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ABSTRACT  
Author:  Helena Blomberg & Nina Andersson 
 
Title:  Young girls experiences of and copingstrategies with demands from 
school. 
 
A considerable number young of students are suffering from 
sociopsychological complaints. The psychological complaints emerge from 
differnt sources. Important factors for psychological well being are 
experiences of a satisfactory social network, efficient coping strategies and a 
supportive school climate.  
     The aim of this study was to examine how young girls in the age of 16-18 
years old experience and cope with demands from school. To fulfill the aim of 
this study we have five questions: What do the girls apprehend as a 
satisfactory/unsatisfactory working environment? How do the girls define 
stress? How do the girls cope with stress? What importance has leisure time? 
What importance has the social network?   
 
     The method we used for this study was qualitative and the material was 
collected through four focus groups. Fourteen girls were interviewed from 
four different school classes with different profiles. The theoretical 
framework used to analyze the findings consisted of the demand-control-
model created by Karasek & Theorell, Antonovsky’s KASAM theory and 
Selyes GAS-theory.  
 
     Stress expressed by the girls in this study is described as an unbalance 
between workload and available time. The analysis shows that most of the 
girls in the study experience school as a demanding setting that create strain. 
Furthermore, the results indicate that experienced demands not only 
originate from school but also from the girls themselves and by comparison 
with classmates. A satisfactory school environment is described as 
possibilities to influence the school work and the structrue of courses. Also a 
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good relationship with teachers as well as classmates where pointed out as 
important factors. Strategies the girls use to cope with stress and demands 
are structuration, priority and planning. Some of the girls also think that a 
positive attitude towards life, regular eating and sleeping are important 
factors in coping with stress. 
     All the girls describs leisure time as significant.  Most girls practice sport 
activites but activities as playing instrument, watching movies and spending 
time with peers is also mentioned. All of the girls find their leisure time as of 
importance for them to relax and revive from the strain caused by school. 
However, some girls find it hard to fully relax during leisure activites and 
also think that time for leisure is too limited. 
     The social network is aslo seen as an important instrument in coping with 
strain. Most of the girls in this study do talk to family or friends in times of 
hardship.   
 
 Keywords: Coping, stress, adolescents, females, school environment. 
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Vi vill först rikta ett tack till de klassföreståndare och lärare som tog sig tid 

till att boka in oss under lektionstid så vi kunde informera eleverna om vår 

studie. Sen vill vi tillägna ett stort tack till de fjorton härliga tjejer som 
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Vi vill även tacka vår inspirerande handledare, Jan Petersson. Tack för den 

tid du lagt ned på att få vår uppsats så bra som möjligt och tack för alla 

oumbärliga råd och idéer du givit oss! 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Flertalet rapporter och studier visar samma utveckling - att svenska 

ungdomar mår sämre. Framförallt unga tjejer befinner sig i riskzonen för 

psykisk ohälsa (Danielsson 2003, s. 15, 39; Forsell & Dalman 2004, s. 1; 

Lindberg, Larsson & Bremberg 1999, s. 9; SOU 2006, s. 13, 15). Det har 

också framkommit att föräldrar och lärare ofta underskattar en ungdoms 

psykiska hälsa eller problem jämfört med ungdomens egen skattning av dessa 

(Lindberg, Larsson & Bremberg 1999, s. 9). Utifrån detta finner vi att unga 

tjejer är en intressant grupp att uppmärksamma i frågan om hälsa och 

välbefinnande. Utifrån Lindberg, Larsson & Brembergs (1999) studie ser vi 

också vikten av att direkt vända oss till unga tjejer för att få ta del av deras 

unika upplevelser för att minimera risken för att problematiken underskattas.  
     Även om rapporter vittnar om en negativ utveckling så mår ju samtidigt 

majoriteten av våra svenska unga tjejer, trots sin utsatthet, bra (Danielsson 

2003, s. 39). Sett ur detta perspektiv är det intressant att undersöka hur tjejer 

faktiskt handskas med svårigheter i form av stress. Vi vill i denna uppsats 

hålla fokus på hur man copar med stress för att må bra. I vår uppsats kommer 

vi att ha tre teman/områden, vilka ringar in upplevelser och hantering av 

stress, nämligen: skolans arbetsmiljö, fritid och sociala nätverk.  

