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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan den upplevda stressen 

hos tjejer 18-19 år, och relationen till föräldrarna. Följande forskningsfrågor ställdes för att 

besvara studiens syfte; Hur ser relationen till föräldrarna ut, hur upplevs prestationskraven, 

vilka faktorer är det som stressar, samt hur omfattande är den upplevda stressen?                                                                                                              

Undersökningen var en kvantitativ studie där datainsamling gjordes med hjälp av en 

webbenkät. Webbenkäten gick ut till 232 tjejer varav 50 stycken svarade på enkäten vilket 

innebär ett bortfall på 78 %. Databearbetning av resultaten gjordes i statistikprogrammet 

Graphpad Prism 6 där testerna utgjordes av Mann-Whitney test samt Kruskal-Wallis test.                     

Resultaten visade att 56 % av respondenterna hade en bättre föräldrarelation och 44 % en 

sämre föräldrarelation. Det fanns en signifikant skillnad i den upplevda stressen (p=0,0053) 

och påverkan av stressorer (p=0,0383) mellan dessa grupper. Gällande prestationskrav fanns 

inga signifikanta skillnader (p=0,8452) mellan grupperna. Studien visar att det finns ett 

samband mellan den upplevda stressen och relationen till föräldrarna. De med sämre 

föräldrarelation upplever signifikant högre stress än dem med en bättre föräldrarelation. 

Hälsovägledaren kan i sitt arbete med att främja hälsa och minska stress, ha stor nytta av 

studiens resultat då den indikerar att en god relation mellan föräldrar och unga tjejer kan vara 

en skyddsfaktor mot stress. 

Nyckelord: Hälsopromotion, föräldrarelation, stress, upplevd stress, unga tjejer, socialt stöd. 

Parental relationship´s impact on perceived stress, a survey of girls 18-19 years  

Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether there was a connection between 

perceived stress among girls 18-19 years, and the relationship to the parents. The following 

research questions were asked to answer the study's purpose: What is the relationship of 

parents, how is the performance requirements perceived, which are the factors that stress, and 

the magnitude of the perceived stress? The study was a quantitative study in which data 

collection was done using a web survey.  The web survey went out to 232 girls, 50 of the 232 

girls responded the survey, which means a shortfall of 78%. Data processing of the results 

was made in the statistical program GraphPad Prism 6 where the tests consisted of Mann- 

Whitney test and the Kruskal- Wallis test. The results showed that 56% of the respondents 

had a better parent relationship, and 44% had a worse parent relationship. There was a 



3 
 

significant difference in the perceived stress (p = 0,0053) and effects of stressors (p=0.0383) 

between these groups. Valid performance requirements were no significant differences 

(p=0,8452) between the groups. The study shows that there is a relationship between 

perceived stress and the relationship to the parents. Those with poor parent relations 

experience significantly higher stress than those with better parent relations. The health guider 

may in its efforts to promote health and reduce stress, greatly benefit from the results of the 

study as it indicates that a good relationship between parents and young girls can be a 

protective factor against stress. 

Keywords: Health promotion, parental relationship, stress, perceived stress, adolescent girls, 

social support 
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Inledning 

Vi har under de senaste decennierna i Sverige haft en relativt god folkhälsoutveckling, vilken 

avspeglas i att både män och kvinnor lever längre och längre (Socialstyrelsen, 2009). 

Samtidigt som vi sett denna utveckling har en annan tagit vid. Sedan 1990-talet och framåt 

har nedsatt psykiskt välbefinnande ökat kraftigt i hela befolkningen utom bland de äldsta. 

Under 2000-talet har denna trend brutits något, men inte hos ungdomar. Stressrelaterade 

problem som ångest, oro och ängslan fortsätter alltjämnt att öka i åldrarna 16-24 år och allra 

mest bekymmersam ser situationen ut för unga kvinnor (ibid.).  

Då den stressrelaterade psykiska ohälsan ökar på detta mycket oroväckande sätt bland unga 

kvinnor finns det anledning att kartlägga och belysa potentiella skyddsfaktorer som skulle 

kunna motverka detta. Tidigare forskning har kunnat påvisa att högt socialt stöd och goda 

relationer kan fungera som en skyddsfaktor mot ohälsa. Denna studie kommer att ha som 

avsikt att mer specifikt undersöka om en god föräldrarelation kan vara en skyddsfaktor mot 

den upplevda stressen hos tjejer 18-19 år.  

Hälsovägledarens roll  

Hälsofrämjande arbete (hälsopromotion) bygger på kunskaper om vad som gör att människor 

förblir friska, även kallat salutogenes (Kostenius & Lindqvist, 2006). Begreppet myntades i 

Ottawa Charter on Health Promotion 1986 (World Health Organisation, 2013). Med hjälp av 

idén om salutogenes har denna strategi utvecklats till en egen inriktning som klart skiljer sig 

från såväl botande som förebyggande arbete (Kostenius & Lindqvist, 2006). För att kunna 

förstå vad det är som gör att människor lyckas bevara sin hälsa och förbli friska trots att de 

utsätts för många riskfaktorer är det viktigt att hälsovägledaren kan identifiera frisk- och 

skyddsfaktorer i människors livsmiljö (ibid.). Dessa faktorer utgör en motvikt till de 

riskfaktorer som människor ständigt utsätts för i livet (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Desto fler frisk- och skyddsfaktorer vi omges av desto större är chansen att vi lyckas bevara 

vår hälsa (ibid.).  

För oss som blivande hälsovägledare kan denna studie bidra med kunskap om hur man kan 

arbeta med att främja hälsa på både individ-, grupp- och samhällsnivå när det gäller den 

stressrelaterade psykiska ohälsan. Med en ökad kunskap om hur föräldrarelationer kan 

påverka den upplevda stressen hos tonårstjejer kan vi också utveckla arbetssätt och metoder 
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som bidrar till att minska dessa problem. Detta är även i linje med det som man framhåller i 

regeringens proposition för ”En förnyad hälsopolitik” (Socialdepartementet, 2007). Under 

målområde tre understryker man att social trygghet och goda uppväxtvillkor är viktiga för 

barn och ungdomars hälsoutveckling. Detta är särskilt viktigt just pågrund av att den psykiska 

ohälsan ökar i dessa grupper (ibid.).  

Det har gjorts en hel del studier på vuxna gällande stress och stressrelaterad ohälsa, i 

förhållande till de studier som gjorts på unga och stress är antalet dock betydligt mindre 

(Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Samecki, 2011). I artikelsök via de vanligaste 

sökmotorerna CINAHL, Pubmed occh PRIMO har vi inte kunnat hitta liknande studier som 

undersöker den stressrelaterade psykiska ohälsan hos tonårsflickor och hur relationen till 

deras föräldrar inverkar på detta.  

Syfte  

Undersöka om det finns ett samband mellan den upplevda stressen hos tjejer 18-19år, och 

relationen till föräldrarna. Våra forskningsfrågor är: 

 Hur ser relationen till föräldrarna ut?  

 Hur upplevs prestationskraven? 

 Vilka faktorer är det som stressar? 

 Hur omfattande är den upplevda stressen? 

Bakgrund 

Det här avsnittet kommer att inledas med en kort historik följt av en introduktion i ämnet 

stress. Detta kommer sedan att kopplas till skyddsperspektivet och hur socialt stöd och 

relationer kan vara av betydelse för detta. Avslutningsvis beskrivs den stressrelaterade 

psykiska ohälsan hos unga kvinnor samt de studier och tidigare forskning som kommer att 

vara betydelse för vår undersökning. 

Historik 

”Och själen tärde således på kroppen och ställde till oreda i nervsystemet, och detta ökade i 

sin tur de själsliga problemen till hans hälsa genom dessa reaktioner och motreaktioner var 

allvarligt försämrad” (Brontë, Anne, Agnes Grey, 1847) (Cassidy, 2003, s. 7).  
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Citatet ur romanen Agnes Grey visar att den biopsykosociala synen på hälsa och sjukdom som 

vi idag ser som något relativt nytt inom hälsovetenskapen, egentligen har rötter långt tillbaka i 

tiden (Cassidy, 2003). Den biopsykosociala synen på hälsa och sjukdom beskriver hur 

biologiska, sociala och psykologiska faktorer ömsesidigt är beroende av varandra och i sitt 

systematiska samspel antingen bevarar hälsa eller framkallar sjukdom. Sambandet mellan 

fysisk hälsa och psykologi har även varit känd långt innan Anne Brontë skrev om det i sin bok 

år 1847. Redan på 300-talet före Kristus förespråkade Hippokrates att läkekonsten både måste 

inkludera psykiska och fysiska processer, han menade att det var genom kombinationen av 

ordinerade mediciner eller operationer och förändringar i livsstil och beteende som man 

kunde förbättra hälsa. Även den grekiska läkaren Galenos som levde på 100-talet efter Kristus 

gör detta tydligt i sitt synsätt om det ömsesidiga beroendet mellan det psykiska och fysiska. 

Senare skulle även Freud göra upptäckter om att fysiska lidanden som förlamning kunde 

orsakas av psykiska processer. Ändå skulle Freud hinna vara död i ett halvt sekel och 

Hippokrates och Galenos vara döda bra mycket längre, innan de psykologiska bevisen hade 

blivit tillräckligt starka för att ett eget område skulle uppstå inom psykologin som bara rörde 

hälsa och sjukdom, det vill säga hälsopsykologin. Detta nya område öppnade upp för 

forskning som låtit oss förstå att psykiska faktorer är av allra största vikt för hälsa och 

sjukdom. För att kunna minska ohälsa och förbättra hälsa är det viktigt för oss att förstå hur 

människor bedömer och handskas med krav som tvingas på dem av den yttre världen. Yttre 

krav och psykiska processer har en avgörande roll för hälsa och sjukdom. Dessa processer har 

hamnat under den sammanfattande beteckningen stress (ibid.).   

