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Abstrakt 
Denna studie ämnade att undersöka vilka faktorer som stressade elever som           

gick i årskurs tre på gymnasiet samt att undersöka vilka strategier de uppgav             

att de använde sig av för att hantera stressen. Studien var en kvalitativ             

intervjustudie och metoden som användes för att undersöka frågeställningen         

var hermeneutisk. Uppsatsen hade en salutogen ansats. Resultatet visade att          

studenterna upplevde att de faktorer som stressade dem var skolan, fritiden,           

viktiga relationer, ekonomi och tankar på framtiden. De copingstrategier som          

ungdomarna uppgav att de använde sig av var problemfokuserad coping,          

omstrukturerande coping, emotionsfokuserad coping och undvikande coping.       

Socialt stöd spelade en betydande roll för stresshantering hos respondenterna.          

Slutsatsen blev att gymnasieelever i årskurs 3 upplevde flera faktorer som           

stressade dem och att de använde sig av olika copingstrategier för att hantera             

stressen. 
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Introduktion 

Den psykiska ohälsan bland unga har enligt flera rapporter ökat.  I första hand 

var det den psykiska ohälsan bland unga kvinnor åldrarna 18–24 som hade 

ökat mest enligt statistiken (Socialstyrelsen, 2017).  Totalt sett var det så 

många som 190 000 barn och unga i Sverige som var drabbade av någon 

form av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsens rapport 2017. Främst var det 

ångestsymtom och depression som tycktes utgöra den största delen av den 

ohälsa som rapporterats. En tänkbar orsak till ökningen av den psykiska 

ohälsan skulle kunna förklaras med att stressen i samhället har ökat. Enligt 

Socialstyrelsens rapport 2017 var det de livsvillkor unga hade som utgjorde 

en stor källa till stress. Enligt en rapport från Statens offentliga utredningar så 

var det skolan som stressade unga mest (SOU, 2006;77). 

 Begreppet stress definierades som påfrestande stimuli från den yttre 

miljön som orsakade biokemiska, fysiologiska, beteendemässiga och 

psykologiska förändringar (Ogden, 2007). 

Kopplingen mellan psykisk ohälsa och stress har undersökts i 

tidigare forskning. Studier har visat att om en individ utsattes för långvarig 

stress med hög arbetsbelastning, tidspressat arbete, oklara mål och 

arbetsuppgifter så ökade risken för fysisk och mental ohälsa. Symtomen 

kunde då bli depression, huvudvärk och magbesvär (Ljungblad & Näswall, 

2009).  

Trots att den psykiska ohälsan i samhället hade ökat de senaste åren så 

visade statistiken trots allt att de flesta unga fortfarande inte led av någon 

form av psykisk ohälsa. Att vända på perspektivet och studera psykologi 

utifrån ett salutogent förhållningssätt har under senare år betraktats som mer 

och mer intressant inom den positiva psykologin. Salutogenes definierades 
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som hälsa och syftade till att studera friskfaktorer snarare än sjukfaktorer 

(Antonovsky, 1991). 

Att ha antagit ett salutogent förhållningssätt i studien innebar att 

intresset riktades mot vilka strategier individer uppgav att de använde sig av 

för att hantera stress. Individers strategier för att hantera och stå ut med stress 

har tidigare definierats som copingstrategier (Ljungblad & Näswall, 2009). 

Upplevelsevärlden hos ungdomar själva kring stress och 

copingstrategier var ännu relativt outforskat. Begreppet ungdomar 

definierades i undersökningen som individer som alla har fyllt 18 år och gick 

tredje  året på teoretiska gymnasieprogram. 

 

Stress 

Definitionen på stress kunde skilja sig åt mellan personer. Stress kunde oftast 

konstateras ha ett yttre ursprung, vilket i sin tur kunde leda till inre 

fysiologiska och psykologiska förändringar/störningar där individen kände 

sig hotad. Stressreaktionen kunde ses som en process där yttre krafter 

upplevdes som stressorer som hotade individens existens och dess 

välbefinnande. Individens inre reaktioner på yttre stressorer  kallades 

stressrespons  (Rydén & Stenström, 2008). 

Stress kunde antas vara något som alla människor mer eller mindre 

upplevde i sin vardag och uppkom när en individ utsattes för situationer där 

kroppen behövde extra kraft och energi. Denna energiansamling kunde också 

vara positiv och ske helt naturligt.  Det som hände i kroppen när vi utsattes 

för stress och hjärnan hade tolkat en situation som hotfull, var att det 

sympatiska nervsystemet aktiverades. Sympatiska nervsystemet har visat sig 

vara en del av det autonoma nervsystemet som styr andningen, blodtrycket 
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och pulsen. När stresshormoner har utsöndrats från binjurarna höjdes pulsen 

och blodtrycket. Blodtillförseln ökade till kroppens muskler men också till 

hjärnan samtidigt som blodtillförseln minskade till matsmältningsorganen. 

Ur ett evolutionärt synsätt har stressreaktionens varit ändamålsenlig då 

människan historiskt sett ställts inför hotfulla situationer och behövde slåss 

eller fly från fara. Denna stressreaktion har definierats som kamp- och 

flyktreaktion. Trots att samhället genomgått stora förändringar så har 

människans reaktioner på stressande stimuli inte förändrats (Hjärnfonden, 

2017).  

 Det har visat sig att samhällets höga krav på människor kunde 

upplevas som ett högt levnadstempo hos en del individer. Trots obalans i 

tillvaron så har det kunnat konstateras att människor kunde klara av stora 

påfrestningar om de fick möjlighet till återhämtning. Forskare har kommit 

fram till att brist på vila och återhämtning kunde vara ett stort problem i 

dagens samhälle. För att optimal vila skulle ske så räckte det inte att ta ledigt 

från den fysiska belastningen utan det krävdes även mental vila och 

återhämtning (Lundberg, 2003). 

 

Orsaker till stress 

När stress har studerats har man undersökt störningarna i individens samspel 

med dess miljö.  Det har varit processen mellan omgivningens krav och 

individens förmågor att hantera dessa krav som varit föremål för studierna 

(Rýden & Stenström, 2008). 

Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell beskrev att 

stress uppstod i relationen mellan upplevda krav och den individuella 

förmågan att kontrollera eller behärska de upplevda kraven. Modellen delades 
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in de olika psykologiska kraven i kognitiva, kvalitativa, kvantitativa och 

emotionella.  Modellen undersökte det som kallades mental arbetsbelastning, 

vilket hade att göra med mängden mental kraft som det krävdes för att utföra 

en viss arbetsuppgift. Upplevd kontroll handlade om individens kompetens i 

arbetet som skulle utföras och möjligheten att kunna fatta beslut.   Om 

individen utöver bristande kontroll också saknade socialt stöd ökade stressen 

ytterligare (Theorell, 2010). 