      Kopplat till socialt arbete finner vi detta ämne av stor vikt då vi anser att 

ett preventivt förhållningssätt är eftersträvansvärt. Att skapa förståelse för 

vad det är som gör att tjejerna mår bra och hur de klarar hantera den stress de 

upplever finner vi vara en viktig del för att möjliggöra just ett preventivt 

förhållningssätt.  

     Vår utgångspunkt inför denna uppsats är att upplevelser av krav kan 

utvecklas till upplevelser av stress. Genomgående i uppsatsen kommer det 

finnas en koppling mellan dessa begrepp.  

   

2. PROBLEMFORMULERING 
I SOU rapporten ” Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och 

förslag till åtgärder” sammanfattar man att sex svenska studier alla pekar 
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mot samma slutsatser, vilket är att besvär av oro, sömnlöshet, nedstämdhet 

och trötthet ökar i hela den svenska befolkningen men framförallt i åldrarna 

15-24 år (SOU 2006:77, s. 15). Danielssons studie ”Svenska skolbarns 

hälsovanor 2001/02” visar att ungdomars egna skattade hälsa, upplevelser av 

psykiska och somatiska besvär samt allmänt välbefinnande försämras med 

stigande ålder (Danielsson 2003, s. 39).  

     Lindberg, Larsson & Bremberg (1999, s. 9) menar att upp till 20 % av 

alla ungdomar upplever psykisk ohälsa i kombination med flera olika 

symtom. Danielsons (2003) studie visar att skolbarn med psykiska besvär är 

fler jämfört med skolbarn med somatiska besvär. Fler skolbarn upplever två 

eller fler psykiska besvär minst en gång i veckan. Vidare visar Danielsons 

studie att barn i 11-års ålder mår bättre, upplever skolan mer positivt och 

lever sundare jämfört med äldre ungdomar (Danielsson 2003, s. 15, 39). 

SOU-rapporten (2006:77, s. 13) visar att allt fler ungdomar är oroliga, lider 

av sömnbrist och ofta har värk i kroppen. De symptom som ungdomarna 

visar förklaras i rapporten bero på att de lider av stress som i sin tur kan 

leda till psykisk ohälsa. 

2.1 Tjejer mår sämre 
Danielssons (2003, s. 15, 39) resultat visar att skillnader mellan pojkar och 

flickor ökar med stigande ålder. Studien visar att i alla undersökta åldrar så 

trivs flickor i mindre utsträckning med livet jämfört med pojkar. Andelen 

flickor som har något eller flera psykiska besvär ökar med åldern medan 

pojkarna håller sig på ungefär samma nivå. Speciellt är det nervositet, 

nedstämdhet och irritation som ökar med åldern hos flickor.  

2.2 Skolan har en viktig roll 
Danielsson (2003) påtalar i sin studie skolans viktiga roll för ungdomars 

hälsa och utveckling. Hennes studie visar att hur ungdomen trivs i skolan 

hänger ihop med hur hon/han trivs med sitt liv i övrigt. Skolmiljön spelar en 

stor roll för hur ungdomen mår och påverkar hälsovanor, utveckling och 

självförtroende. Studien visar att både pojkar och flickor med ökande ålder 

trivs allt mindre i skolan, endast 13 % av de 15- åriga ungdomarna trivdes 

mycket bra i skolan. Vidare visar studien att de elever som faktiskt trivs i 

skolan är de elever som presterar bra. De har även bättre självförtroende 
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och deras allmänna välbefinnande är högre. Till följd av detta är skolan en 

mycket viktig aspekt för framtida förutsättningar för ett gott liv (Danielson 

2003, s. 33). 