Stress 

Stress har funnits i alla tider men dåtidens stress var ofta ändamålsenlig (Levi, 2001). Då 

handlade det om att förbereda kroppen på kamp eller flykt och var därför ett måste för att 

överleva. Kroppens reaktion vid stress gör att hjärtat börjar slå snabbare för att kunna pumpa 

ut stora mängder blod till musklerna. Andhämtningen påskyndas eftersom en ökad 

användning av syre krävs för att musklerna ska kunna arbeta. Förr i tiden fick vi utlopp för 

detta stresspåslag genom att energin användes för att kämpa eller fly. I dagens samhälle är det 

svårare att fly från ”faran” som ofta utgörs av tankar. Tankar exempelvis om framtiden, 

dåtiden eller olika måsten. Detta gör att stresspåslaget ligger kvar i våra kroppar och vid ett 

stresspåslag under en längre period kan detta orsaka problem och tillslut kanske även sjukdom 

(ibid.).  
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Stress kan beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att 

hantera dem (Socialstyrelsen, 2009). Definitionen av upplevd stress finns inte tydligt 

formulerat men enligt Kostenius och Lindqvist (2006) finns en utvecklad teori om stress som 

menar att den upplevda stressen beror på individens tolkning av en situation som också avgör 

vilken reaktion en stressor ger upphov till. En stressor ger bara upphov till stress om personen 

i fråga uppfattar den som stressande vilket innebär att olika personer tolkar och uppfattar 

stress på olika sätt och får därför olika stressreaktioner (ibid.). 

Idag har den psykologiska och sociala stressen fått ett allt större utrymme (Sapolsky, 2003). 

Detta kommer till uttryck genom att vi tar ut bekymmer och problem i förväg då vi tänker på 

dem och oroas inför dem. Vi upplever ångest, ilska och spänningar då vi ställs inför 

känslosamma problem. Stress kan för oss vara positiv och negativ, där den positiva uppträder 

om det finns en balans mellan de krav som ställs på individen och dennes förmåga att hantera 

kraven. Gällande den negativa stressen råder motsatt förlopp, det vill säga obalans mellan 

kraven och individens förmåga att hantera dem. Negativ stress kan uppstå om kraven är för 

höga men även om de är för låga, och därmed inte ger individen tillräckligt med motivation 

och utmaning (ibid.).  

Skyddsperspektivet 

Den tredimensionella modellen, Krav-Kontroll-Stöd hjälper oss att förstå hur kombinationen 

av dessa tre delar påverkar om situationer upplevs som stressande eller inte (Ekman & Arnetz, 

2005). Den hälsoskadliga stressen uppstår genom en kombination av hög mental belastning 

(krav) och litet beslutsutrymme (kontroll). Har man däremot stort beslutsutrymme förändras 

situationen från ”spänd” till ”tänd” vilket innebär att arbetet blir till en utmaning istället för en 

börda. När vi istället utsätts för låg mental belastning kombinerat med litet eller stort 

beslutsutrymme pratar man om ”passivt” och ”avspänt” arbete. Som tidigare nämnts utgörs 

den hälsoskadliga stressen främst av ”spänt” arbete men även det ”tända” arbetet leder till att 

kroppen går på högvarv vilket innebär en påfrestning på kroppen. Men det som skiljer dessa 

två åt är att den sistnämnda är lustfylld och stimulerar till psykisk tillväxt vilket kan förklara 

varför den ibland kallas för den positiva stressen. Den tredje dimensionen av modellen utgörs 

av det sociala stödet.  Hög grad av socialt stöd har en positiv inverkan på upplevd stress 

medan lågt socialt stöd har en negativ inverkan (ibid.) och kan därmed anses vara en buffert 

mot stress (Lindblom, Linton, Fedeli & Bryngelsson, 2006). Socialt stöd och sociala nätverk 

hör därför till viktiga skyddsfaktorer för både den psykiska och fysiska hälsan 

(Socialdepartementet, 2007).  
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Skyddsperspektivet och skyddsfaktorer är ett nödvändigt synsätt för att kunna förstå varför 

flertalet människor förblir friska trots att det utsätts för många hälsorisker och påfrestningar 

(Socialdepartementet, 2007). Känsla av sammanhang (KASAM) är en återkommande teori 

som just beskriver varför människor håller sig friska och lyckas bevara sin hälsa trots de 

riskfaktorer som det utsätts för. En viktig del i att kunna se ett sammanhang och 

meningsfullhet är kunskap om sig själv och omvärlden (ibid.). Flickor som har en hög känsla 

av sammanhang klarar sig bättre än flickor som har låg känsla av sammanhang när de utsätts 

för stress (Nielsen & Hansson, 2007). Samtidigt som ett antal skyddsfaktorer kan minska 

risken för problem kan ett ökat antal riskfaktorer bidra till det motsatta (Andréasson, 2002). I 

det flesta fallen är risk- och skyddsfaktorer varandras motsatser, det vill säga motsatsen till en 

riskfaktor är en skyddsfaktor. Hemmiljön kan exempelvis utgöra en skyddsfaktor, men bara 

om den är rofylld och trygg, om den å andra sidan är konflikt- och problemfylld utgör den en 

riskfaktor (ibid.).  

Socialt stöd, relationer och tidigare forskning 

Den mest betydelsefulla delen av vårt sociala nätverk är familjen, vännerna och släkten och 

utgör därmed vårt viktigaste sociala stöd (Socialdepartementet, 2007). Betydelsen av goda 

relationer och socialt stöd har studerats i andra sammanhang där man kunnat visa att det kan 

förskjuta drogdebuten hos ungdomar (Siobhan, Jorm & Lubman, 2010).  Tidig drogdebut hos 

ungdomar är en riskfaktor för deras hälsa både nu och i framtiden eftersom att våra 

levnadsvanor tycks etableras tidigt. En viktig skyddsfaktor för att förskjuta drogdebuten har 

man därför funnit vara en god och varm relation mellan föräldrar och barn (ibid.). 

Alkoholpreventionsprogram som riktar sig till familjen är särskilt effektiva för att minska 

minderårigas alkoholkonsumtion, i dessa program är det föräldrarna som är huvudmålgruppen 

(Koutakis, Stattin & Kerr, 2008). Föräldrakurser har både i svenska och internationella 

utvärderingar visat sig leda till en bättre familjerelation, färre riskbeteenden och förbättrad 

psykisk hälsa hos barn (Orth- Gomér & Perski, 2008). Även Statens folkhälsoinstitut, (2009) 

menar i sin rapport att det finns flertalet skyddsfaktorer mot drogbruk som är knutna till 

familjen. Bland annat poängterar man att det är viktigt att föräldrar visar att de bryr sig om 

sina barn utan att vara överkontrollerande och att de har tydliga normer och positiva 

förväntningar på dem. Vidare så menar man att det även är viktigt att föräldrarna 

uppmärksammar barnens positiva handlingar mer än de negativa. Alla dessa komponenter 

anses vara viktiga för att en bra relation mellan förälder och barn ska kunna etableras och på 

så vis ha sin skyddande effekt (ibid.)  
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Även för äldre har goda och trygga relationer med deras vuxna barn visat sig vara viktiga för 

deras hälsa (Bell & Bell, 2012). En positiv relation med frekvent kontakt visar sig vara av stor 

betydelse för äldres välbefinnande och fysiska hälsa (ibid.). Även Dr Dean Ornish har i sina 

studier kunnat hitta en del intressanta fynd som stärker förståelsen för hur viktigt det är med 

goda relationer för människan och dennes hälsa (Ornish, 1998). Han har kunnat påvisa att de 

individer som har ohälsosamma livsstilar men nära sociala band lever längre än de som har ett 

sundare levnadssätt och svaga sociala band. De som lever längst har både sunda levnadsvanor 

och nära sociala band. Det har även visat sig att kvinnor med svagt känslomässigt stöd hade 

nästan dubbelt så höga dödstal i bröstcancer (ibid.). Vi människor är inte unika i vårt behov av 

trygga, goda och nära relationer, det är ett existentiellt behov som vi delar med många andra 

levande varelser (Sapolsky, 2003). I ett experiment provade man att separera apungar från 

deras biologiska mamma och gav dem istället två olika surrogatmammor. Den ena 

surrogatmamman var tillverkad av frotté och den andra var delvis tillverkad av trä med en 

kropp byggd på ett nätliknande material med en nappflaska fäst i mitten. Apungarna valde 

surrogatmamman som var i frotté framför den som tillhandhöll näring. Man förklarar detta 

genom att den konstgjorda mamman av frotté var något mjukt och skönt att ty sig till samt att 

den tillhandahöll kärlek till dem. Detta experiment gör det tydligt att vi som levande och 

biologiska varelser inte bara behöver näring för att må bra utan även relationer som genererar 

kärlek (ibid.).  