Hög arbetsbelastning har i tidigare studier visat sig orsaka stress hos           

individer. Stora mängder uppgifter som skulle göras under kort tid kunde           

leda till att individer hade arbetet i tankarna även när de var hemma och              

lediga. Detta ledde i sin tur att de inte fick den mentala och fysiska              

återhämtningen som behövdes för att de skulle må bra (Ljungblad & Näswall,            

2009).  

I en experimentell studie lät man 354 deltagare av totalt 580 gå ner i              

tjänst till 75% från att tidigare ha arbetat 100%. Deltagarna fick behålla sin             

ursprungliga lön. De övriga deltagarna i studien fortsatte att arbeta heltid.           

Under de 18 månader som studien pågick fick deltagarna föra dagbok över            

upplevd sömnkvalitet, sömnlängd, stress och upplevda bekymmer vid        

sänggående. Studien visade att minskad arbetsbelastning gav bättre sömn och          

sömnkvalitet och minskade stress och oro vid sänggående (Schiller,         

Lekander, Rajaleid,  Hellgren, Åkerstedt, Barck-Holst & Kecklund, 2017). 

Ytterligare en modell som kallas stimulusmodellen visade att stress         

uppkom utifrån krav som ställdes på personen i det dagliga livet. Studenter            

kunde exempelvis mötas av krav som dålig ekonomi och krav på att prestera i              

skolan. En del studenter hade flyttat hemifrån vilket också ställde krav på            
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dem att klara sig själva. De yttre kraven som ställdes på en person kallades              

stressorer. Individens upplevelse av stress kunde också beskrivas med hjälp          

av en modell som kallades responsmodellen. Responsmodellen förklarade        

följderna av de krav som ställdes på individen och individens försök att            

hantera stressen. Den beskrev hur stress påverkade människans psykiska och          

fysiska hälsa. Stress kunde ses som en abstrakt upplevelse med symtom som            

kraftlöshet, hetsighet, dålig sömn, huvudvärk och problem med        

matsmältningen (Cassidy, 2003). 

 En annan teori uppgav att lågt KASAM orsakade stress och psykisk 

ohälsa hos individer. KASAM definierades som känslan av sammanhang och 

bestod av tre delar nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). 

När tillvaron upplevdes som obegriplig, omöjlig att hantera och det 

inte verkade finnas någon mening med tillvaron skapade det hög stress, vilket 

i förlängningen kunde leda till ohälsa. I en enkätstudie genomförd på 125 

stycken 18-åriga studenter i Norge undersöktes sambandet mellan KASAM, 

upplevd stress och upplevd hälsa. Respondenterna fick själva skatta hur de 

upplevde de faktorer som studien avsåg att mäta. Studien visade att elever 

med hög KASAM var mindre stressade än elever med låg KASAM. Studien 

visade också att det fanns ett samband mellan stress och självrapporterade 

hälsoproblem (Mellem, 2009). 

En annan faktor som kunde antas orsaka stress var sociala 

faktorer. Ungdomarna i undersökningen kunde antas ha upplevt krav på att 

följa normen för att de skulle passa in och bli accepterade. Studier har visat 

att personer som utsattes för social stress försämrade sin förmåga att bedöma 
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riskfyllda situationer. I en experimentell studie med totalt 89 deltagare som 

slumpmässigt delades in i två grupper fick den ena gruppen utförde ett test 

som orsakade social stress och den andra gruppen utförde ett test som inte 

orsakade social stress. Båda grupperna fick efter genomförda tester mäta sin 

perceptiva riskbedömnings förmåga. Den grupp som utsatts för social stress 

hade sämre förmåga att bedöma riskfyllda situationer än gruppen som inte 

hade utsatts för social stress  (Jeremy,  Mendes &  Berry, 2016). 

 

Copingstrategier 

Inom positiv psykologi har fokus lagts på att försöka förstå och förklara vilka 

strategier individer använde sig av för att hålla sig psykiskt friska.  Forskare 

har kommit fram till att människor använde sig av olika copingstrategier för 

att klara upplevda påfrestningar. När begreppet coping beskrevs så 

förklarades det utifrån olika strategier som individer använde sig av för att 

klara av interna och externa krav i de situationer som upplevdes 

stressframkallande (Ljungblad & Näswall, 2009). 

Inom psykologisk forskning har man med hjälp av coping fått en 

förståelse för hur människor hanterar hotfulla situationer. Människor 

hanterade ständigt sina kognitiva reaktioner när de ville klara av de inre och 

yttre krav som ställdes mot deras resurser (Rydén & Stenström, 2008). 

Lazaurus och  Folkman (1987) identifierade fyra olika 

copingstrategier som människor använde sig av när de ställdes inför 

utmaningar som var stressfyllda. Dessa strategier var problemfokuserad 

coping, emotionsfokuserad coping, omdefinierande coping och undvikande 

coping. 
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Problemfokuserad coping handlade om att individen använde kognitiva 

förmågor för att hitta lösningar på problemen. Exempel på problemfokuserad 

coping kunde vara att samtala med någon som kunde ge råd och stöd, tänka 

ut lösningar på problemet som skapade stress eller att söka information som 

kunde leda till en lösning på det aktuella problemet. Problemfokuserad 

coping beskrevs som ett lösningsfokuserat förhållningssätt (Ljungblad & 

Näswall, 2009). 

Emotionsfokuserad coping handlade om att använda sig av strategier 

som hjälpte individen att hantera starka känslor som kunde uppstå i samband 

med stressreaktioner. Exempel på emotionsfokuserad coping kunde vara att 

lära sig att slappna av med hjälp av meditation eller avslappningsträning. Att 

träna eller umgås med vänner kunde också hjälpa individen att släppa på 

spänningar eller starka känslor som orsakats av stress (Ljungblad & Näswall, 

2009).  

Omstrukturerande coping handlade om att individen hittade ett nytt 

sätt att hantera problemet på genom att förändra sitt förhållningssätt till det. 

Om en individ till exempel kände sig stressad i en relation som inte gick att 

påverka kunde individen välja att acceptera relationen som den var eller 

förändra sitt förhållningssätt till relationen genom att be någon utomstående 

om råd för att försöka lösa de upplevda problemen (Ljungblad & Näswall, 

2009).  