     I samband med förflyttning till högre klasser upplever flickor och pojkar 

allt mer stress av skolarbetet. Även i denna aspekt är situationen värre för 

flickorna och vid 15-års ålder är de mer stressade än pojkar. Ungdomar 

upplever att de har för mycket skolarbete, att uppgifterna är för svåra samt 

att de blir trötta av skolans krav. Upplevelser av möjlighet till påverkan och 

delaktighet i sina arbetsförhållanden minskar också i samband med att de 

blir äldre (Danielson 2003, s. 34-35).  

2.3 Socialt stöd 
Flertalet undersökningar visar att dåligt socialt stöd är kopplat till psykisk 

ohälsa. På samma sätt finns undersökningar som visar att ett bra socialt stöd 

kan kopplas till psykisk hälsa (Forsell & Dalman 2004, s. 6; Brolin & 

Östberg 2006, s. 611; Springer, Parcel, Baumler & Ross 2005, s. 1632, 

1636). I det sociala stödet innefattas både familj och vänner (informella 

nätverket) samt vård, omsorg och skola (formella nätverket). Forsell och 

Dalman förklarar att enbart en förtrolig relation kan räcka för ett 

tillfredställt socialt stöd (Forsell & Dalman 2004, s. 6). 

     Det sociala nätverket och det stöd som detta erbjuder ungdomen är viktigt. 

I skolmiljön finns det olika kategorier av stöd som ungdomarna kan få, t.ex. 

av lärare och klasskamrater. Danielssons (2003, s. 36) studie visar att 

ungdomar ju äldre de blir i mindre utsträckning upplever att de behandlas 

rättvist samt får den hjälp de behöver av läraren. Dock visar studien att en 

majoritet av ungdomarna upplever att de får stöd och uppmuntran från sina 

föräldrar att prestera bra i skolan.   

     Att känna socialt stöd från jämnåriga i klassen är också av stor vikt för 

ungdomar. Enligt Danielssons (2003, s. 37) studie framkommer att ungdomar 

i ökande ålder känner mindre stöd från klasskamrater. Vidare framkommer 

att tjejer i 15-års ålder i mindre utsträckning känner sig accepterade jämfört 

med pojkar i samma åldersgrupp.  
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2.4. Coping 
SOU-rapporten (2006:77, s. 19-21) visar hur viktigt det är för barn att ha 

god kontakt med föräldrar och lärare så att deras kognitiva förmåga byggs 

upp. Föräldrar, skola och förskola främjar barns kognitiva utveckling och de 

lär sig på det sättet att utmana sina egna föreställningar. Förmågan att 

kunna uppfatta, tolka och hantera sina känslor brukar kallas för emotionell 

kompetens och redan i förskoleåldern börjar barn utveckla denna kompetens. 

Med en god emotionell kompetens minskar risken för psykisk ohälsa eftersom 

barnet lär sig att utveckla vissa copingstrategier för att klara av vardagens 

påfrestningar.   

   Coping är individens gensvar på fysiska, emotionella och psykologiska 

påfrestningar som genereras utifrån stressfulla livshändelser och dagliga 

besvär. Användandet av copingstrategier har som syfte att minska 

påfrestningarna, med andra ord är copingstrategier de gensvar som effektivt 

reducerar oönskad belastning (Snyder 1999, s. 5). Copingstrategier kan se 

annorlunda ut från individ till individ. Det kan t. ex. röra sig om att uttrycka 

känslor, undvika frågan genom att söka distraktion, försöka stå ut, söka stöd 

ifrån andra människor, slappna av, motionera eller försöka resonera med sig 

själv för att lösa problemet. Genom att ha en god emotionell kompetens lär 

sig barn att resonera med sig själva och detta hjälper dem att klara sig ifrån 

stress och psykisk ohälsa på grund av att de tar kontroll över sina känslor. 