Det är väl känt att barn som växer upp under socialt torftiga förhållanden har en sämre 

utvecklad hjärna vilket kan leda till många psykologiska problem (Sheridan, Fox, Zeanah, 

McLaughlin & Nelson, 2012). Man har jämfört barnhemsbarn som fått väldigt lite social 

stimulus och som haft få vuxna runtomkring sig, med barn som tidigare har bott på barnhem 

under en period men som sedan har omplacerats till fosterhem i minst sex år. Man jämförde 

också med barn som bott hemma hos sina familjer hela livet. Alla de barn i studien som varit 

på barnhem hade mindre hjärnor än de som vuxit upp hemma hos sina föräldrar. Men hos dem 

som hade fått komma till fosterhem hade den vita hjärnsubstansen, den som står för 

kommunikation mellan hjärncellerna, vuxit till sig mycket bättre än hos dem som var kvar på 

barnhem. Resultaten från dessa undersökningar är intressanta eftersom man i tidigare studier 

har tittat mer på den grå substansen. Den vita massan är relaterad till den kognitiva 

utvecklingen, den kommer alltså ha en stor betydelse för hur barnet kommer att klara sig 

vidare i livet till exempel med skola och arbetsliv. Det finns tydliga bevis för att barns hjärnor 

påverkas av negativa omständigheter under uppväxten, samma problem kan även drabba barn 
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som har misshandlats, växer upp under svåra sociala omständigheter och krig eller fattigdom 

(ibid.). Andra studier har visat att barn som har en trygg anknytning till deras föräldrar har 

även en bättre utveckling gällande känslor, social funktion och kognitiva förmågor (Siegel, 

2001). Dessa visar även att en trygg anknytning ger högre motståndskraft inför framtida 

motgångar. I motsats till detta kan en otrygg anknytning leda till svårigheter med sociala 

relationer, känslomässiga problem och svårighet att förstå andra. Otrygga anknytningar verkar 

också kunna påverka det neuroendokrina systemet så att dessa barn utvecklar en psykologisk 

sårbarhet och ändrar hur deras hjärna svarar på stress, det vill säga de utvecklar en 

stresskänslighet (ibid.). Goda och trygga relationer som genererar högt socialt stöd är därför 

viktiga för vårt välbefinnande och har en skyddande effekt på oss (Ekman & Arnetz, 2005). 

Vi behöver samarbeta med andra människor, ge och ta emot socialt stöd, få feedback, beröm 

och konstruktiv kritik (ibid.). Socialt stöd kan även innebära att man har en axel gråta mot, en 

hand att hålla, ett öra som lyssnar, någon som sluter dig i sin famn och säger att det snart är 

bra igen (Sapolsky, 2003). Socialt stöd kan därför bidra till hälsa genom att minska sjuklighet 

och förtidig död (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

Stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor 

Hälsan i den svenska befolkningen har på många sätt förbättrats under de senaste decennierna 

vilken bland annat avspeglar sig att vi lever allt längre (Socialstyrelsen, 2009). 

Socialdepartementet, (2007) menar att även om det svenska samhället i grunden präglas av 

goda levnadsvillkor finns det systematiska skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska 

grupper samt mellan kvinnor och män. Samtidigt som vi till en viss del haft en positiv 

utveckling av folkhälsan har det även funnits en ogynnsam utveckling då symptom som 

nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat kraftigt under 1990-talet och framåt, utom bland de 

äldsta (Socialstyrelsen, 2009). Denna utveckling tros bero på att vi idag oftare utsätts för 

långvarig psykisk och psykosocial stress. Under 2000-talet tycks dock denna utveckling ha 

brutits något, utom hos ungdomar (ibid.). Man har under de senaste åren sett en dramatisk 

ökning i stress och allvarliga stressrelaterade hälsoproblem i denna grupp (Schraml, Perski, 

Grossi & Simonsson-Samecki, 2011). Under de senaste 20 åren har stress, trötthet, 

pyskosomatiska besvär samt psykiska och fysiska spänningar ökat bland 16 åringar (ibid.). 

Särskilt bekymmersam ser utvecklingen ut bland unga kvinnor 16-24 år där de 

stressrelaterade problemen numera är vanligast (Landstedt & Gillander Gådin, 2012; 

Socialstyrelsen, 2009). Statistik från åren 2004 och 2005 visar att hela 29 % av alla kvinnor i 

åldrarna 16-19 år upplever sig ha nedsatt psykiskt välbefinnande medan motsvarande siffra 
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för män är 7 %, vilket kan ses som en markant och oroväckande skillnad. Statistiken visar 

även att under de senaste två decennierna har ansamlingen av dessa besvär tredubblats bland 

studerande tonårsflickor (ibid.).  

Ungdomstiden anses vara en av de svåraste perioderna i livet (Arnett, 1999). Detta beror på 

att ett stort antal förändringar äger rum under denna tid och det påverkar många områden i 

livet (Nounopoulos, Ashby & Gilman, 2006). Det står dock fortfarande oklart varför psykiska 

besvär som är stressrelaterade är vanliga bland tonårsflickor (Socialstyrelsen, 2009). Det har 

föreslagits att en av anledningarna till detta kan vara att tonårsflickor är mer sårbara för stress 

beroende på skillnader i processen av könsocialiseringen under barndomen (Rubel, Greulich, 

Pomerantz & Gochberg, 1993). Sårbarheten för stress kan också förklaras genom att det 

kvinnliga könet har en känsligare HPA-axel (hypotalamus- hypofys- binjurebarkaxeln) än det 

manliga könet (Ekman & Arnetz, 2005). HPA-axeln frisätter stresshormoner och orsaken till 

skillnaden mellan könen tycks bero på östrogen och testosteron vilket är det kvinnliga och 

manliga könshormonet. HPA-axeln är känslig för könshormoner tidigt i livet och avgör 

därmed i tidig ålder stresskänsligheten man får när man är vuxen.  En annan förklaring kan 

vara att flickor generellt sett är ambitiösa och vill göra bra ifrån sig, och de har ofta höga krav 

på sig själva (Ekman & Arnetz, 2005). De vill gärna vara duktiga i skolan och hemmet och 

många flickor och kvinnor blir stressade för att de själva upplever att det inte är tillräckligt 

duktiga. Trots att många flickor och kvinnor kommer från en bra social bakgrund har de ofta 

en dålig självkänsla. I arbetslivet visar sig detta ofta på så vis att kvinnor kräver att få mer 

information och instruktioner än män, innan de kan anse sig kompetenta att utföra en uppgift 

(ibid.). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns mycket som tyder på att förälderrelationen har stor betydelse de för den upplevda 

hälsan hos ungdomar (Nygren, Bergström, Janlert & Nygren, 2012). En förälderrelation som 

har bristande kommunikation, låga förväntningar och en sammantaget dålig kvalitet har ett 

starkt samband med ett dåligt allmänt hälsotillstånd (ibid.). Samma tendenser visar sig ur ett 

socioekonomiskt perspektiv där problem inom familjen påverkar föräldrars relation till barnen 

på ett negativt sätt och således även negativt på deras hälsa (Zhang, 2012). Även om goda 

relationer kan vara en buffert mot stress och nedsatt psykiskt välbefinnande så är det 

självfallet annat som påverkar vår motståndskraft till stress (Lindblom, Linton, Fedeli & 

Bryngelsson, 2006; Williams, O´Caroll & O´Connor, 2009). Vissa personligheter är mer 

stresskänsliga än andra och därför kan inte dåliga relationer ses som enda orsak till hög 
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upplevd stress (ibid.). Detta blir tydligt i det fall där man försökt finna anledningen till varför 

flickor i mycket högre utsträckning än pojkar upplever psykiskt nedsatt välbefinnande 

(Nygren, Bergström, Janlert & Nygren, 2012). I dessa undersökningar har man inte kunnat 

förklara att könskillnaderna i hälsa beror på hur förälderrelationen ser ut (ibid.). Även om 

Socialstyrelsen, (2009) menar att den stressrelaterade psykiska ohälsan ökar, och då 

framförallt hos unga kvinnor, oavsett sociala förhållanden så tyder en annan bild på att goda 

förälderrelationer och socialt stöd har en stor betydelse för det psykiska välbefinnandet 

(Brandt, Deindl & Hank, 2012; Nygren, Bergström, Janlert & Nygren, 2012; Zhang, 2012; 

Lindblom, Linton, Fedeli och Bryngelsson, 2006).  

Sammantaget visar den tidigare forskningen som gjorts på området en något oklar bild av hur 

föräldrarelationer inverkar på unga tjejers psykiska hälsa. De studier som vi har presenterat 

ovan är av betydelse för det vi vill studera.  

Metod 

Metodval                                                                                                                                                                                         

För denna studie har den kvantitativa ansatsen tagits med inriktning i det deskriptiva 

(beskrivande) (Olsson & Sörensen, 2007). Detta innebär att studien kommer att vara av 

tvärsnittstyp, det vill säga att den beskriver en viss del av populationen vid ett visst givet 

tillfälle. Den kvantitativa ansatsen ger oss möjlighet att undersöka ett större antal individer 

vilket ger oss en större bredd på materialet och som gör det mer generaliserbart (ibid.). Vi 

anser att detta val av metod är adekvat då studien syftar till att undersöka om det finns ett 

samband mellan upplevd stress och relationen till föräldrarna. En webbenkät sattes samman 

för att besvara studiens syfte.  

Urval 

Urvalet till denna studie består av slumpmässigt utvalda tonårstjejer i åldern 18-19 år. Då det 

är tjejer som ska undersökas kommer urvalet att benämns som stratifierat urval (Olsson & 

Sörensen, 2007). Detta används om någon faktor har ett samband med det som undersöks, 

exempelvis kön. Webbenkäten skickades ut till målgruppen via e-post genom Skellefteå 

kommuns gymnasiedatabas. Vi anser att detta tillvägagångssätt är adekvat i sammanhanget 

eftersom där kan vi nå ut till ett stort antal samt till vår målgrupp. Deltagandet i studien 

bygger på frivillighet vilket också bidrar till det slumpmässiga urvalet.  
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Enkätutformning 

Det finns många olika faktorer som kan påverka tonårsflickors relation till deras föräldrar. På 

samma vis kan det vara många olika faktorer som påverkar den upplevda stressen. Vi valde 

att studera tre utvalda områden utifrån självskattning som relaterar till upplevd stress. Dessa 

tre områden var upplevd stress, stressorer och prestationskrav. Genom att studera dessa tre 

områden får man en mer nyanserad bild av den upplevda stressen. Enkäten konstruerades 

därför av författarna utifrån detta resonemang för att kunna svara mot studiens syfte. Enkäten 

bestod av redan validerade och reliabla enkätfrågor med undantag av en del som tas upp 

närmare i texten nedan. Samtliga frågor i enkäten var slutna och översatta till svenska. 