Alla copingstrategier har inte visat sig hjälpa individen att hantera 

eller lösa upplevda svårigheter. Undvikande copingstrategier har inneburit att 

individer har använt sig av strategier som innebar att de försökte komma ifrån 

problemet istället för att lösa det. Exempel på denna typ av strategi har 
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kunnat vara att använda alkohol, droger eller ägna sig åt något annat 

flyktbeteende. De undvikande strategierna har hjälpt individen att glömma 

problemet för stunden men kunde orsaka större problem i det långa 

perspektivet (Ljungblad & Näswall, 2009). 

 

Socialt stöd 

Socialt stöd har visat sig hjälpa människor att minska upplevd stress och 

hantera uppkomna situationer som orsakat stress. Socialt stöd kunde även 

förebygga att stressen ledde till ohälsa. När människor kände sig stressade 

hade de behov av stöd och någon som kunde lyssna och ge goda råd eller 

hjälpa dem med praktiska saker som behövde göras (Ljungblad & Näswall, 

2009). 

Socialt stöd var ett begrepp och kunde delas in i känslomässigt stöd 

samt instrumentellt stöd. Det känslomässiga stödet innebar att en individ 

upplevde sig ha en möjlighet till att samtala med någon som lyssnade och 

kunde prata ut när denne kände oro kring en situation eller händelse i livet. 

Det instrumentella stödet gavs i form av hjälp praktisk hjälp, utbildning, extra 

resurser och mer tid att utföra en uppgift (Cohen & Wills, 1985). 

I en meta-analys innehållande 246 studier som alla mätt samband 

mellan socialt stöd och välmående bland unga framkom att det fanns ett litet 

men positivt samband mellan socialt stöd och välmående. Tydligt i studien 

var att upplevt socialt stöd var starkt associerat med en positiv självbild och 

att det var själva upplevelsen av stöd som skapade välmående hos 

respondenterna. I meta-analysen framkom också att stöd från lärare eller 
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skolpersonal kunde leda till att välmående bland elever ökade (Chu , Saucier 

& Hafner (2010). 

 

Syfte och frågeställning 

Då den psykiska ohälsan har ökat bland unga de senaste åren och stress 

ansågs vara en av orsakerna till ökningen, var det intressant att undersöka 

vilka faktorer som orsakade stress hos gymnasieungdomar. Ämnet var även 

intressant att studera utifrån ett salutogent perspektiv då det tidigare har lagts 

stort fokus på psykosocial ohälsa bland unga och kunskapen om vad som 

håller unga psykiskt friska var därför relativ outforskad. 

Syftet med studien var därför att öka kunskapen om vilka faktorer som 

orsakar stress hos gymnasieungdomar och vilka copingstrategier 

gymnasieungdomar använde sig av för att hantera stress.  

Studiens frågeställningar var; Vilka faktorer upplevde 

gymnasieungdomar som stressande? Vilka strategier använde de sig av för att 

hantera stressen?  

 

Metod 

För att få svar på vad som stressade gymnasieungdomar i årskurs 3 och vad 

de gjorde för att hantera stressen genomfördes tio kvalitativa intervjuer. 

Metoden som användes för att undersöka frågeställningen var hermeneutiskt 

vilket innebar att intentionen var att utforska   hur gymnasieungdomarna 

upplevde stress men också vad de använde sig av för strategier för att hantera 

stressen. 
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Deltagare 

Deltagarna i undersökningen var elever i årskurs 3 på gymnasiet. 

Gymnasieskolan låg i en mellanstor svensk stad i östra Götaland.  Urvalet 

skedde strategiskt utifrån att gymnasieungdomar i årskurs 3 bedömdes vara 

lämpliga respondenter i undersökningen. Anledningen till att elever i årskurs 

3 bedömdes vara lämpliga var att de befann sig i den ålder där det skett störst 

ökning av den psykosociala ohälsan och att sista året på gymnasiet bedömdes 

vara en period då ungdomarna förmodades ha mycket att göra i skolan.  

Totalt deltog tio gymnasieungdomar i intervjuerna.  Eleverna som 

tillfrågades var 18 år. I undersökningen deltog både män och kvinnor.   

 

Procedur 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Före 

datainsamlingen gjordes det fördjupade litteraturstudier för att få en bättre 

förståelse för vilken forskning som fanns inom området stress, unga och 

coping. Intervjuguiden som användes innehöll halvstrukturerade frågor som 

var konstruerade i förväg (se bilaga). 

 Frågorna avsåg att vara så öppna och neutrala som möjligt men då 

undersökningen hade en salutogen ansats så lades också fokus att undersöka 

vad som hade hjälpt dem att hantera stressen.  

För att få en tydlig  bild av innehållet kompletterades frågorna i 

intervjuguiden med följdfrågor som tex; Berätta mer, kan du förklara lite 

närmare hur du tänker. Syftet med öppna följdfrågor var att få en så 

nyanserad bild av respondenternas upplevelsevärldar som möjligt. 
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Innan datainsamlingen påbörjades kontaktades ett antal lärare i årskurs 3 på 

gymnasiet. De tillfrågades om de hade elever i sina klasser som kunde tänkas 

vilja delta i undersökningen. Därefter presenterades syftet med 

undersökningen i klasserna och några elever erbjöds sig att delta. Tider 

bokades in med eleverna och intervjuerna genomfördes på en neutral plats i 

skolan.  

Under intervjutillfället lades stor vikt vid att deltagarna skulle känna 

sig så bekväma som möjligt i situationen. Enligt Langemar (2008) hade 

resultatet på kvaliteten på studien kunnat försämras om respondenterna inte 

hade känt sig bekväma eller trygga under intervjutillfället. Intervjuerna tog ca 

45 minuter per deltagare. Vid intervjutillfället spelades materialet in med 

hjälp av en ljudupptagningsapp på Iphone. Materialet transkriberades därefter 

till skriven text.  Den transkriberade texten utgjorde underlag för analysen.  

 

Innehållsanalys 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt har Burnards (1991) metod 

för innehållsanalys använts.  I första skedet fördes minnesanteckningar efter 

varje intervju. Minnesanteckningarna rörde framförallt de empiriska 

föresatser som studien hade. När samtliga intervjuer var genomförda 

transkriberades materialet till skriven text. I andra skedet lästes den 

transkriberade texten igenom för att innehållet skulle bli så tydligt som 

möjligt. Syftet med denna fas var att bekanta sig med det insamlade 

materialet (Burnard, 1991). 