När en ungdom känner att hon har kontroll över sina problem genom att hon 

konfronterar och resonerar med sig själv upplever hon en viss stimulans som 

är välmående för sig själv och självkänslan utvecklas genom att hon lyckas 

med det hon åtar sig. Den emotionella kompetensen bidrar till att en god 

tilltro till sig själv skapas som motverkar dåliga prestationer i skolan och på 

fritiden och genom detta motverkar ungdomen ofta stress och risken för 

depression (SOU 2006:77 s. 19-21).  

2.5 Syfte  
Mot denna bakgrund är temat i vår uppsats skolgång och stress. Vi 

intresserar oss mest för faktorer som gör att man kan undvika stress, inte 
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faktorer som skapar stress även om de i mångt och mycket är två sidor av 

samma mynt.  

Syftet är att undersöka hur gymnasietjejer i åldrarna 16-18 år upplever och 

hanterar krav i skolgången. 

2.5.1 Frågeställningar 
Vi betraktar området som komplext – det är subjektivt färgat och kan knytas 

till flera arenor. Våra frågeställningar blir därför:  

• Vad lägger tjejerna i begreppet stress? 

• Vad karaktäriserar gymnasietjejerna som en god/dålig arbetsmiljö? 

• Hur copar tjejerna med stress? 

• Vilken roll spelar fritiden? 

• Vilken roll spelar det sociala nätverket för gymnasietjejerna? 

2.5.2 Avgränsning 
Då forskning visar att unga tjejer är en mer utsatt grupp för att drabbas av 

psykisk ohälsa samt upplevelse av stress har vi valt att i denna undersökning 

begränsa oss till unga tjejer mellan åldrarna 16-18 år. Vi har valt denna 

åldersgrupp då ungdomarna själva kan bestämma om de vill medverka utan 

att ha sina vårdnadshavares tillåtelse (Vetenskapsrådet, s. 9). Under rådande 

tidspress underlättar detta för oss då vi endast behöver ta kontakt med 

ungdomarna. 

     En annan avgränsning som vi valt att göra är att vi endast har 

informanter från Kalmar stads gymnasieskolor. Vi har valt denna 

geografiska avgränsning dels av bekvämlighet i form av närhet och dels på 

grund av att vår komparation inte söker efter geografiska skillnader utan 

skillnader mellan grupper av elever som gjort olika studieval.  

     Vi anser att våra avgränsningar är relevant för vår studies syfte och 

faktiskt inbegriper just den grupp vi är intresserade av att undersöka.   

3. VAL AV METOD 
Vi valde en kvalitativ ansats i vår studie då vi var intresserade av en djupare 

förståelse och beskrivning av tjejernas upplevelser och uppfattningar. En 

kvalitativ ansats karaktäriseras vidare av att forskaren visar intresse för det 

unika, säregna och avvikande samt att det sammanhang fenomenet utspelas i 
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och de strukturer det förekommer i är av stor vikt. Holme & Solvang (1997, s. 

82) förklarar: ”kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den 

enskilda enheten och dennes speciella livssituation”. Styrkan i kvalitativa 

studier är att en helhetsbild kan presenteras och detta möjliggör att 

förståelse för sociala fenomen och processer kan ökas. Att vi har en kvalitativ 

ansats medförde möjlighet till flexibilitet i genomförandet av vår studie. 

Flexibilitet i genomförande av en studie innebär att forskaren under studiens 

gång har möjlighet att ändra eller lägga till frågeställningar, som i tidigt 

skede kanske glömts bort. Nackdel med en kvalitativ studie är att resultaten 

endast kan berätta mycket om de utvalda enheterna och inte empiriskt 

generaliseras till en hel population (Holme & Solvang 1997, s. 78-83).   