Fråga 1-9 behandlade bakgrundsinformationen i form av boendesituation, sammanboende 

eller separerade föräldrar samt föräldrarnas socioekonomiska status. Den upplevda stressen 

mättes med hjälp av utvalda delar från PSS (Percived Stress Scale questionnarie) (Cohen, 

Kamarck & Mermelstein, 1983) som omfattar frågor om den upplevda stressen. Frågor som 

behandlade stressorer sattes samman utifrån tidigare forskning på området, detsamma gällde 

frågor om prestation (Ekman & Arnetz, 2005). För att undersöka relationen mellan 

tonårsflickor och deras föräldrar använde vi ICE-EEFQ (Ice Expressive Family Functioning 

Questionarie) (Svavarsdottir & Sveinbjarnardottir, 2011). 

Till samtliga frågor förutom bakgrundsfrågorna bestod svarsalternativen av; ”Nästan aldrig, 

Sällan, Ibland, Oftast och Nästan alltid”, vilka var graderade med siffror från 0-4. Vi valde 

att dela in frågorna i positiva och negativa frågor för att förenkla databearbetningen. Vid en 

negativ fråga motsvarar svarsalternativet ”Nästan alltid” värdet 0 medan vid en positiv fråga 

motsvarar samma svarsalternativ värdet 4. På frågorna gällande föräldrarelation innebär höga 

poäng en bättre relation. På frågorna gällande upplevd stress, stressorer och prestationskrav 

innebär höga poäng, hög stressnivå. Bakgrundsfrågorna besvarades med ”Ja, Nej eller Vet 

ej”. (Bilaga 1).    

Genomförande av enkätundersökning 

Vi kontaktade gymnasiechefen i en kommun i norra Sverige, som vid förfrågan visade ett 

intresse av att delta i studien. Utskicket nådde 232 tjejer på program där samordnaren för 

gymnasieskolan uppskattade att det fanns mycket tjejer. Programmen var Vård och omsorg, 

Barn och fritid, Estetiska, Restaurang, Hotell och turism, Naturbruks häst och Teknik. E-

posten som gick ut till tjejerna informerade om studiens syfte samt att det var frivilligt att 

delta och att informationen endast skulle användas i forskningssyfte. En länk till webbenkäten 
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bifogades i e-posten och genom att gå in på länken och genomföra enkäten gav dem sitt 

samtyckte till att delta i studien. Under svarstiden på 18 dagar skickades det ut en påminnelse 

om att fylla i enkäten.    

Databearbetning 

Kvantitativ data från webbenkäten överfördes först till Microsoft Excel. För att få en tydligare 

sammanställning av resultatet slogs svarsalternativ samman för respektive del i enkäten vilka 

var upplevd stress, stressorer, prestationskrav samt föräldrarelation. Till 

undersökningsgruppen bildades två undergrupper fördelat på en sämre och en bättre 

föräldrarelation. Denna indelning utgick ifrån medelvärdet av svaren på 

föräldrarelationsfrågorna. Om man låg under medelvärdet räknades det som en sämre relation 

och låg man över medel räknades det som en bättre relation och utifrån dessa två grupper 

jämfördes och analyserades materialet. Därefter fördes datan över till statistikprogrammet 

GrahPad Prism 6. För att undersöka respondenternas upplevda stress, stressorer och 

prestationskrav i förhållande till föräldrarelation genomfördes oparad t-test (Mann-Whitney 

test). För att se vilka stressorer som upplevdes som mest stressande genomfördes en One-way 

anova (Kruskal-Wallis test) på samtliga respondenters svar. Därefter utfördes ytterligare 

oparad t-test för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan de två grupperna utifrån de 

specifika stressorerna. För att få en fördjupad bild av prestationskraven genomfördes en 

oparad t-test på totalnivå mellan frågorna gällande egna krav och föräldrars krav. En djupare 

analys på föräldrarelationsfrågorna har också gjorts genom oparade t-tester. Resultat har 

sammanställts i grafer och tabeller.    

Bortfall 

Vissa personer vill av olika skäl inte delta i undersökningar och erfarenhet av detta säger att 

dessa skiljer sig från övriga så att resultaten kan bli snedvridna (Olsson & Sörensen, 2007). 

Denna studie har en svarsfrekvens på 22 % vilket innebär ett relativt stort bortfall. Ju större 

bortfall man har desto större är risken för felaktiga generaliseringar till populationen 

(Ejlertsson, 2003). Svarsfrekvensen vid webbenkäter blir ofta lägre än vid postala enkäter 

eftersom det är större risk att man glömmer bort att svara på den (Trost, 2012). En annan 

orsak till lägre svarsfrekvens kan vara att tekniken inte fungerar. I vissa fall finns det 

brandväggar som kan stoppa ett inskickat svar andra faktorer som kan påverka 

svarsfrekvensen är att tekniken är för ny och att alla inte har datorer som klarar av det (ibid.). 

Vid analys av enkäten upptäcktes ett fel på en av frågorna som gällde prestationskrav, vilket 

innebar att denna fråga var tvungen att uteslutas ur analysen. Frågan som uteslöts var, 



16 
 

Upplever du att dina föräldrar accepterar dig som du är, vilket berodde på att den tillhörande 

skalan inte hade anpassats till de övriga frågorna och gav därför en missvisande bild av 

resultatet gällande prestationskrav.     

Etik 

Denna studie utgår ifrån HSFR:s etikregler vilket innebar att respondenterna informerades om 

syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2013). Eftersom att deltagandet i studien var helt 

frivilligt krävdes ett samtycke för deras medverkan. Uppgifter om alla i undersökningen 

ingående personer har getts största möjliga konfidentialitet genom att samordnaren var den 

som skötte e- post kontakten och författarna hanterade endast svaren från enkäterna. Uppgifter 

insamlade om enskilda personer har endast använts för forskningsändamål. Följande 

information har delgivits forskningspersonen; 

 den övergripande planen för forskningen 

 syftet med forskningen 

 metoder som kommer att användas 

 följder och risker som forskningen kan medföra 

 vem som är forskningshuvudman 

 att deltagande i forskningen är frivilligt 

 forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

 

I och med att dessa krav säkerställs uppfyller vi det grundläggande etiska principerna som 

innefattar autonomi-, godhets- och rättviseprincipen samt principen om att inte skada någon 

(Olsson & Sörensen, 2007). (Bilaga 2). 

Resultat 

Resultaten kommer att redovisas utifrån de tre olika indelningarna upplevd stress, stressorer 

och prestationskrav, dessa kommer att jämföras mot föräldrarelation. En djupare analys har 

gjorts på frågorna föräldrarelation, prestationskrav och stressorer. Enkätens svarsfrekvens var 

50/232 (22 %).  

Beskrivning av respondenterna 

Bakgrundsfrågorna visar att 82 % av respondenterna bor tillsammans med sina föräldrar samt 

har sammanboende föräldrar. 52 % uppger att de har en högskoleutbildad mamma och 34 % 

att de har en högskoleutbildad pappa. 11 % respektive 12 % uppgav att dem inte kände till om 
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mamman eller pappan var högskoleutbildad. På frågan om en eller båda föräldrarna är 

arbetslösa eller sjukskrivna svarade 12 % respektive 10 % av respondenterna ja. 2 % kände 

inte till om deras föräldrar var sjukskrivna eller arbetslösa. (Tabell 1)   

Tabell 1. Beskrivning av respondenter, tjejer 18-19 år (n=50) 

Bakgrundsfrågor Ja                                         Nej Vet ej 

    

Bor med föräldrarna 41 (82%) 9 (18%)  

Har sammanboende föräldrar 41 (82%) 9 (18%)  

Har högskoleutbildad mamma 26 (52%) 13 (26%) 11 (22%) 

Har högskoleutbildad pappa 17 (34%) 21 (42%) 12 (24%) 

Har arbetslös förälder/arbetslösa föräldrar 6 (12%) 43 (86%) 1 (2%) 

Har sjukskriven förälder/sjukskrivna föräldrar 5 (10%) 44 (88%) 1 (2%) 

 

    

n= antal respondenter 

  

Bättre och sämre föräldrarelation, beskrivning av gruppindelning 

Vid sammanställning av resultaten från frågorna gällande föräldrarelation framkom två 

grupper, en grupp med bättre relation och en med sämre relation. I denna del av enkäten 

kunde man ha maximalt 88 poäng. För att göra denna indelning utgick vi ifrån medelvärdet 

som var 66,16. 0-65 poäng räknades till en sämre relation och 66-88 poäng räknades till en 

bättre relation. Detta gjorde att n=28 (56 %) hade en bättre relation och n=22 (44 %) en sämre 

relation av sammantaget n=50 respondenter.  

Upplevd stress i förhållande till föräldrarelation 

Resultaten visade att det finns signifikanta skillnader i upplevd stress mellan grupperna 

(p=0,0053). Gruppen med en sämre föräldrarelation hade högre upplevd stress med ett 

medelvärde på 26,91 ± 1,657 än gruppen med en bättre föräldrarelation som hade ett 

medelvärde på 20,14 ± 1,453. Dessa skillnader mellan grupperna visar att det finns ett 

samband mellan föräldrarelationen och den upplevda stressen hos tjejer 18-19 år. (Figur 1.) 
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Figur 1. Graden av upplevd stress hos gruppen med bättre, respektive sämre 

föräldrarelation. 
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Stressorer i förhållande till föräldrarelation 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader i påverkan av stressorer mellan grupperna 

(p=0,0383). Gruppen med sämre föräldrarelation var i högre utsträckning påverkad av 

stressorer med ett medelvärde på 15,27 ± 1,515 än gruppen med bättre föräldrarelation som 

hade ett medelvärde på 12,11 ± 0,8596. Dessa skillnader mellan grupperna visar att det finns 

ett samband mellan påverkan av stressorer och föräldrarelationen hos tjejer 18-19 år. (Figur 

2.) 