När materialet var genomläst så många gånger som det behövdes för 

att materialet skulle kännas bekant,  genomsöktes texten för att  identifiera 
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meningsbärande enheter. Här uteslöts det material som inte hade någon 

betydelse för innehållsanalysen och som kunde ses som utfyllnad. Därefter 

kodades de meningsbärande enheterna. Denna del i processen kallades för 

öppen kodning (Burnard, 1991). 

I fjärde och femte stadiet  så ordnades de meningsbärande enheterna i 

kategorier. Här var syftet att sortera upp materialet för att få en mer 

överskådlig blick av innehållet. I stadie sex hade det varit lämpligt att be 

forskarkollegor läsa igenom kategorierna för att se om de hade gjort liknande 

bedömningar och därmed öka validiteten i undersökningen. Denna fas var 

dock inte möjlig att genomföra.  

I stadie sju lästes de olika kategorierna igenom på nytt för att slutligen 

fastställas. Därefter (stadie åtta) gicks det transkriberade materialet igenom på 

nytt utifrån kategorierna som fastställts. I stadie nio klipptes de kodade 

texterna ut och ordnades under de kategorier som identifierats. Därefter 

sorterades materialet i kategorierna upp i underkategorier för att få en 

tydligare struktur. För att öka validiteten ytterligare hade några utvalda 

respondenterna i undersökningen kunnat tillfrågats för att se om deras svar 

hade hamnat i rätt kategori och underkategori, detta var inte genomförbart då 

respondenterna inte var tillgängliga när resultatet analyserades.  När allt 

material var kodat och uppdelat i kategorier och underkategorier så gicks 

materialet igenom vid ytterligare några tillfällen för att säkerhetsställa att all 

information hade bearbetats korrekt.  
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I tabell 1 följer några exempel på meningsbärande texter, hur de 

kondenserades, kodades och vilka kategorier de delades in i.  

 

Tabell 1 Analysprocessen 

 

Meningsenhet                 Kondensering          Kod                   Underkategori           Kategori 

”Jag blev yr i huvudet,  
mitt hjärta bultade när    Stressad över        Stress, skola               Prestation           Skola  
jag skulle göra provet     skoluppgift  
 
 
”Jag tänker mycket när 
jag ska sova”                   Tankar, sömn    Kognitioner, sömn         Kognitioner        Stress  
 
 
”Du vet ibland försöker  
man sitt bästa men det       Försöker men     Brist på kontroll          Undvikande      Coping 
hjälper ändå inte, då blir   det går inte 
 man frustrerad och det  
blir liksom att:  vad kan jag 
 göra annorlunda till nästa 
 gång och man har inte  
svaren”  
 
” Ibland vissa dagar när  
det blir för mycket så            Hög belastning   Brist på kontroll        Prestation          Skola 
blir jag smågrinig och 
 jag bryr mig inte, jag är 
 mest bara är i skolan 
för att jag måste”  
 
”Vill komma in på  
utbildning, ha höga           Komma in på          Krav, skola                Prestation        Skola  
betyg göra sitt bästa”        utbildning 
 
Jag har skaffat mig en 
 planerare nu i trean          Hjälp med              Hanterbarhet               Problem-        Coping  
och min mentor hjälper     struktur                                                       lösning 
 till med att styra upp” 
Notera: Citaten i tabellen utgör endast exempel från den fullständiga resultatanalysen 
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Efter genomförd resultatanalys strukturerades resultatet upp i skriven text 

under huvudrubriker och underrubriker. För att göra innehållet mer 

överskådligt användes också tabeller för att tydliggöra resultatet. Under 

analysens gång framträdde socialt stöd som en betydande faktor vilket ledde 

till att ytterligare litteraturstudier genomfördes  för att kunna knyta resultatet 

till teori. 

  

Etik 

Den kvalitativa studien följde Etiska rådets krav för forskningsetiska 

principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Eleverna som 

deltog i studien informerades om syftet med studien och att det var helt 

frivilligt att delta, samt att de kunde avbryta sin delaktighet när som helst. De 

elever som intervjuades var samtliga över 18 år vilket innebar att de var 

myndiga och själva kunde fatta beslut om sitt deltagande. Beträffande 

konfidentialiteten så lämnades inga känsliga uppgifter ut från studien. 

Materialet hanterades och förvarades på ett sätt som gjorde att ingen annan 

kunde identifiera deltagarna eller på något sätt få tillgång till materialet. 

Eleverna informerades om att deras intervjuer endast skulle användas till 

undersökningen och inte skulle komma att exponeras eller lånas ut i 

kommersiellt syfte eller utgöra något underlag för beslut. Deltagarna i studien 

informerades om att de närsomhelst kunde kontakta de som intervjuade om 

det uppkommer frågor i efterhand (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 

Den genomförda undersökningen syftade till att få en förståelse för 

gymnasieungdomars upplevelsevärld beträffande stressfaktorer och 

copingstrategier. Resultatet visade att tio av tio ungdomar uppgav skolan som 

en stressande faktor.  Fritiden var en stressfaktor för fyra av tio elever, 

relationer där den andra parten inte mådde bra uppgavs som stressande för tre 

av tio respondenter. För två respondenter var ekonomi en stressfaktor. För tre 

respondenter så var framtiden en stressande faktor. Flera respondenter 

uppgav mer än en faktor som stressande. 

 Av totalt tio tillfrågade gymnasieungdomar hade sju en god psykiska hälsa 

trots den upplevda stressen. 

Samtliga respondenter uppgav att de använde sig av olika strategier 

för att hantera stressen. Några av respondenterna upplevde att strategierna 

endast hade effekt korta stunder.  De strategier som respondenterna använde 

sig av kunde identifieras som problemfokuserad coping, omstrukturerande 

coping, emotionsfokuserad coping och undvikande coping.  

Socialt stöd visade sig vara av stor betydelse för respondenterna och 

bidrog till att sänka den upplevda stressnivån. Det sociala stödet var både 

instrumentellt  och emotionellt.  
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Resultatet kunde delas in i följande teman, kategorier och underkategorier; 

 

Tabell 2:                Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 

Stressfaktorer                             Skola  Prestation, social status 

Fritid   Prestation, understimulerad 

             Viktiga 

             relationer                               Oro, ensamhet 

             Ekonomi                               Familj, privat 

             Framtid                               Ovisshet 

 

Stresshantering                            Problem- 

            fokuserad                Lösa problemet 

                                                        Omstrukturera                      Förändra  

                                            förhållningsätt 

                                                       Emotions-                              Hantera känslor, 

            fokuserad                                återhämtning 

 

           Undvikande                            Fly från problemet 

           Socialt stöd                             Praktiskt,emotionell 

__________________________________________________________________________ 

Notera: De teman som identifierades var; Stressfaktorer och Stresshantering.  Under varje 
kategori återfanns de faktorer och strategier som blev tydliga i resultatet. 