3.1 Fokusgrupp 
Intervjuer är en metod som kan användas både för att samla in enkel och 

faktisk information så väl som när kunskap om komplexa problem och unika 

upplevelser sökes. Denscombe (2009, s. 232) menar: ”/…/ när forskaren 

behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en lämpligare metod – 

en metod som står i samklang med innehållets invecklade beskaffenhet”. 

     Kvalitativa intervjuer kan ske i grupp likväl som med bara en informant. 

Formen på intervjun kan vara strukturerad på olika sätt (Robson 2002, s. 

283). Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju vilket betyder att 

forskaren har en på förhand förberedd intervjuguide med ämnen och frågor 

som förväntas bli besvarade. I intervju situationen ska möjlighet för 

flexibilitet finnas. Forskaren låter intervjupersonen berätta utförligt om 

upplevelser och tankar om de på förhand fastställda ämnena. Svaren 

forskaren söker ska vara öppna och intervjupersonen ska ges utrymme att 

utveckla sina synpunkter (Denscombe 2009, s. 234-235).     

     Gruppintervju har på senare tid kommit att bli synonym med att använda 

sig av en fokusgrupp (Robson 2002, s. 283). Fokusgrupper är en metod som 

används för att utnyttja gruppdynamik. Forskaren, som i en fokusgrupp 

refereras som moderator, samlar en mindre grupp individer för att föra en 

diskussion kring ett särskilt ämne eller tema. Avsikten är att ta fasta på 
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uppfattningar, attityder och känslor som finns inom gruppen inför det utvalda 

ämnet. Viktigt för fokusgrupper är att deltagarna har en liknande erfarenhet 

kring det utvalda ämnet och att moderatorn underlättar gruppinteraktionen 

för att värdefull kunskap ska genereras. Denscombe (2009, s. 237) förklarar 

att en fokusgrupp startas genom att moderatorn presenterar ett stimuli. Ofta 

utgör stimulis av den gemensamma erfarenheten som deltagarna har. De 

fokusgrupper vi genomfört har, som tidigare nämnts, bestått av tjejer som går 

år två på gymnasiet och deltagarna i var grupp kom från samma klass. Att de 

kom från samma klass gav dem en gemensam grund att diskutera utifrån, då 

de delar samma skoluppgifter och krav. En svårighet vi har fått handskas 

med då vi valt denna metod är att upplevelser av stress är en subjektiv 

företeelse. På grund av detta har vi inte kunnat utgå ifrån att tjejerna har 

gemensamma erfarenheter av stress. För att hantera detta inledde vi varje 

intervju med att låta var och en av tjejerna redogöra för vad de lägger i 

begreppet stress. Efter att tjejerna berättat och diskuterat kring detta har 

moderatorn sammanfattat de upplevelser som tagits upp och på så vis har en 

gemensam grund till begreppet skapats för gruppen. I våra fokusgrupper 

visade det sig även att synen på stress var ganska likartad, man talade om för 

många arbetsuppgifter kopplade till för lite tid. Vi upplever att detta sätt 

fungerade bra och faktiskt var ett välfungerande sätt att inleda intervjuerna. 

     Gruppens interaktion hjälper forskaren att få en förståelse kring de 

åsikter och synpunkter som fokusgruppen diskuterar. Diskussionerna kan 

uppvisa både enighet och skillnader mellan deltagare och oavsett utfall kan 

det leda till värdefull information för studien. Interaktionen, diskussionen, 

deltagarnas reflektioner och frågor visar bakomliggande logik som används 

av deltagarna. Detta menar Denscombe (2009, s. 238-239) ger forskaren en 

uppfattning om både vad individerna i gruppen tänker och varifrån dessa 

resonemang kommer. I de fokusgrupper som genomförts inför denna studie 

upplever vi att Denscombes (2009) resonemang stämmer. Tjejerna har varit 

tydliga med att visa när de håller med varandra och när deras upplevelser 

inte stämmer överens. De har även varit noga med att förklara för oss hur de 

tänker kring sina uppfattningar samt gett beskrivande exempel.   
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     För att fokusgrupper ska fungera på ett gynnande sätt läggs ett stort 