Figur 2. Graden av påverkan av stressorer hos gruppen med bättre, respektive sämre 

föräldrarelation.  
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Stressorer på totalnivå 

På totalnivå visas resultaten av hur respondenterna skattat graden av påverkan på de olika 

stressorerna. Upplever du att tankar om din framtid gällande utbildning stressar dig, framstod 

som mest stressande med ett medelvärde på 2,36 ± 0,1933, kort följt av, upplever du att 

tankar om din framtid gällande arbete stressar dig, med ett medelvärde på 2,18 ± 0,1800 

samt oroar du dig för hur din ekonomiska situation ser ut, med ett medelvärde på 1,94 ± 

0,1861. De stressorer som framstod som minst stressande var; upplever du din 

familjesituation som stressande, med ett medelvärde på 1,02 ± 0,1552 samt upplever du att 

tankar om din framtid gällande familj stressar dig, med ett medelvärde på 1,26 ± 0,1757. 

Däremellan hamnade de övriga stressorerna, oroar du dig över dina kärleksrelationer, med ett 

medelvärde på 1,52 ± 0,1984, oroar du dig över dina vänskapsrelationer med ett medelvärde 

på 1,56 ± 0,1742 samt oroar du dig för att inte klara av dina studier, med ett medelvärde på 

1,66 ± 0,1992. (Figur 3.) 

Figur 3. Visar frågor gällande stressorer på totalnivå och grad av påverkan 
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Skillnaden i stressorer mellan grupperna  

De frågor som det uppstod signifikanta skillnader på mellan grupperna med bättre respektive 

sämre föräldrarelation var; oroar du dig för att inte klara av dina studier, där gruppen med 

sämre föräldrarelation upplevde högre grad av påverkan än gruppen med en bättre 

föräldrarelation (p=0,0203)(Figur 4). Detsamma gällde på frågorna; upplever du att tankar om 

din framtid gällande familj stressar dig (p=0,0330)(Figur 5) samt upplever du din 

familjesituation som stressande (p=0,0025)(Figur 6). På det resterande fem frågorna fanns det 

inga signifikanta skillnader och vi kunde inte heller se något liknande mönster då samtliga 

frågor låg långt ifrån nivån för signifikans (p>0,05). 
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Figur 4. Oro att inte kunna klara av studier - jämförelse mellan sämre och bättre 

föräldrarelation. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Upplever du att tankar om din framtid gällande familj stressar dig - jämförelse 

mellan sämre och bättre föräldrarelation. 
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Figur 6. Upplever du din familjesituation som stressande - jämförelse mellan sämre och  

bättre föräldrarelation.  
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Prestationskrav i förhållande till föräldrarelation 

Resultaten visar att det inte finns signifikanta skillnader i prestationskrav mellan grupperna 

(p=0,8452) (Figur 7) . Vid uppdelning av frågorna egna krav och föräldrars krav finns det inte 

heller några skillnader mellan grupperna bättre och sämre relation. Egna krav i förhållande till 

föräldrarelation visade inga signifikanta skillnader (p=0,4661) och detsamma gällde föräldrars 

krav (p=0,6706). Det finns därmed inga samband mellan prestationskrav och föräldrarelation.  

Figur 7. Graden av prestationskrav hos gruppen med bättre respektive sämre 

föräldrarelation. 
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Egna prestationskrav och föräldrars prestationskrav 

Resultaten visade inte någon signifikant skillnad mellan grupperna utifrån föräldrarelation och 

prestationskrav. Däremot visade medelvärdena samma tendenser, det vill säga att gruppen 

med sämre föräldrarelation har något högre krav på sig själva samt att föräldrarnas krav var 

något högre än gruppen med en bättre föräldrarelation men det var ingen signifikant skillnad.    

Resultaten på totalnivå visar att de egna prestationskraven var signifikant högre än kraven 

från föräldrarna (p=0,0001) (Figur 8). Medelvärden för respektive grupp och fråga visas i 

Tabell 2.  

Figur 8. Totalnivå av respondenternas egna krav på sig själva i jämförelse med föräldrarnas 

krav. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Prestationskrav; medelvärden på egna krav och föräldrars krav fördelat på 

grupperna bättre och sämre föräldrarelation. 

m= medelvärde  

SEM= standard error of mean  

n= antal respondenter 
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föräldrarelation  

(m, SEM) 

(n=28)  

Sämre 

föräldrarelation 

(m, SEM) 

 (n=22)  

Totalnivå 

 

(m, SEM) 

(n=50)  

Egna krav 3,036 ± 0,2439 3,045 ± 0,1916 3,020 ± 0,1603 

Föräldrars krav 1,393 ± 0,2079 1,636 ± 0,3054 1,500 ± 0,1767 
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Analys av föräldrarelation 

Det totala resultatet på frågorna gällande föräldrarelation visar ett medelvärde för hela 

gruppen på 66,16 ± 2,022. Det totala resultatet för grupperna var för sig visar ett medelvärde 

på 76,04 ± 0,9136 för gruppen med bättre relation och 53,59 ± 2,625 för gruppen med sämre 

relation. I samtliga frågor finns det en signifikant skillnad mellan grupperna, förutom på 

frågorna; Förekommer det att dina föräldrar bråkar med varandra, uppmärksammar dina 

föräldrar dig mest när du gör något positivt samt uppmärksammar dina föräldrar dig mest 

när du gör något negativt. De frågor som visade störst skillnad i medelvärde mellan 

grupperna var; Förekommer det att du och dina föräldrar bråkar, upplever du att dina 

föräldrar kan uttrycka sina känslor exempelvis glädje, sorg, ilska, upplever du din hemmiljö 

som problemfylld, upplever du att du kan uttrycka såväl negativa som positiva känslor inför 

dina föräldrar, upplever du att du måste ta ett större ansvar för någon i din familj än vad du 

borde, samt jag vet att jag kan vända mig till mina föräldrar om det är något. Medelvärden 

och signifikans för svar på frågorna redovisas i tabell 3a och 3b. 

Tabell 3a. Medelvärden för de frågor som behandlar föräldrarelationen för bättre respektive 

sämre föräldrarelation, svarsalternativen på frågorna var graderade från 0-4 vilket innebär 

ett maxvärde på 4. Tabellen visar även signifikans för skillnader mellan bättre respektive 

sämre föräldrarelation. Denna tabell visar positiva frågor, svarsalternativen såg ut enligt 

följande; Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan alltid=4. 

Relationsfrågor  

(n=50) 
Bättre relation 

(m, SEM) 

(n=28) 

Sämre relation 

(m, SEM) 

(n=22) 

p-värde 
 

Kommer du överens med dina föräldrar? 3,857 ± 0,06734 2,682 ± 0,2220 *** 

Tar dina föräldrar dig på allvar? 3,821 ± 0,08988 2,773 ± 0,2456 *** 

Känner du dig trygg i relationen till dina 

föräldrar? 

3,964 ± 0,03571 2,909 ± 0,2541 *** 

Känner du tillit till dina föräldrar? 3,821 ± 0,07371 2,682 ± 0,2743 *** 

 

Känner du att relationen till dina föräldrar är 

nära och varm? 

3,821 ± 0,07371 2,636 ± 0,2594 *** 

Uppmärksammar dina föräldrar dig mest när 

du gör något positivt? 

3,000 ± 0,2121 2,409 ± 0,2685 ns 

Bryr sig dina föräldrar om var du befinner 3,500 ± 0,1744 2,864 ± 0,2006 ** 
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dig utan att vara överkontrollerande? 

Upplever du att dina föräldrar har positiva 

förväntningar på dig? 

3,750 ± 0,1220 2,818 ± 0,2042  *** 

Upplever du att du kan uttrycka såväl 

negativa som positiva känslor inför dina 

föräldrar? 

3,607 ± 0,1295 1,909 ± 0,3009 *** 

Jag vet hur mina föräldrar kommer att 

reagera när jag visar/berättar hur jag mår. 

Ex. glädje, sorg ilska. 

3,607 ± 0,1071 2,818 ± 0,2684 * 

När jag verkligen säger vad jag menar vet 

jag hur mina föräldrar kommer att reagera. 

3,429 ± 0,1304  2,682 ± 0,2496 * 

Jag vet att jag kan vända mig till mina 

föräldrar om det är något. 

3,857 ± 0,08474 2,455 ± 0,2770 *** 

Om jag och mina föräldrar ställs inför andra 

problem i livet vet jag att vi kan hantera det. 

3,750 ± 0,09793 2,364 ± 0,2833 *** 

Upplever du att dina föräldrar kan uttrycka 

sina känslor? Ex. glädje, sorg, ilska. 

3,571 ± 0,1304 2,091 ± 0,2173 *** 

Jag vet hur mina föräldrar kommer att 

uppträda när han/hon blir arg. 

3,750 ± 0,09793 3,227 ± 0,2074 * 

Hur upplever du sammantaget din relation 

till dina föräldrar?  

3,964 ± 0,03571 3,091 ± 0,1729 *** 

p-värde = signifikans mellan grupperna bättre respektive sämre föräldrarelation 

*= <p 0,050 **= p< 0,01***=p< 0,001 

ns= ingen signifikans (p> 0,050) 

n= antal respondenter 

m= medelvärde 

SEM= standard error of mean 

Tabell 3b. Medelvärden för de frågor som behandlar föräldrarelationen för bättre respektive 

sämre föräldrarelation, svarsalternativen på frågorna var graderade från 0-4 vilket innebär 

ett maxvärde på 4. Samt signifikans för skillnader mellan bättre respektive sämre 
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föräldrarelation. Denna tabell redovisar negativa frågor, där svarsalternativen såg ut enligt 

följande; Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4. 