 

 

Stressfaktorer 

Skolan 

Av totalt tio respondenter upplevde samtliga att skolan var en faktor som 

orsakade stress. En av anledningarna till att skolan var stressande var att 
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mängden av uppgifter och prov upplevdes som för många i relation till hur 

mycket tid det fanns till att lösa uppgifterna på. 

 

 ”Innan höstlovet hade vi tre tal och tal är en väldigt stor grej i skolan 

och man ska först skriva hela talet och det ska vara källkritiskt och sen ska 

du öva in hela grejen och sen ska du stå där inför alla och ja sen är det en 

massa inlämningar och vi filmar och gör undersökningar. Det blir en himla 

massa man ska göra men man försöker ju”.  

 

När gymnasieungdomarna hamnade efter med skolarbetet och inte upplevde 

sig ha kontroll över situationen påverkade det deras psykiska mående. Några 

av respondenterna uppgav att de blev uppgivna inför situationen och andra 

uppgav att stressen orsakat sömnproblem, ångest och nedstämdhet.  

Flera respondenter upplevde skoldagarna som långa och att pauserna 

mellan lektionerna var för korta. Majoriteten av gymnasieungdomarna som 

tillfrågats tyckte att det inte fanns så mycket tid till att göra andra saker 

utanför skolan mer än till att göra läxor och plugga till prov. 

Förutom att omfattningen av uppgifter och prov upplevdes som 

stressande så uppgavs också kravet på prestation som överhängande. Flera 

gymnasieungdomar uppgav att de hade varit tvungna att sänka kraven på sig 

själva gällande prestation. Samtidigt kändes kraven på att prestera för att 

kunna komma in på önskvärd utbildning stressande. 
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”Vi ska ha fysikprov idag och jag vet att det inte är hela världen om 

jag misslyckas, men det känns väldigt skrämmande för mig att jag kanske får 

ett E när jag egentligen kan få ett A. Jag vet att det inte är hela världen om 

jag skulle få ett E då är jag åtminstone godkänd, men det är något som ligger 

och gnager hela tiden”.  

 

Flera av respondenterna uppgav att de tyckte att strukturen i skolan orsakade 

stress hos dem. Bland annat så lyfte flera gymnasieungdomar fram att 

arbetsbelastningen upplevdes som ojämn och att lärarna inte verkade 

kommunicera med varandra när de bestämde uppgifter och prov. Vissa 

veckor var väldigt lugna med få inlämningar och prov medan andra veckor 

var mycket stressiga. Framförallt så var det mycket prov och 

inlämningsuppgifter före loven. Några respondenter uppgav också att de 

tyckte att lärare visade lite eller ingen förståelse för att elever var olika och 

hade olika behov.  

Flera respondenter uppgav att de var stressade över sociala faktorer i 

skolan. Att passa in och vara som “alla andra” var ett sådant exempel. 

 Hålla tal inför andra elever innebar en stor stress för flera elever. Känslan av 

att vara socialt utsatt och ett föremål för andras bedömning ledde till 

hjärtklappning, tryck över bröstet och panikkänslor.  

 

” Jag har aldrig varit bekväm med att tala inför folk, just därför att 

man blir bedömd eftersom jag under högstadiet varit med om att andra elever 

dömer en och skrattar åt en”.  
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En respondent uppgav att det krävdes mycket energi för att orka upprätthålla 

sin sociala status i skolan och att det hade fått konsekvenser för studierna. Att 

alltid behöva vara trevlig mot andra trots att man kände stress och ångest 

upplevdes som påfrestande.  

  

Fritid 

Av totalt tio respondenter nämnde fyra att fritiden kunde vara en stressande 

faktor. Även om respondenterna upplevde sina fritidsintressen som 

betydelsefulla och stimulerande kunde bristen på tid och det dåliga samvetet 

för skolarbetet innebära att fritidsintresset hade framkallat stress.  

För de elever som hade en idrott som innebar resande och tävlande så 

var stressen extra påtaglig. Rädslan över att inte kunna prestera på sin bästa 

nivå påverkade respondenten negativt.  

 

“När bowlinghallarna är upptagna och jag inte får träna och jag 

måste träna för att bli bättre och när träningarna inte går så bra och det 

också är en massa resande och tävlande så blir det en stressande faktor”. 

 

Att ha för lite att göra på fritiden kunde också upplevas som stressande och 

respondenter i studien berättade att det kunde leda till att det började krypa i 

kroppen och skapa en känsla av rastlöshet.  

 

Viktiga relationer 

Viktiga relationer visade sig vara en faktor som orsakade hög stress hos tre av 

tio gymnasieungdomarna som deltog i studien.  När människor som stod dem 

nära inte mådde bra och respondenterna inte upplevde sig kunna påverka 
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situationen kunde det innebära att stressnivån blev så hög att det gick över till 

passivitet. Även sömnen kunde påverkas negativt.  

Avsaknaden av nära relationer kunde upplevas som en belastning för 

respondenterna. Att inte kunna dela sina innersta tankar och känslor med 

någon hade bland annat lett till ensamhetskänslor.  

 

“Det är svårt för man passar inte alltid in, det är svårt att hitta 

någonstans där man helt hör hemma och jag gillar inte alltid alla människor 

jag har omkring mig. Jag har många vänner som jag inte egentligen tycker 

om, jag umgås för att ha någon att umgås med. Jag måste förbereda mig för 

att umgås med dem och det blir mer som att jag måste prestera när jag 

umgås med dem”. 

 

Ekonomi  

Av tio tillfrågade respondenter uppgav två att ekonomi kunde orsaka stress. 

Exempel på detta var när en förälder var arbetslös och ekonomin inte räckte 

till i hemmet varje månad.  

För gymnasieungdomarna kunde också kostnader för körkort 

upplevas som stressande. När ungdomarna gjort ansträngningar för att hitta 

jobb för att kunna betala körlektioner och inte lyckats med det så blev 

situationen särskilt påfrestande.  

 

“Jag försöker verkligen hitta ett jobb men det händer ingenting och 

då blir man ju ännu mer stressad och får ångest typ”. 
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Tankar på att inte kunna förverkliga sina drömmar i framtiden på grund av 

ekonomiska skäl var också en faktor som orsakade stress.  

