolan framkommer att det på naturprogrammet finns flest antal elever som upplever höga krav. 
Naturämnena överlag upplevs jobbiga även av några respondenter. Något uppseendeväckande är dock 
att flera nämner biologin som den mest negativa påfrestningen eftersom den är ostrukturerad, elever 
förväntas veta mer än de gör, läraren blandar olika språk och att läxförhör kan ske framför klassen.

Förslag på förbättringar inom skolan
När respondenterna svarar på frågan vad skolan kan förbättra för att minska den psykiska ohälsan 
framkommer en hel del förslag på förbättringar. Kommunikationen mellan lärare anses enligt många 
vara bristfälliga och borde förbättras eftersom prov, läxor och inlämningsuppgifter ofta tenderade att 
sammanfalla. Dem hälsosamtal som utförs när eleverna börjar ettan anses bör äga rum varje år och 
inte bara i början av studietiden eftersom mycket kan förändras under tre år, eller på annat vis fånga 
upp de som mår dåligt under ett tidigt skede. Ett annat förslag för att skolan skall se hur eleverna mår 
är att dela ut blanketter vid fler tillfällen för att exempelvis se vem som är i behov av att medverka i 
stressgruppen. En av respondenterna, som inte deltar i stressgruppen, vill få mer kunskap om stress, 
varför den uppkommer och hur den kan hanteras. I nuläget tycker hon att lärarna endast varnar för att 
det kommer att bli stressigt. När det gäller lärarnas roll i skolan anser några respondenter att lärarna 
bör påverka mer under lektionstid, så att alla får sin röst hörd och att det på exempelvis matematiken 
borde vara fler lärare som är närvarande och kan hjälpa eleverna då det speciellt under dessa lektioner 
krävs extra mycket hjälp. Ett annat ämne som kommer på tal är idrotten, där kommer det som förslag 
att de bör finnas två olika aktiviteter att välja mellan, för att undvika att eleverna skall känna sig dåliga 
på något. En av respondenterna hade åsikter om betygssystemet:

Mallen för betyg är inte den bästa för många, för får man ett betyg som är dåligt, alltså om man 
har ett A och får ett E då får man ju D, det borde inte funka så helt enkelt... du kan inte vara dålig 
på något moment för då sänker du ju hela dig, det är just den tanken som förmedlas i skolan... Det 
blir inte att man skall lära sig utan det blir att man skall prestera (Lisa).

Övriga förslag är att se över åtgärdsplaner för att undvika upprepade negativa händelser och att 
förbättra samarbetet mellan lärare och elever. Det finns ett påpekande från Melissa att det är svårt att 
ta sig tid till att vara hemma och sjuk då de går miste om för mycket.

Andra punkter som behandlades under intervjuerna
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Respondenterna upplever sig ha mest blandade känslor hemma, såsom trötthet, avslappnad, stressad, 
lättirriterad, glad, lugn och trygg. När de är på skolan tycker många att de har en bra sinnesstämning 
men att de ibland kan känna sig stressade vid tillfällen som prov eller vid annat jobbigt på schemat. 
Någon av de intervjuade säger sig ibland ha panikångestattacker på skolan men att hon annars känner 
sig lugn där. På fritiden känner sig många motiverade, glada eller fokuserade eftersom de håller på 
med någon aktivitet. Andra känslor på fritiden kan var stress över att inte få träna på grund av 
utmattning och blandade känslor beroende på hur väl träningarna gick. Allt upplevs positivt när de är 
med sina vänner och de beskriver känslor som lycka, glädje och lugn samt att få vara naturlig. Det 
finns även några av respondenterna som inte har reflekterat över sin sinnesstämning i olika 
sammanhang men svarar att de anser sin sinnesstämning vara bra oavsett var de är.