Relationsfrågor 

(n=50) 
Bättre relation 

(m, SEM) 

(n=28) 

 

Sämre relation 

(m, SEM) 

(n=22) 

p-värde 

Förekommer det att du och dina föräldrar 

bråkar? 

3,036 ± 0,1665 1,409 ± 0,2148 *** 

Förekommer det att dina föräldrar bråkar 

med varandra? 

1,286 ± 0,2292 1,000 ± 0,2279 ns 

Förekommer det bråk i din hemmiljö? 2,929 ± 0,1537 2,045 ± 0,3148 * 

Upplever du din hemmiljö som 

problemfylld? 

3,821 ± 0,07371 2,227 ± 0,2786 *** 

Uppmärksammar dina föräldrar dig mest när 

du gör något negativt? 

2,643 ± 0,1561 2,455 ± 0,2770 ns 

Upplever du att du måste ta ett större ansvar 

för någon i din familj än vad du borde? 

3,250 ± 0,2097 2,045 ± 0,3255 ** 

p-värde = signifikans mellan grupperna bättre respektive sämre föräldrarelation 

*= <p 0,050 **= p< 0,01***=p< 0,001 

ns= ingen signifikans (p> 0,050) 

n= antal respondenter 

m= medelvärde 

SEM= standard error of mean 

Diskussion 

Metod diskussion 

Valet av webbenkät för att kartlägga och undersöka studiens syfte har varit ändamålsenligt 

eftersom att det inte var en fördjupning om hur stress och relationer upplevs hos individen 

som skulle undersökas utan om det fanns ett samband mellan dessa två. För att kunna göra 

uttalanden om samband måste detta undersökas på en större massa och därför tycktes 

alternativet webbenkät vara en bra metod för att just kunna nå ut till många samtidigt. Till att 
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börja med trodde vi att den lättaste vägen att nå ut till vår målgrupp samt ett stort antal skulle 

vara via gymnasieskolan och deras e- post databas. Dock visade det sig inte vara helt enkelt 

att samordna ett massutskick via e-post. Av de två skolorna som vi hörde av oss till som var 

intresserade av att delta i undersökningen var det Skellefteå gymnasieskola som samordnade 

ett utskick. Svarstiden blev slutligen 18 dagar, vilket är relativt kort och har troligtvis påverkat 

svarsfrekvensen. Med facit i hand tror vi att det hade varit enklare att gå ut själv med enkäten 

på plats i skolan, dels för att man då på ett tydligare sätt kan förankra studiens syfte samt 

varför den görs och på vilket sätt den är viktig. Det är svårare att nå ut med det budskapet via 

e- post och om vi själva skulle ha gått ut med den skulle respondenterna ha fått möjlighet att 

ställa frågor som rör själva enkäten vilket hade gjort det hela mer pedagogiskt.  

Vad som också kan ha påverkat svarsfrekvensen på webbenkäten är antalet frågor. Enligt 

Olsson och Sörensen, (2007) ska enkäter vara enkla och lätta att fylla i. Ett vanligt fel är att 

man har för många frågor när man konstruerar sina egna enkäter (ibid.). Det är tänkbart att 

enkätens frågor blev lite för många och att den blev för besvärlig att fylla i. En annan 

förklaring till den låga svarsfrekvensen kan kopplas till att webbenkäter har ett större bortfall 

än andra typer av enkäter (Trost, 2012). Vårt resultat kan även tänkas vara missvisande då de 

22 % som valt att svara på vår enkät kanske är det tjejer som upplever sig väldigt stressade. 

Det kanske är de som upplever sig mycket stressade som tycker att det är viktigt att svara på 

en sådan här enkät och tala om hur de mår. Detta kan ju således innebära att vi får en högre 

frekvens av upplevd stress i våra svar. De tjejer som kanske inte upplever lika mycket stress 

eller inte har problem med relationen till deras föräldrar kanske inte är lika motiverade att 

berätta hur de mår. En annan möjlighet är att det tjejer som är mest stressade och upptagna 

anser sig ha så mycket att göra så att de inte hinner eller orkar svara på enkäter. Ett annat 

problem som uppstår när man vill kartlägga förekomsten av stress är att det är väldigt 

subjektivt. Det vi anser vara stress kanske inte respondenterna upplever som stress och det 

finns ingen tydlig gräns för när man räknas vara stressad och när man inte är det. På samma 

vis kan upplevelsen av en god relation till föräldrarna vara väldigt subjektiv, då det är 

individuellt vilka krav man ställer för att en relation ska kunna kallas god.  

Utifrån frågorna gällande föräldrarelation delades materialet upp till två grupper som vi valde 

vi att benämna som bättre respektive sämre föräldrarelation, alternativet hade varit att 

benämna det som bra och dålig föräldrarelation. Vi valde denna benämning eftersom att en 

bättre relation inte behöver innebära en helt bra relation och på samma sätt behöver inte sämre 

relation innebära att den är rakt igenom dålig. Däremot i förhållande till varandra skiljer sig 



27 
 

dessa två grupper åt eftersom de som har en bättre relation sammantaget har fler poäng än de 

som har sämre relation.  

Resultat diskussion 

För att kunna mäta stressen hos respondenterna ställdes frågor i enkäten om upplevd stress, 

stressorer och prestationskrav. Dessa tre olika områden har sedan jämförts i förhållande till en 

sämre respektive bättre föräldrarelation. Vid uppdelning av materialet fann vi att större delen 

av respondenterna (n=28) hade en bättre relation till sina föräldrar. Detta resultat var positivt 

och ger signaler om att den större massan har en fungerande relation. Bakgrundsfrågorna 

visade att större delen av våra respondenter var hemmaboende (82 %) med sammanboende 

föräldrar (82 %). Vidare visade det att det var en liten del som hade arbetslösa (12 %) eller 

sjukskrivna föräldrar (10 %). Detta visar att den större delen av våra respondenter lever i 

social trygghet och goda uppväxtvillkor vilka är viktiga faktorer för barn och ungdomars 

hälsoutveckling precis som Socialdepartementet, (2007) framhåller i sin proposition. Att den 

större delen av våra respondenter har en bättre föräldrarelation skulle därför kunna kopplas till 

att de har goda socioekonomiska förutsättningar. Vilket även är i enlighet med det Zhang, 

(2012) kunde visa i sin studie där socioekonomiska problem inom familjen påverkade 

relationen mellan barn och förälder negativt.  

Upplevd stress och föräldrarelation 

På området gällande frågor om upplevd stress i förhållande till föräldrarelation visade 

resultaten att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. Gruppen med sämre 

föräldrarelation upplevde sig mer stressade än gruppen med en bättre föräldrarelation. Dessa 

resultat är mycket intressanta eftersom att det innebär att föräldrarelationen har betydelse för 

den upplevda stressen och kan således vara en betydande skyddsfaktor. Detta hänger troligtvis 

samman med det som man i tidigare studier har kunnat visa, att föräldrarelationen har 

betydelse för ungdomars hälsa (Nygren, Bergström, Janlert & Nygren, 2012). Det styrker 

även att vårt viktigaste sociala stöd finns bland annat i familjen, och för att det ska ha sin 

skyddande effekt ska relationen vara god och trygg (Socialdepartementet, 2007; Ekman & 

Arnetz, 2005).  

Vid analys av det frågor som vi ställde gällande föräldrarelation uppstod det signifikanta 

skillnader mellan grupperna med bättre respektive sämre föräldrarelation på följande frågor; 

förekommer det att du och dina föräldrar bråkar, upplever du att dina föräldrar kan uttrycka 

sina känslor (glädje, sorg, ilska), upplever du din hemmiljö som problemfylld, upplever du att 
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du kan uttrycka såväl negativa som positiva känslor inför dina föräldrar, upplever du att du 

måste ta ett större ansvar för någon i din familj än vad du borde samt jag vet att jag kan 

vända mig till mina föräldrar om det är något. På samtliga av dessa frågor upplevde gruppen 

med sämre relation mer problem. Att det uppstod skillnader på dessa frågor är intressant 

eftersom att frågorna sammanfattningsvis berör kommunikation mellan ungdom och förälder, 

förmåga att kunna uttrycka känslor sinsemellan, ett större ansvarstagande för föräldrarna samt 

mer bråk och en sämre hemmiljö. Alla dessa kan ses som bidragande faktorer till att 

föräldrarelationen blir sämre. Precis som tidigare studier visat finns det ett starkt samband 

mellan bristande kommunikation, problem inom familjen som bråk och en sammantaget dålig 

kvalitet på föräldrarelationen och ett dåligt allmänt hälsotillstånd hos ungdomar (Nygren, 

Bergström, Janlert & Nygren, 2012; Zhang, 2012).  

De frågor som vi inte fann någon signifikant skillnad på var; förekommer det att dina 

föräldrar bråkar med varandra, uppmärksammar dina föräldrar dig mest när du gör något 

positivt samt uppmärksammar dina föräldrar dig mest när du gör något negativt. Att det inte 

uppstod några skillnader mellan grupperna på frågan om det förekommer att dina föräldrar 

bråkar kan möjligen förklaras genom att den större delen av respondenterna har 

sammanboende föräldrar med goda socioekonomiska förutsättningar, såsom hög andel 

arbetande föräldrar och relativt många högskoleutbildade föräldrar. Detta tolkar vi som att 

mindre problem inom familjen och föräldrarna sinsemellan även bidrar till mindre bråk. Detta 

är vår tolkning men kan även kopplas till det Zhang, (2012) menar, att dålig socioekonomi 

bidrar till ökade problem inom familjen som påverkar relationerna negativt. Att det inte 

uppstod någon skillnad mellan grupperna på det två övriga frågorna kan tänkas bero på att 

föräldrar överlag beter sig på liknande sätt vad gäller att uppmärksamma positiva och negativa 

handlingar hos sina ungdomar. En annan möjlighet är att tjejerna uppfattar sina föräldrars 

positiva och negativa uppmärksamhet på ett likvärdigt sätt.        