 

Framtid 

 Resultatet på studien visade att oro inför framtiden var en orsak till stress för 

tre av gymnasieungdomarna. Tydligt var att de gymnasieungdomar som hade 

mål och drömmar upplevde mindre stress än de som var osäkra inför 

framtiden.  

En annan orsak till stress inför framtiden var rädslan för att inte lyckas 

lika bra som ett syskon.  

 

“Det kanske låter lite konstigt men något som stressar mig är att jag 

ska bli mindre framgångsrik än min lillebror, du vet det är ens lillebror, man 

har fått visa saker och nu börjar han bli vuxen och vet allt själv, det gör mig 

lite orolig”. 

 

Ansvaret för att kunna sköta ett hem kunde väcka oro för några av 

respondenterna. Stressen orsakades av att ungdomarna inte upplevde sig ha 

kunskap om hur ett eget hem sköttes. 

 

Copingstrategier 

Respondenternas sätt att hantera stressen och stå ut med den kunde 

sammanfattas under rubrikerna; problemfokuserad coping, 

emotionsfokuserad coping, omstrukturerande coping, undvikande coping och 

socialt stöd.  
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Problemfokuserad coping 

Flera av gymnasieungdomarna använde sig av kognitiva strategier för att 

hantera stressen. Genom att lösa problemet med att hitta en struktur för vilken 

ordning uppgifterna skulle lösas bidrog det till att ungdomarna i studien åter 

upplevde sig ha kontroll över situationen. 

Ett annat sätt att hantera stressen på var att ta kontroll över situationen 

genom att be om hjälp. Exempelvis kunde lärare, annan skolpersonal eller 

föräldrar bidra till att respondenterna fick hjälp med det de tyckte var svårt att 

hantera. Ytterligare en strategi för att minska den upplevda stressen var att 

arbeta undan uppgifterna och därefter ta paus för att göra något roligt. 

 

Omstrukturerande coping 

Gymnasieungdomarna använde sig av omstrukturerande tankar för att komma 

ifrån den upplevda stressen. Exempel på detta var att förändra sitt 

förhållningssätt och sänka de egna kraven på prestation. 

 

“Jag prioriterar mina tankar, jag vet att inte världen inte går under 

om jag inte gör det och jag dör inte, så då kan jag vänta liksom”. 

 

En annan omstrukturerande strategi var att räkna matematik och på detta sätt 

fokusera på ett logiskt problem som gick att lösa. Genom att skifta fokus från 

ett olösbart problem i familjen blev stressen hanterbar för respondenten.  

Bland respondenterna fanns det elever som såg stressfyllda situationer 

som utmaningar. Genom att ta lärdom av vad som hade hänt skapade det en 

mening för några av respondenterna. Tydligt var att respondenter som 
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skapade mening av händelser som varit stressfyllda också hade ett positivt 

förhållningssätt till tillvaron.  

 

Emotionsfokuserad coping 

Gymnasieeleverna som deltog i studien hade flera olika strategier för att 

återhämta sig känslomässigt från stress. Speciellt när gymnasieungdomarna 

befann sig hemma och kunde släppa alla krav försvann spänningarna i 

kroppen.  

En annan strategi var att åka iväg någonstans och umgås med vänner 

som var trygga för dem.  

 

” Att vara med ett gäng väl utvalda kompisar där vi är på samma nivå med 

såna grejer man kan prata om, med samma humor, där man istället för att få 

mothugg så får man något mer tillbaka, något ännu dummare kanske eller ett 

led i diskussionen, där är jag superlugn, där pirrar det i magen liksom, det är 

ett skönt gäng”. 

 

En av respondenterna berättade att hästar fyllde en viktig funktion för 

återhämtning.  

 

“Är man trött så gör det mycket rent psykiskt att få hålla på med 

hästar, det ger även energi till dagen efter. ”Hästarna har ju varit med mig 

hela livet och de har hjälpt mig att stänga av mina känslor när jag mått 

dåligt ”. 
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Andra faktorer som gymnasieeleverna uppgav som källa till återhämtning var 

att träna eller att gå en promenad i naturen. Även att ta en lång varm dusch 

efter träningen var avkopplande. Flera elever nämnde att musik bidrog till att 

de kunde slappna av och återhämta sig. Att lyssna på musik, sjunga eller att 

spela något instrument innebar att eleverna uppgav att de kände sig 

närvarande i stunden och att tankar på andra saker hölls borta.  

 

Undvikande coping 

I undersökningen framkom att fyra respondenter kopplade av genom att spela 

tv/dataspel eller att titta på film. Respondenterna berättade att anledningen till 

att de återhämtade sig när de spelade spel eller tittade på film var att de då 

stängde ute negativa tankar och känslor.  

 

” Ett sätt är att sätta sig och spela spel med sina vänner. Jag vet 

liksom att det som försiggår omkring mig betyder ingenting här, det är bara 

virtuellt liksom och det som händer i det verkliga livet spelar ingen roll” 

 

Tre av eleverna som uppgav spel som avkoppling uppgav också att de hade 

svårt att få andra saker gjorda. Skolarbete hade kommit så långt efter att det 

funnits en risk att en respondent inte hade blivit godkänd i vissa ämnen.  

 

Socialt stöd 

Flera respondenter i den kvalitativa undersökningen berättade om betydelsen 

av socialt stöd. Att ha ett stöd i vardagen innebar att stressen minskade eller 

blev mer hanterbar.  För fyra av respondenterna var det föräldrar som gav det 
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största stödet. Bland annat fick eleverna hjälp med praktiska saker men också 

föräldrarnas förhållningssätt gentemot ungdomarna visade sig ha betydelse. 

 

” Med mamma är det så här, jag behöver inte vara någon mer än mig 

själv för att bli uppskattad av henne, jag kan vara helt och hållet misslyckad 

men det spelar ingen roll. Så det är lite det jag vill, jag vill ha mer villkorslös 

kärlek, det ger mig mycket trygghet när det är jobbigt” 

 

Några av respondenterna upplevde att det var en pojkvän eller flickvän som 

var de som stöttade dem mest när livssituationen upplevdes som stressande. 

Även vänner var viktiga för flera av de tillfrågade gymnasieeleverna. 

Vännerna hjälpte respondenterna att koppla av från skola och stress. De 

fungerade också bra som bollplank i situationer där de behövde någon att 

prata med eller att hitta på roliga tillsammans med.  