När respondenterna får reflektera över motgångar överlag svarar de att de inte gillar att misslyckas 
men det skiljer sig i hur de hanterar motgångarna beroende på hur stora dem är. Några respondenter 
säger att de ofta låser sig om något går fel och då går de hem där de isolerar sig samt är ledsen och 
känner att deras värld rasar samman. En nämner att hon är dålig på att hantera motgångar och låter 
det gå ut över familjen. Noterbart är att de flesta inte tycker det är några problem med motgångar om 
dem var små eller om de var vid gott humör och att det är först vid större saker som de reagerar på 
olika sätt. Vid mindre motgångar så upplever de att det är lätt att åtgärda för att komma närmare sitt 
mål. En annan vanlig känsla vid motgång är besvikelse. I skolan så upplevs motgångarna annorlunda 
jämfört med utanför skolan. De upplever först en känsla av ilska för att sedan samla ihop sig för att 
göra bättre ifrån sig vid nästa tillfälle. Anna utmärker sig i sitt svar eftersom hon är en person som ska 
klara allting själv och vill inte be om hjälp, då hon tror att uppfattningen om sig själv och andras 
uppfattning om henne skulle ändras, detta upplever hon påfrestande. Några av respondenterna 
upplever att om de stöter på en motgång relaterat till andras mål på dem så är det extra påfrestande att 
inte nå upp till målet.

Analys

Här följer en analys av det resultat som framkom där vi diskuterar dessa i relation till tidigare 
forskning. I denna del kommer det även föras en diskussion om vad detta resultat skulle kunna bero 
på.

Psykisk ohälsa relaterat till utseende
Respondenterna anmärker att samhällets ideal tillsammans med miljön och den sociala omgivningen 
kan påverka sin egen självbild. Vilket stämmer överens med det Konsumentverket (2012) beskriver 
som: ”skönhetsideal och en stark strävan efter någon form av perfektion, skapas det också en allt större 
stress kring utseende och kroppslighet”. Vidare skriver Konsumentverket (2012) om vad som gör att en 
person uppnår skönhet. Resultatet av respondenternas svar skiljer sig jämfört med vad författaren 
säger, gällande hur en person uppnår skönhet, troligtvis på grund av att frågan inte ställdes om vad 
skönhet är utan vilka krav de hade på sig själv och andra samt vilka krav andra hade på deras utseende. 

Något som däremot stämmer överens är vad respondenterna säger om ideal och vad Konsumentverket 
(2012) skriver om faktorer som påverkar idealen. En teori till varför dessa faktorer är 
överensstämmande beror antagligen på att ideal i samhället lyfts fram inom en bred marknad som 
bland annat innefattar media och att det därför är svårt att undvika att influeras av det. Engström 
(2010) talar bland annat om fritidsaktiviteternas betydelse för hur individerna ser på sig själva. Detta 
skulle vara intressant att undersöka vidare på detta, om de unga kvinnorna har olika syn på sig själva 
beroende på vilken fritidsaktivitet de utövar. 

Psykisk ohälsa relaterat till prestation
Något som framkommer i denna studie är att mer än var fjärde ung kvinna lider av stress, vilket inte 
stämmer överens med tidigare studier som gjorts i Umeå Kommun (2012). Att urvalet delvis föll på en 
stressgrupp kan ha påverkat att resultatet är högre än var fjärde när det gäller unga kvinnor som lider 
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av stress, eftersom de som medverkar i stressgruppen hade uttalade stressproblem.

Respondenterna säger att de vill ha så bra betyg som möjligt i gymnasiet för att öppna dörrar inför 
framtiden. Dessa utsagor går delvis att relatera till det som Ziehe (1992) skriver om att i dagsläget har 
individen en stor valfrihet och en individ inte föds in i ett färdigt utformat liv, exempelvis att födas i en 
bondefamilj behöver inte längre betyda att bonde är det framtida yrket. Den ökade valfriheten som 
Ziehe skriver om kan även kopplas till det som Socialstyrelsen (2013) benämner som individualisering, 
att individen formar sitt eget liv. Detta resultat kan bero på att kulturen och samhällsstrukturen, 
exempelvis behöver unga i dagsläget mer eller mindre en hög utbildning för att lättare komma ut i 
arbetslivet samt att valet på utbildning ofta ligger på dem själva och inte så mycket hos familjen.

Ungdomsstyrelsen (2007) anger att av gruppen unga som upplever psykisk ohälsa finns det både 
högpresterande och underpresterande individer. I denna intervjustudie framkom att det var de som 
påstod sig vara högpresterande som i högsta grad hade psykisk ohälsa, vilket skiljer sig från den 
tidigare forskningen gjord av Ungdomsstyrelsen. Annat som inte stämde överens med den sökta 
forskningen är att ingen känner några krav från föräldrar eller lärare, vilket enligt SOU (2006) är den 
främsta orsaken till stress hos unga i forskningen. Att det inte stämmer med tidigare forskning kan 
bero på att det nu är en ny generation av unga och vuxna med ett annat förhållningssätt jämfört med 
tidigare generationer.