Prestationskrav och föräldrarelation 

Det fanns inte några signifikanta skillnader i prestationskrav mellan grupperna med bättre och 

sämre föräldrarelation. Även om det inte fanns signifikanta skillnader visade resultaten 

tendenser som överensstämmer med tidigare resultat, det vill säga gruppen med sämre 

föräldrarelation hade ett högre medelvärde på både egna krav och föräldrars krav, än gruppen 

med bättre föräldrarelation. På totalnivå var de egna prestationskraven signifikant högre än 

föräldrarnas krav med ett medelvärde på 3,020 ± 0,1603, medan föräldrarnas krav hade ett 



29 
 

medelvärde 1,500 ± 0,1767 där man som mest kunde ha 4. Detta tyder på att de krav som 

tjejerna har på sig kommer i högre grad från dem själva än från föräldrarna. Detta är ett fynd 

som stämmer väl överens med tidigare forskningen som har visat att tjejer generellt sett är 

ambitiösa, vill göra bra ifrån sig och att de ofta har höga krav på sig själva (Ekman & Arnetz, 

2005). Detta visar sig genom att tjejer och även kvinnor gärna vill vara duktiga och många 

blir stressade för att det inte upplever sig själva som tillräckligt duktiga. Det högra kraven 

som tjejer generellt har på sig själva generar i sin tur mer stress, vilket blir något olyckligt då 

tjejer har en känsligare HPA- axel och är således ännu mer sårbara för den stress som de 

utsätts för (ibid.). Detta kan även kopplas till den tredimensionella Krav- Kontroll- Stöd 

modellen som menar att det är i dessa fall som den negativa stressen uppstår, det vill säga när 

kraven är för höga, man upplever låg kontroll och det sociala stödet är för lågt (Ekman & 

Arnetz, 2005). Detta kan även förklara varför vi ser på totalnivå att de egna prestationskraven 

är höga men fördelat på bättre och sämre föräldrarelation upplever de med en bättre relation 

mindre stress totalt sett. Detta kan tänkas bero på att den gruppen har ett högre socialt stöd, 

vilket visar att det sociala stödet som en god föräldrarelation ger fungerar som en 

skyddsfaktor mot stress (Andreasson, 2002; Ekman & Arnetz, 2005). 

Stressorer och föräldrarelation 

Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad i påverkan av stressorer mellan 

grupperna. De med sämre föräldrarelation upplevde en högre påverkan av stressorer än 

gruppen med bättre föräldrarelation. Återigen tros detta kunna förklaras genom att gruppen 

med bättre föräldrarelation har en högre buffert mot stress precis som Lindblom, Linton, 

Fedeli och Bryngelsson (2006) beskriver. Vad som också är väl känt är att människor är olika 

och påverkas därmed olika av händelser i livet vilket kan förklaras utifrån teorin KASAM 

(Socialdepartementet, 2007). En hög känsla av sammanhang leder till att vi kan behålla vårt 

välbefinnande trots de påfrestningar vi utsätts för. En förklaring till varför vissa upplever 

högre stress än andra kan möjligen förklaras genom att de har en lägre känsla av sammanhang 

(Nielsen & Hansson, 2007). Genom att tolka våra resultat utifrån skyddsperspektivet kan vi 

förklara att den höga påverkan av stressorer hos de med sämre föräldrarelation beror på lågt 

socialt stöd. Precis som Andréasson, (2002) menar, kan en skyddsfaktor även vara det 

motsatta, det vill säga en riskfaktor för hälsan, vilket är något som vi också kan se i våra 

resultat eftersom att dem med en sämre föräldrarelation upplever mer stress. Vid en djupare 

analys på specifika stressorer fanns det en signifikant skillnad mellan grupperna på frågorna; 

Oroar du dig för att inte klara av dina studier, upplever du att tankar om din framtid gällande 
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familj stressar dig samt upplever du din familjesituation som stressande. Gruppen med sämre 

föräldrarelation har skattat högre på dessa stressorer. Resultatet av en analys av stressorerna 

på totalnivå visade dock att stressorerna gällande familj hade lägst poäng och de som hade 

högst poäng var stressorer gällande framtida utbildning och arbete. Trots att de två olika 

grupperna hade skattat lågt på frågorna gällande familjesituation och familj i framtiden fann 

vi det mycket intressant att det även var här de största skillnaderna uppstod mellan grupperna. 

Detta innebär att även om de generellt inte hade skattat högt på dessa frågor så upplever de 

med sämre föräldrarelation mer stress över dessa frågor än de med en bättre relation. På 

totalnivå så visade resultaten däremot att det inte var relationer som upplevdes som mest 

stressande utan det var tankar om arbete och utbildning som upplevdes som mest stressande. 

Hälsovägledarperspektivet 

Vår främsta roll som hälsovägledare är att främja hälsa, det vill säga att arbeta med det som 

gör att människor förblir friska (Kostenius & Lindqvist, 2006). Stress kan på många sätt 

förebyggas, men som hälsovägledare arbetar vi med att identifiera faktorer som kan inverka 

främjande långt innan stressen orsakar problem och ohälsa (ibid.) Då denna studies resultat 

pekar på att det finns skillnader i upplevd stress beroende på om föräldrarelationen är bättre 

eller sämre, skulle vi som hälsovägledare kunna arbeta aktivt med att främja 

föräldrarelationen för att på så vis motverka stress. Genom att arbeta med det hälsofrämjande 

perspektivet tror vi att det skulle vara möjligt att minska på omvårdnadskostnader samt 

hälsoproblem för både individen och samhället. Enligt Pellmer, Wramner och Wramner, 

(2012) är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro samt sjuk- och 

aktivitetsersättning. År 2006 utgjorde psykisk ohälsa 42 % av alla nybeviljade sjuk- och 

aktivitetsersättningar bland kvinnor och 40 % bland män. Man beräknade år 1997 att 

samhällets kostnader för detta som inkluderar vård, sjukskrivning, sjukersättning och 

produktionsbortfall uppgick till omkring 50 miljarder kronor varav en tredjedel utgjordes av 

vårdkostnader. Det bör poängteras att dessa siffror är från 1997 och sedan dess har den 

psykiska ohälsan fortsatt att öka främst bland barn och unga, vilket sannolikt lett till att 

omkostnaderna är ännu större i dag. Hos barn och ungdomar som lever i familjer med sociala 

problem finner man en påtagligt ökad psykisk ohälsa (ibid.). Med tanke på att barn och unga 

är extra känsliga för yttre påverkan och inte alltid kan välja den miljö de lever i är det därför 

inom det hälsofrämjande folkhälsoarbetet viktigt med tidiga insatser för att skapa goda 

levnadsvillkor (Socialdepartementet, 2007). Dessa kan ses som en investering som kommer 

människor till del senare i livet (ibid.).         
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Familjen och föräldrar kan därmed ses som en resurs i det hälsofrämjande arbetet och som ett 

komplement till det mer traditionella arbetsätten för stressreducering. Föräldrarelationen kan 

även innebära en riskfaktor för ökad stress vilket också kan vara viktigt att känna till om vi 

som hälsovägledare samtidigt arbetar med andra metoder för att reducera stress och inte får 

tillfredställande resultat. Idag finns det speciella program som specifikt riktar sig mot 

föräldrar för att kunna förskjuta drogdebuten hos ungdomar (Koutakis, Stattin & Kerr, 

2008;Orth- Gomér & Perski, 2008). Vi ser att det skulle kunna vara möjligt att utifrån den 

kunskap vi har om föräldrarelationer och upplevd stress utveckla program och metoder för att 

arbeta på ett liknande sätt för att motverka utvecklingen av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det 

vill säga att främja en god relation mellan föräldrar och barn vilket vi tror skulle kunna göras 

på både individ, grupp och samhällsnivå. Det kvarstår dock hur detta ska göras i praktiken 

eftersom att denna studie bara har påvisat sambanden mellan föräldrarelation och stress. Hur 

dessa arbetssätt och metoder ska se ut är en fråga som måste lämnas för vidare undersökning 

och kartläggning. 

I hälsosammanhang upplever vi författare att tillsynes enkla och basala faktorer som 

relationer, trygghet och samhörighet med andra många gånger hamnar i skymundan för att 

istället lämna plats för de senaste råden och rönen inom hälsa. Vi tycker att denna studie med 

dess resultat visat att vi har en relativt outnyttjad källa till hälsa som förtjänar mer plats än vad 

den får i dagsläget. Vi glömmer många gånger även bort det som Salposky, (2003) menar att 

vi alla behöver ha en axel att gråta ut mot och en hand att hålla när det känns jobbigt. Vi 

behöver känna att någon kan och vill lyssna på oss och omsluta oss i deras famn för att säga 

att det snart blir bra igen. När vi fortfarande är i vår uppväxt är vi beroende av våra föräldrar 

även om vi steg för steg går mot att bli mer självständiga. Föräldrarna är de personer som 

oftast finns oss närmast under denna period i livet och blir därför betydelsefulla för hur vi 

klarar av att hantera alla de yttre krav som ställs på oss (Siegel, 2001). Beroende på om vi har 

en trygg eller otrygg anknytning till våra föräldrar kommer det att inverka på vår hälsa och ge 

oss olika förutsättningar att hantera svårigheter i livet (ibid.). Föräldrar är därför viktiga i 

hälsosammanhang vilket vi inte minst kan se i resultaten av denna studie och även något som 

vi borde kunna ta tillvara på ett bättre sätt än vad vi gör idag i det hälsofrämjande arbetet.   