Socialt stöd i skolan hade hjälpt några respondenter att sänka 

stressnivån.  Lärare som hade förståelse för ungdomarnas situation och som 

kunde förlänga deadlines om det behövdes, bidrog till att stressen lättade 

något. Förhållningssättet som lärarna hade till prestation hade också betydelse 

för eleverna. De lärare som tyckte att godkänt var gott nog tycktes ha en 

positiv inverkan på eleverna.  

För några av de elever som hamnat efter med skolarbetet så mycket 

att det inte längre var hanterbart hade skolan erbjudit hjälp i form av extra 

stöd. Stödet hade bestått av planering och hjälp med att hitta en struktur för 

studierna. 
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“Jag har skaffat mig en planerare nu i trean, och min mentor hjälper 

till med att styra upp jag har fått mer struktur, och vet vad som kommer och 

då är det bara för mig att sätta mig ner och ta tag i det. Det har hjälpt mig”. 

 

Att ha klasskompisar som stöttade och hjälptes åt var också en faktor som 

mildrade stressen hos respondenterna.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka stressfaktorer och copingstrategier hos          

gymnasieungdomar i årskurs 3 på gymnasiet. Av tio respondenter så var tre            

så påverkade av stress att de hade utvecklat psykisk ohälsa som ångest och             

nedstämdhet. Enligt tidigare undersökningar (Socialstyrelsen, 2017) var det        

just ångest och nedstämdhet som utgjorde den största delen av psykisk ohälsa            

bland unga. Då den kvalitativa studien hade en salutogen ansats vändes           

perspektivet och konstaterades att sju av tio elever som deltog i studien trots             

stress och påfrestningar hade lyckats behålla en god psykisk hälsa. De tre            

elever som mådde psykiskt dåligt till följd av stress, ångest eller nedstämdhet            

behandlades för sina symptom. 

Några av de stressorer som respondenterna uppgav stämde väl         

överens med tidigare forskning. Exempel på detta var upplevda krav på att            

prestera i skolan och dålig ekonomi  (Cassidy, 2003).  

Att skolan upplevdes som stressande var att antalet uppgifter i          

förhållande till den tid de hade till att lösa uppgifterna på var begränsad.             

Ungdomarna kände inte att de hade tillräckligt med tid för att kunna hantera             

skolarbetet och att de därmed hade förlorat kontroll över situationen. Flera           
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respondenter uppgav att de upplevde arbetsbelastningen i skolan så hög att de            

kunde bli passiva och inte få någonting alls gjort. Resultatet stämde väl            

överens med tidigare studier som visat att när en individ upplever en hög             

arbetsbelastning på grund av en massa uppgifter ska slutföras på för kort tid             

kunde det leda till en upplevelse av utmattning (Ljungblad & Näswall, 2009).  

Även kraven på att prestera för att kunna komma in på en utbildning i              

framtiden upplevdes som stressande för några av respondenterna. Utifrån att          

skolan utgjorde en stor källa till stress bland unga kunde det diskuteras            

huruvida de krav som ställs på unga är rimliga. Enligt krav-, kontroll och             

stödmodellen utvecklades stress till följd av att kraven, såväl inre som yttre,            

upplevdes som för höga för individen och att denne inte ansåg sig ha             

tillräckliga resurser för att kunna hantera dem (Theorell, 2010). 

Några av respondenterna lyfte fram att de inte upplevde att lärare såg            

individuella behov hos eleverna och att det saknades brist på planering och            

struktur. Just känslan av att de inte kunde påverka situationen ledde till            

uppgivenhet hos några av respondenterna. Några av eleverna berättade om          

att de själva tagit initiativ till att söka stöd och hjälp från lärare så upplevde               

de också att stressen minskade och de mådde bättre. Resultatet stämde           

överens med tidigare forskning som visat ett samband mellan stöd från lärare            

och välmående hos elever  (Chu, et al, 2010). 

Social stress var en ett ämne som togs upp av några respondenterna.            

Stressen bestod i att respondenterna kände sig bedömda av andra men också            

att de kände krav på att prestera socialt. Tidigare studier har visat att             

människors förmåga att bedöma risker blir sämre vid social stress men det var             

ingenting som framkom i ungdomarnas berättelser (Jeremy, et al, 2016).  
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Beträffande de copingstrategier som respondenterna uppgav att de använde 

sig av så var de väl överensstämmande med tidigare forskning (Ljungblad & 

Näswall, 2009). De copingstrategierna som respondenterna använde sig av att 

identifieras utifrån Lazaurus och Folkmans (1987) teorier om 

copingstratetgier. Copingstrategierna kunde delas in under rubrikerna 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, omdefinierande coping 

och undvikande coping och var representerade bland samtliga respondenter. 

Återhämtning i form av avkopplande aktiviteter där hjärnan och 

kroppen fick koppla bort stressen var av stor betydelse för respondenterna. 

De avkopplande aktiviteterna kunde också ses som emotionsfokuserad coping 

då avkopplande aktiviteterna hjälpte ungdomarna att hantera stressfyllda 

känslor.  Tidigare studier visade att trots höga krav och påfrestningar kunde 

människor klara av stressen om de fick återhämtning.  (Ljungblad & Näswall, 

2009).  

Betydelsen av socialt stöd fanns inte med i frågeställningen när          

undersökningen genomfördes men då de flesta respondenter lyfte upp socialt          

stöd som en betydande faktor för stresshantering så lades forskning om           

socialt stöd till i teoriavsnittet. Att lägga till information i efterhand var            

förenligt med den kvalitativa processen då nya fakta växte fram under           

datainsamlingen (Langemar, 2008). 

I tidigare studier har ett bra fungerande socialt nätverk visat sig vara            

en viktig faktor som motverkade stress och kunde förebygga att ohälsa           

uppstod. Det visade sig också vara viktigt för respondenterna att känna           

tillhörighet och att få stöd och råd från andra i samma situation vilket låg i               

linje med tidigare studier (Ljungblad & Näswall, 2009). 
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Några ungdomar kände att deras pojkvän/flickvän var det bästa stödet i           

tillvaron och hade en lugnande effekt på dem när de var stressade. Vännerna             

var också en viktig faktor i deras liv om de kände gemenskap och kunde prata               

ut men också för att umgås och bara ha det roligt med. I tidigare studier               

framkommer det känslan av att känna tillhörighet och stöd gav en person            

bättre hälsa samt minskade stressnivån hos människan (Ljungblad & Näswall,          

2009).  

Föräldrar utgjorde också ett viktigt stöd för ungdomarna för några av           

respondenterna samtidigt som föräldrarna också kunde utgöra en källa till          

stress om föräldrarna inte mådde bra eller hade problem med ekonomin.  