Något som däremot SOU och respondenterna är eniga om är att egna högt ställda krav på betyg är en 
stressfaktor tillsammans med perioder av mycket hemuppgifter. Däremot är det några respondenter 
som urskiljer sig vad gäller att skolan är den enda orsaken till stress hos de unga. Enligt 
Ungdomsstyrelsen (2007) är det kraven och tempot i skolan som bland annat kan leda till trötthet hos 
eleverna, vilket även några av respondenterna i denna studie har erfarat. Detta kan i sin tur leda till att 
de är för trötta för sin fritidsaktivitet och de som i denna studie varit med om detta har varit tvungna att 
sluta med sina aktiviteter på fritiden på grund av tidsbrist och orkeslöshet. I denna studie framkommer 
att de respondenter som i högst grad lider av psykisk ohälsa är de som säger sig vara högpresterande. 
Vilket skiljer sig från den tidigare forskningen av Ungdomsstyrelsen (2007) men som kan bero på att 
största delen av urvalet medvetet skedde genom en stressgrupp, där merparten var högpresterande och 
stressade över sina prestationer i skolan.

När det gäller fritidsaktiviteter som respondenterna utför och syftet med aktivitet finns det två ganska 
entydiga svar, antingen utförs aktivitet för att tävla och prestera bra eller för att det var roligt. Dessa 
syften med fritidsaktivitet förklarar Engström (2010) som olika logiker. De som svarar att syftet för 
dem är att tävla och prestera bra är även unga kvinnor som säger sig vara högpresterande i skolan, de 
som däremot vill ha roligt är både de som säger sig vara högpresterande och de som inte uttrycker sig 
vara högpresterande. Utfallet av att respondenterna vill prestera olika bra i skolan kan bero på att 
respondenterna drivs av Engströms (2010) olika logiker vid olika sammanhang. Alltså att de i skolan 
var många som att de vill ha de bästa betygen. Vilket kan liknas vid logiken prestation, då en av de 
unga uttrycker att klasskamraterna jämför poäng istället för betyg samt för att de vet att de är kapabel 
till att uppnå höga betyg.

Av vikt inom skolan för att förbättra den psykiska ohälsan
Enligt den tidigare forskning som sökts är det av stor vikt att se vad som händer med ungas psykiska 
hälsa vid olika påverkansprocesser (Konsumentverket, 2012). Den sökta forskningen säger även att det 
är av intresse att få mer kunskap om hur skolsystemet kan optimeras (SOU, 2006). Ur intervjuerna i 
denna studie framkommer att de unga kvinnorna anser det viktigt att skolan ser varje individs behov 
och kompetens. Vid flertalet intervjuer framkommer även konkreta förslag på vad skolan kan göra för 
att förbättras. Några av de förslag som de unga kvinnorna i gymnasiet ger och som stämmer med 
förslag i tidigare forskning är ändra betygssystem, fler lärare/mentorer, stresshantering, förbättrad 
kommunikation mellan lärare samt tydligare uppgifter. 
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Tidigare forskning anger att vuxna som befinner sig kring unga skall vara uppmärksamma på dem vad 
gäller exempelvis humör. Ungdomsstyrelsen (2007) påpekar även att data som samlas in angående 
ungas hälsa är viktig för att se vad de unga behöver. Respondenterna kommer själva med förslag på 
vad som kan förbättras i det befintliga arbetet men även också nya förslag, dessa förslag stämmer väl 
överens med vad ungdomsstyrelsen samt SOU (2006) lyft fram som viktiga aspekter i arbete med 
ungas hälsa. Dessa förslag på åtgärder har troligtvis att göra med vad eleverna anser vara brister inom 
skolan och därför kan det vara av vikt att lyfta fram vad eleverna har för åsikter för att bättre veta vad 
som skall fokuseras. 