Konklusion 

En slutsats vi kan dra från vår undersökning är att det finns ett samband mellan en bättre och 

sämre föräldrarelation och den upplevda stressen. Det fanns signifikanta skillnader mellan 
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grupperna gällande upplevd stress och stressorer men inte gällande prestationskrav. 

Sammantaget tyder ändå våra resultat på att föräldrarelationen är en viktig skyddsfaktor mot 

stress och det psykiska välbefinnandet hos tjejer 18-19 år. Våra resultat visade även att tjejer 

fortsätter att ha höga krav på sig själva som också tidigare studier har påvisat, vilket är 

intressant i sig, men kan inte kopplas till hur föräldrarelationen ser ut. Varför tjejer har höga 

krav på sig själva är ett problem som således måste bemötas och arbetas med på andra sätt.   

Vår studie var relativt liten med endast 50 respondenter men visar trots allt entydiga resultat. 

Dessa resultat skulle kunna vara en indikator för att forska på detta ytterligare, men då med en 

större undersökningsgrupp som skulle kunna göra resultaten mer generaliserbara till 

populationen. Precis som nämnts tidigare kvarstår frågan om hur man ska arbeta rent praktiskt 

med att förbättra föräldrarelationen. Förslag på fortsatt forskning inom området skulle därför 

kunna vara; Hur förbättrar man relationer och vilka metoder är effektiva för detta? En mer 

djupgående studie av kvalitativa slag skulle kunna identifiera vad en bra respektive dålig 

föräldrarelation innebär för barn och ungdomar samt hur den påverkar dem. Annan viktig 

forskning skulle kunna vara att undersöka om andra typer av relationer tillexempel 

vänskapsrelationer kan ersätta en dålig föräldrarelation i avseendet stress. Att forska på andra 

typer av relationer och dess skyddande effekt kan vara viktigt eftersom att det troligtvis inte är 

möjligt att arbeta med att förbättra alla föräldrarelationer då det kan finnas motsättningar som 

omöjliggör detta. Möjligen kanske andra typer av relationer kan fungera som ett substitut 

istället för föräldrarelationen.  I övrigt så kan vår studie vara till nytta för dem som är i 

kontakt med både föräldrar och ungdomar i sammanhang som rör hälsa och stress, det kan 

vara skolor, elevhälsan, ungdomsmottagningar och socialförvaltning.  
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Bilaga 1  

 

Upplevd stress och föräldrarelationer 

 
 
Hej 

Till denna enkät kommer svarsalternativen att bestå av en femgradig skala, bortsett från 
frågorna gällande bakgrund. 
Svarsalternativen är;  

* Nästan aldrig  
* Sällan  
* Ibland  
* Oftast  
* Nästan alltid  

Observa att i enkäten visas bara alternativen "Nästan aldrig" och "Nästan alltid" utmärkt. Vi 
vill även göra dig särskilt uppmärksam på att alternativen " Nästan aldrig" och "Nästan alltid" 
inte alltid ligger på höger respektive vänster sida på den femgradiga skalan. Vi ber dig därför 
vara noggrann när du läser frågorna och svarsalternativen. 

Tack för din medverkan!  

 
* Required 
Formulärets överkant 

Bakgrund 

Bor du med dina föräldrar* 

 Ja 

 Nej 

Är dina föräldrar sammanboende* 

 Ja 

 Nej 

Är dina föräldrar separerade 

 Ja 

 Nej 

Lever du med en ensamstående förälder* 

 Ja 

 Nej 

Lever du i en ny familjebild* 
Dvs, har dina föräldrar nya levnadspartners 
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 Ja 

 Nej 

Har din mamma genomfört eftergymnasiala studier* 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Har din pappa genomfört eftergymnasiala studier* 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Är någon eller båda dina föräldrar arbetslösa* 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Är någon eller båda dina föräldrar sjukskrivna * 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Upplevd stress 

1. Den senaste månaden, hur ofta har du känt dig upprörd över något som hänt dig 
oväntat * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

2. Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du inte har kunnat 
kontrollera/hantera de viktigaste sakerna i ditt liv * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Den senaste månaden, hur ofta har du känt dig nervös och stressad * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 
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4. Den senaste månaden, hur ofta har du känt dig säker på din förmåga att hantera 
personliga problem * 

Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan Alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan Alltid, to  4,Nästan aldrig,.      Nästan aldrig 

Den senaste månaden, hur ofta har du känt att saker har gått som du vill * 
Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       Nästan aldrig 

6. Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du inte kunnat hantera alla dina 
måsten* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Den senaste månaden, hur ofta har du lyckats hantera irritationsmoment i din vardag* 
Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       

Nästan aldrig 

8. Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du haft kontroll över saker i ditt liv* 
Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       

Nästan aldrig 

9. Den senaste månaden, hur ofta har du blivit upprörd på grund av saker som du inte 
har kunnat kontrollera* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

10. Den senaste månaden, hur ofta har dina problem blivit så stora att du känt att du 
inte kan övervinna dem* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Den senaste månaden, hur ofta har du känt dig stressad* 

Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 
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Stressorer 

Upplever du din familjesituation som stressande* 

Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Upplever du att tankar om din framtid gällande familj stressar dig* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Upplever du att tankar om din framtid gällande arbete stressar dig* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Upplever du att tankar om din framtid gällande utbildning stressar dig* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Oroar du dig över dina vänskapsrelationer* 

Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Oroar du dig över dina kärleksrelationer* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Oroar du dig för hur din ekonomiska situation ser ut* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Oroar du dig för att inte klara av dina studier* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Prestation 
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Ställer du höga krav på dig själv * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Ställer dina föräldrar höga krav på dig * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Upplever du att dina föräldrar accepterar dig som du är * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Relation till föräldrar 

Kommer du överens med dina föräldrar* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Tar dina föräldrar dig på allvar* 

Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Förekommer det att du och dina föräldrar bråkar* 
Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       

Nästan aldrig 

Förekommer det att dina föräldrar bråkar med varandra * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Förekommer det bråk i din hemmiljö * 
Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       

Nästan aldrig 

Upplever du din hemmiljö som problemfylld * 

Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  
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0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       

Nästan aldrig 

Känner du dig trygg i relationen till dina föräldrar * 

Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Känner du tillit till dina föräldrar * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Känner du att relationen till dina föräldrar är nära och varm * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Uppmärksammar dina föräldrar dig mest när du gör något positivt* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Uppmärksammar dina föräldrar dig mest när du gör något negativt * 

Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       Nästan aldrig 

12. Bryr sig dina föräldrar om var du befinner dig utan att vara överkontrollerande * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Upplever du att dina föräldrar har positiva förväntningar på dig * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

14. Upplever du att du kan uttrycka så väl negativa som positiva känslor inför dina 
föräldrar* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 



42 
 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

15. Upplever du att du måste ta ett större ansvar för någon i din familj än vad du 
borde* 
Nästan alltid=0 Ofta=1 Ibland=2 Sällan=3 Nästan aldrig=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan alltid 
Select a value from a range of 0,Nästan alltid, to 4,Nästan aldrig,.       

Nästan aldrig 

16. Jag vet hur mina föräldrar kommer att reagera när jag visar/berättar hur jag mår. 
Ex, glädje, sorg, ilska* 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

17. När jag verkligen säger vad jag menar, vet jag hur mina föräldrar kommer att 
reagera * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Jag vet att jag kan vända mig till mina föräldrar om det är något * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

19. Om jag och mina föräldrar ställs inför andra problem i livet, vet jag att vi kan 
hantera det * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

20. Upplever du att dina föräldrar kan uttrycka sina känslor. Ex glädje, sorg, ilska * 

Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       Nästan alltid 

Jag vet hur mina föräldrar kommer att uppträda när han/hon blir arg * 
Nästan aldrig=0 Sällan=1 Ibland=2 Ofta=3 Nästan Alltid=4  

 
0 1 2 3 4 

 

Nästan aldrig 
Select a value from a range of 0,Nästan aldrig, to 4,Nästan alltid,.       

Nästan alltid 

Hur upplever du sammantaget din relation till dina föräldrar?* 
1=Dålig 2=Ganska dålig 3= Ganska bra 4= Bra 

 
1 2 3 4 
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Dålig 
Select a value from a range of 1,Dålig, to 4,Bra, .      

Bra 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet som studerar till Hälsovägledare. För närvarande 

skriver vi C-uppsats i ämnet hälsopromotion. Uppsatsen ska baseras på en studie och vårt syfte med 

denna undersökning är att se om det finns ett samband mellan upplevd stress hos tjejer 18-19år, och 

hur relationen till föräldrarna ser ut.  

Vår förhoppning är att denna studie ska kunna bidra med ökad förståelse för vad det är som; dels 

skapar stress men också vad som kan skydda oss mot det. Denna information kan också vara till stor 

nytta för oss hälsovägledare i vårt arbete med att främja hälsa.  

Ditt deltagande är frivilligt men det skulle betyda mycket för oss om du skulle ta dig tid att fylla i 

enkäten, det tar ungefär 5-10 minuter av din tid. Dina svar kommer att vara helt anonyma och endast 

användas till detta forskningssyfte. Du kan också när som helst avbryta din medverkan. 

När du väljer att fylla i och skicka in enkäten tar vi det som ett godkännande av att medverka i 

studien.  

Om denna enkät väckt frågor eller funderingar hos dig och du känner att du skulle behöva någon att 

prata med rekommenderar vi att du vänder dig till elevhälsan.  

För att komma till enkäten klicka på länken nedan. 

Mvh/ Hanna Forsberg och Sofia Åkerström, Hälsovägledarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet 
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