 

Metoddiskussion 

För att undersöka upplevelsevärlden hos gymnasieungdomar i årskurs 3         

valdes en hermeneutisk frågeställning. Urvalet för deltagarna i studien         

gjordes strategiskt då de lärare som kontaktades var mentorer för elever i            

årskurs 3. 

När studien presenterades i de tillfrågade klasserna så valdes de elever           

ut som själva anmälde sitt deltagande till studien. Att eleverna själva anmälde            

sig kan ha påverkat studiens resultat. Det skulle kunna tänkas att det var             

elever som upplevde sig som stressade och hade ett behov att prata om det              

som ville delta i studien. Resultatet hade kunnat bli ett annat med            

respondenter som hade valts ut med hjälp av slumpgenerator.  

Den fortsatta diskussionen kring metodvalet kommer att ske enligt         

Graneheim & Lundman (2003) faktorer för validitet nämligen: trovärdighet,         

bekräftbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 
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Trovärdigheten för den kvalitativa undersökningen kunde anses       

relativt hög då respondenterna själva fick berätta om sina upplevelser kring           

ämnet. Deras subjektiva berättelser om stressfaktorer visade sig stämma väl          

överens med tidigare undersökningar som genomförts med ungdomar i         

samma ålder (Socialstyrelsen, 2017). I beaktande bör tas att samtliga elever           

som deltog i studien gick på teoretiska program vilket kan påverkat resultatet            

av undersökningen. Det hade varit intressant att se om resultatet hade skiljt            

sig åt om samma undersökning hade genomförts med elever som också gått            

yrkesprogram. 

Överförbarheten i undersökningen kunde diskuteras då studien endast 

kunde sägas vara helt representativ för de elever som deltog i undersökningen 

eftersom det var deras individuella berättelser som utgjorde data för studien. 

Huruvida studien kunde anses vara generaliserbar på andra elever i årskurs 

tre på gymnasiet kan vara svårt att avgöra utifrån att det är individuella 

faktorer, socioekonomisk status, kultur bland andra faktorer som samspelar 

för att utgöra individens upplevelser.  

. Beträffande objektiviteten i studien kunde respondenternas svar ha 

påverkats av deras egen förförståelse för ämnet och begreppet stress kunde 

inneburit olika saker för olika individer (Rýden och Stenström, 2008). 

Den teoretiska grunden i studien kunde ses som väl förankrad då 

stress var ett ämne som det har forskats mycket kring. Både krav- kontroll- 

stödmodellen (Theorell, 2010) KASAM (Antonovsky, 1991) samt Lazaurus 

och Folkmans (1987) fyra copingstrategier var väletablerade teorigrunden, 

vilket gjorde  bekräftbarheten för terorigrunden i den kvalitativa studien 

tillförlitlig.  
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Pålitligheten för att rätt resultat har tagits fram från intervjuerna 

kunde ses som hög utifrån att en strukturerad analysmetod användes och att 

det insamlade materialet bearbetades noggrant med hjälp av Burnards (1991) 

teknik med öppen kodning. För att öka pålitligheten ytterligare hade 

resultatanalysen kunnat genomföras av fler personer med kompetens inom 

området för att kunna göra jämförelse av om andra hade kommit fram till 

samma resultat. 

När samtliga intervjuer hade genomförts hade en viss mättnad 

uppstått dvs ingen ny information hade framkommit vid intervjutillfällena. 

Detta var i linje med var den kvalitativa processen bör avslutats (Langemar, 

2008).  

Frågeställningen på den kvalitativa studien som avsåg att undersöka den 

subjektiva upplevelsevärlden hos elever i åk 3 på gymnasiet och 

stressfaktorer, tecken på stress och copingstrategier kunde ses som besvarad.  

 

Avslutande reflektioner 

I den kvalitativa studien framkom bland annat  att socialt stöd var viktigt för 

ungdomarna. Socialt stöd kunde senare definieras som en copingstrategi som 

respondenterna använde sig av för att kunna hantera och stå ut med stress. 

Intressant var att de flesta respondenter själva lyfte upp socialt stöd som en 

betydande faktor trots att det inte ställdes specifika frågor om detta vid 

intervjuerna. Resultatet pekade på att andra människor hade stor betydelse 

trots att vi lever i ett individinriktat samhälle. 

 Ingen vikt lades vid könsaspekten i den kvalitativa undersökningen då 

detta inte var fokus för just denna studie. Intressant för framtida 
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undersökningar skulle kunna vara att undersöka om det fanns   skillnader i 

stressfaktorer och copingstrategier mellan män och kvinnor.  

Ett oväntat fynd i undersökningen var att respondenter reflekterat över 

att krav på att prestera socialt hade framkallat stress. De upplevde att när de 

fick vara med människor där de “kunde vara sig själva” innebar det att de 

kunde slappna av helt och fullt. Att vara med föräldrar eller vänner som 

engagerade sig i dem utan krav på prestation var en motvikt till den 

kravfyllda tillvaron som de upplevde att de hade. En av respondenterna 

uttryckte det som att det var den “villkorslösa kärleken” personen egentligen 

önskade.  

Undersökningen hade en salutogen ansats vilket syftade till att lyfta 

fram friskfaktorer snarare sjukdomsfaktorer hos gymnasieungdomarna som 

deltog. Skälet till att ha ett salutogent förhållningssätt var att det upplevdes 

som lite mer hoppfullt än de nedslående rapporter som massmedia presenterar 

kring att den psykiska ohälsan har ökat. För fortsatta studier hade det varit 

intressant att göra en djupare undersökning kring hur personlighet och 

inställning påverkar respondenternas förhållningssätt till stress och coping.  

Ett samband att undersöka vidare skulle kunna vara om individens 

förmåga att uttrycka sina tankar och känslor verbalt hade betydelse för 

individens förmåga att använda sig av konstruktiva copingstrategier. Även att 

undersöka vilka faktorer som binder människor samman och om vissa 

personlighetstyper än andra har lättare för att kunna ge och ta emot socialt 

stöd vore också intressant att undersöka i framtida forskningsprojekt. 
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Bilaga 
 
 
Intervjuguide 
 

● Berätta om hur livet ser ut för dig just nu (skola, fritid) 

● Finns det någonting i din tillvaro som stressar dig och kan du berätta 

lite om det? 

● Beskriv vilka tecken på stress du har upptäckt hos dig själv (fysiska, 

psykiska).   

● Vad gör du för att känna dig mindre stressad?  

● De stunder som du inte upplever stress vad gör du då? 
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