En fråga som dyker upp är varför några av förslagen till förbättringar av åtgärder eller nya förslag, som 
respondenterna tagit upp samt som återfinns i tidigare forskning, inte redan påbörjats. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att skolan redan arbetar med detta förslag men att respondenterna inte 
vet om det. Något annat det kan bero på är exempelvis resurser. Vi författare anser att förslag på 
åtgärder eventuellt borde prioriteras om eftersom denna grupp med unga individer i gymnasiet snart 
kommer att gå över till arbetslivet. Vilket är viktigt då övergången till arbetslivet kan ses som en tid 
med stor press, därför är det viktigt med att ha så bra förutsättningar som möjligt. Om individen tar 
med sig en god psykisk hälsa kommer denna övergång ske på ett mer tillfredsställande sätt.

Andra punkter som behandlades under intervjun
Respondenterna nämnde även delar som inte sökts i tidigare forskning då det inte tillhör studiens 
syfte men som vi anser är intressant information. Överlag nämner alla respondenter att deras 
sinnesstämning är god, med ett fåtal undantag, och de hemma upplever blandande känslor. Detta kan 
bero på att det är hemma som de slappnar av samt upplever att de kan vara sig själva och inte behöver 
hålla tillbaka känslorna. De undantag som i skolan upplevdes som påfrestande kan bero på upplägg 
och svårighetsgrad på lektioner, lärares förhållningssätt och den egna motivationen.

I intervjuerna belystes även hur de unga kvinnorna reagerar och hanterar motgångar. Socialstyrelsen 
(2013) förklarar att detta kan bero på individuella faktorer som är relaterad till uppväxtåren. 
Besvikelse var en vanlig känsla som respondenterna upplevde vid motgångar vilket kan bero på att det 
flera är högpresterande och har höga krav på sig själva. Några av de unga kvinnorna upplever att 
motgångarna är mer påfrestande om de är relaterade till andras mål på dem själva. Detta skulle kunna 
förklaras med att vissa är uppväxta i familjer där de uppmuntras att försöka igen om de möter en 
motgång men att andra är uppväxta där det är ett stort misslyckande. 

Många av de intervjuade upplevde stress på grund av sina egna krav och det fanns ingen skillnad 
mellan de teoretiska och praktiska gymnasieinriktningarna. Detta skiljer sig från tidigare forskning, 
eftersom de respondenter som läser praktiska ämnen har samma nivå av krav och stress som de på 
teoretiska, vilket inte stämmer helt med vad Strömbäck (2014) skriver om att krav för andra ofta är 
orsaken till stress.

Slutdiskussion

Överlag är författarna nöjda med det material som intervjuerna gav. Att göra intervjuer har varit en bra 
lärdom och varit intressant eftersom de unga kvinnorna har gett en bild över deras liv och tankar kring 
psykisk ohälsa. I slutet av detta avsnitt ges förslag på fortsatt forskning inom området.

Ur ett idrottspedagogiskt perspektiv har denna studie varit av intresse eftersom den behandlar olika 
påverkansprocesser, vilka är fostran, utbildning, lärande och undervisning (Umeå universitet, 2014). 
Dessa påverkansprocesser återfinns bland annat i hur ideal påverkar de unga kvinnorna och vad 
skolan gör för elevers psykiska hälsa. Denna studie har bidragit till det idrottspedagogiska 
forskningsfältet genom att lyfta fram unga kvinnors egna utsagor om krav på utseende och prestation 
samt vad de anser kunde förbättras i skolan. Dessa utsagor har på ett djupgående plan givit ökad 
kunskap inom området psykisk ohälsa bland unga kvinnor i gymnasiet.
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Denna studie har visat att kvinnliga gymnasieelever upplever stress vilket, i sin tur, kan påverka deras 
psykiska hälsa negativt. Tydligt framkommer även att de främsta orsakerna till stress är egna högt 
ställda krav, då framförallt i skolan men även för några inom fritidsaktiviteter. Vad gäller krav på 
utseende upplevde de unga kvinnorna inga större krav från omgivningen utan även här var det dem 
egna kraven som påverkade synen på det egna utseendet. Dock kan detta inte generaliseras eftersom 
studien endast innefattar en mindre grupp kvinnor och dessa kan inte representera exempelvis alla 
unga kvinnor i en stad. För att förbättra den psykiska ohälsan hos unga kvinnor i gymnasiet kan förslag 
från de unga själva tas i beaktande men även vad tidigare forskning påpekar är viktigt, såsom tidig 
upptäckt av unga som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa.

Metoddiskussion 
Anledningen till att unga kvinnor i gymnasiet valdes var för att kommunen i staden där studien 
genomförts lyfte fram att det var just denna grupp som påvisat störst andel med psykisk ohälsa. Valet 
av frågeställningar gjordes eftersom kommunen visat intresse av dessa områden. Kommunens intresse 
grundade sig i att deras tidigare studie visat att många unga kvinnor upplever missnöje med sina 
kroppar och att prestationskraven ofta är högre för tjejer. Den sista frågeställningen valdes för att få 
reda på vad de unga kvinnorna ansåg om orsaker till psykisk ohälsa, hur skolhälsan fungerar och vad 
som skulle kunna förbättras. 

För att besvara frågeställningarna användes intervju som metod för att skapa en större förståelse för 
och för att komplettera kommunens egen undersökning. Mer specifikt användes semistrukturerad 
intervju för att på ett enkelt sätt kunna hålla en intervju enligt vad respondenterna svarade samt enligt 
hur de förhöll sig till de olika frågorna. En problematik som metoden intervju medför är att 
intervjuarnas egna fördomar och förutfattade meningar skiner igenom eller att det är det som vi 
uppfattar och lyfter fram som det viktigaste för psykisk ohälsa inte är det som respondenterna anser är 
det viktigaste. För att undvika detta problem så pågick en diskussion under hela intervjuanalysen om 
respondenterna verkligen sagt detta eller om vi dragit felaktiga slutsatser om deras uttalanden.

Denna studie är av ett kortare slag så därför fanns det inte utrymme för fler intervjuer, en längre studie 
skulle vara en fördel för att skapa sig en stor kunskap om de unga kvinnorna samt för att kunna dra 
mer generella slutsatser om deras psykiska ohälsa. De medverkande i denna studie representerar 
endast en liten grupp av unga kvinnor, vilket medför att resultatet inte går att generalisera utan detta 
resultat gäller för dessa individer på just denna skola. Det hade varit fördelaktigt att göra intervjuer på 
fler än bara en skola samt att inkludera ännu fler program. Därigenom hade resultatet eventuellt 
kunnat visa på skillnader mellan praktiska och teoretiska program som är något den tidigare 
forskningen pekar på.

Resultatet kan ha påverkats av att största delen av de unga kvinnorna medverkat i en stressgrupp och 
att de pratat mycket kring krav i skolan. Det var synligt i intervjuanalysen att de som medverkat i 
stressgruppen och de som inte varit deltagare har samma syn på krav i skolan och krav på sig själva. 
Något som däremot skiljde sig var svaren gällande frågor som hur de upplever motgångar, vilken 
sinnesstämning de har i olika situation. Detta kan bero på att personerna som medverkat i 
stressgruppen har i denna grupp reflekterat över och analyserat många olika frågor som påverkar deras 
psykiska hälsa. Medan de som inte varit med i denna grupp kanske inte hunnit reflektera över detta. 
Något annat som kan tas i beaktande var att vi författare medverkat under två av stressgruppens träffar 
och att de i och med det kände sig mer bekväma i vårt sällskap när intervjuerna ägde rum. För de andra 
som inte var i stressgruppen skedde endast en snabb presentation, information om etiska principerna 
och syftet med studien i samband med första kontakten och vid intervjun. Ett skriftligt 
informationsbrev utelämnades eftersom all information gavs vid möten med respondenterna.

Pilotintervjun ledde till att enstaka följdfrågor togs bort samt att ordningsföljden av frågorna ändrades 
för att intervjun skulle fortlöpa på ett smidigare vis. I och med att korrigering av intervjuguiden kunde 
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göras ökade reliabiliteten för studien, vilket ses som positivt. För att även öka validiteten medverkade 
båda intervjuarna vid pilotintervjun, dock ställde endast en intervjuare frågorna, detta gjordes för att 
båda intervjuarna skulle kunna upptäcka brister i intervjuguiden samt för att två pilotintervjuer inte 
kunde utföras på grund av brist på respondenter. Överlag anser vi författare att pilotintervjun var till 
användning och påverkade studien positivt. 

Något som ansågs som ett problem under ett fåtal intervjuer var att respondenterna upplevdes vara 
tillbakadragna och svarade väldigt kort på frågorna eller att de inte visste. Följden av detta var att det 
under dessa intervjuer blev det en del ledande frågor och mer filosoferande frågor eftersom de inte 
pratade på så mycket. Detta gjordes för att respondenterna lättare kunde svara på en fråga samt för att 
få något svar från dessa unga kvinnor så att deras utsagor kunde vara en del av resultatet. 

Avsikten med att genomföra intervjuerna i enskilda rum var för att öka validiteten och reliabiliteten. 
Validiteten och reliabiliteten bör öka eftersom respondenterna inte påverkas av andra i rummet då det 
är lättare att prata mer generellt om fler individer medverkar i konversationen, därför gjordes enskilda 
intervjuer i hopp om att få mer personliga svar. Något annat som kan ha påverkat reliabiliteten var att 
två intervjuare höll i intervjuerna vilket kan ha påverkat den negativt, på så sätt att frågor eventuellt 
vinklades på olika sätt vilket kan ha påverkat respondenternas utlåtanden. Även det faktum att 
intervjuerna var semistrukturerad kan ha påverkat reliabiliteten eftersom det gav intervjuarna friheten 
till att själva välja lämpliga följdfrågor. 

Vidare forskning
Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att undersöka samband mellan träningsvanor och 
utseende, eftersom samtliga respondenter ansåg träning vara mer eller mindre viktig. Några 
respondenter nämnde att ideal i skolor troligtvis har med själva skolan och dess image att göra, därför 
vore det intressant att undersöka hur olika ideal ser ut i olika skolor samt om det skiljer sig mellan 
skolor. Något annat som vore intressant att forska vidare inom är hur ungas identitetsskapande 
påverkas av alla krav och ideal samt hur de hinner skapa sin egen identitet med all yttre påverkan som 
pågår. Det skulle vara intressant att intervjua en större grupp elever för att se om olika logiker går att 
urskiljas inom skolan.
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Intervjuguide  Bilaga 1

Vi kommer inte att fokusera på stress utan tänk på din hälsa som helhet.

Bakgrund
1. Berätta lite om dig själv (Ålder, inriktning, intressen/fritidsaktiviteter etc.)

- Hur kommer det sig att du valde denna inriktning? Är “intresset” roligt?
2. Hur känner du dig när du är… hemma… i skolan… med vänner… fritidsaktivitet?

Psykisk ohälsa relaterat till krav på prestation
1. Vilka krav har du på dig själv... i skolan... idrott... utseende?

- Vilka krav upplever du att andra har på dig? (familj, vänner, lärare)
- Upplever du att man måste nå upp till en viss nivå för att bli socialt accepterat? (av vänner, i 
skolan)

2. Hur reagerar du på motgångar överlag i vardagen?
Är det någon av dina kompisar som upplevt motgångar

3. Hur reagerar du på motgångar i vardagen? (relaterat till egna mål men även vad andra 
förväntar sig av dig)

4. Hur tacklar du dessa motgångar?

Psykisk ohälsa relaterat till krav på utseende
1. Hur ser du på dig själv? Nämn några positiva och negativa saker om dig själv

- Vad är det som påverkar att du har denna självbild? 
- Hur ofta upplever du dessa känslor? (om negativt)

2. Hur upplever du att man ska se ut (idealet, enligt samhället)? 
- Hur tycker du man ska se ut?
- Anser du att det är accepterat att se ut som man vill?

3. Hur tror du andra ser på dig (positiva och negativa saker)?
- Hur kommer det sig att du tror de ser på dig på detta vis?
- Hur påverkar detta dig?

Av vikt för en bättre självbild
1. Vem känner du att du kan vända dig till om du behöver prata ut?

- (Om ingen) Hur kommer det sig att du inte kan prata med någon om detta?
2. Hur känner du angående att prata om dina problem? (med vänner, familj, kurator etc.?)
3. Vad upplever du att skolan gör för att ta hand om elever som mår dåligt?

4. Vad anser du skolan skulle kunna göra mer när en elev mår dåligt?
- Är det något/några speciella moment i skolan som du märker att det är många som mår dåligt 
av? 
- Går det att göra på något annat sätt för att eliminera detta?
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