ansvar på moderatorn. För det första måste fokusgruppen organiseras med 

deltagare, plats och tid. Vidare ligger det på moderatorns ansvar att skapa 

en trivsam atmosfär för att gynna diskussionen samt att fokusera 

diskussionen så att rätt ämne diskuteras av deltagarna och att alla deltagare 

kommer till tals. Denscombe (2009, s. 239) förklarar att en moderator inte 

ska stå i centrum för gruppinteraktionen utan snarare underlättar för 

gruppen istället för att leda den.  

     Vi upplevde en del svårigheter i att organisera våra fokusgrupper 

tidsmässigt samt att få anslutning till fokusgrupperna. Vad som däremot 

upplevts relativt enkelt i de fokusgrupper vi genomfört är att få en trivsam 

atmosfär i rummet som i sin tur underlättade för deltagarna att dela med sig 

av sina erfarenheter. Vi har upplevt alla fokusgrupper som mycket 

avslappnade och trevliga tillställningar samt upplevde vi att tjejerna inte har 

haft några problem med att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 

kring valda teman. Det har även förkommit tillfällen då vissa tjejer berättat 

personlig information som vi egentligen inte frågat efter och detta tycker vi 

visar på en öppen, trygg och trivsam atmosfär.  

     Fördelar med att använda sig av metoden fokusgrupp är att det är ett 

effektivt sätt att samla in kvalitativ data, både kostnadsmässigt och 

tidsmässigt. Mer kunskap förmedlas eftersom att forskaren får med fler 

informanter jämfört med intervjuer med enbart en informant åt gången.  En 

naturlig kvalitetskontroll opererar under själva insamlingen av data då 

deltagarna balanserar varandra och extrema uppfattningar ofta jämnas ut. 

Vidare stimulerar gruppen till utvecklande av kommentarer i diskussioner 

genom att de övriga gruppmedlemmarna fyller i med uppmuntran samt sina 

egna uppfattningar. Detta upplevde vi stämma i de intervjuer vi genomförde. 

Gruppdynamiken underlättar även för moderatorn att fokus hålls på rätt 

tema/ämne och det är även ofta lätt att urskilja konsekventa och delade 

uppfattningar. Fokusgrupper kan även underlätta och motivera medverkan 

av sådana personer som annars inte skulle ställt upp på enskild intervju 

(Robson 2009, s. 284-285).  
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     Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar såg vi fokusgrupper som det 

instrument som på framgångsrikt sätt kunde ge oss kunskap om hur unga 

tjejer uppfattar skolans krav och hanterar den stress som medförs. Vår 

upplevelse är att metoden har fungerat bra och att vi fått det material vi 

eftersträvat.  

3.2 Upplägg och Urval 
Vi kontaktade tre olika gymnasieklasser med olika programinriktningar, från 

tre olika skolor. Vi ville undersöka hur tjejer hanterar krav i skolgången i 

programinriktningarna: samhällsprogrammet med internationellinriktning, 

estetiska programmet med inriktning bild och form samt 

hantverksprogrammet med inriktning frisör. Motiv till detta urval var att vi 

trodde att de kunde bidra med ett brett och intressant material. Vår ingång 

var att det kan finnas olikheter mellan dessa grupper då programmens 

utformning är så vitt skilda. Samhällsprogrammet med internationell 

inriktning är en bred och generell utbildning som förbereder eleverna för 

fortsatta studier på högskola och universitet. Tvärtemot kan 

hantverksprogrammet med inriktning frisör beskrivas som direkt 

yrkesförberedande och ingen vidareutbildning krävs för att komma ut i 

arbetslivet. Estetiska programmet med inriktning bild och form är tillskillnad 

från ovan nämnda inriktningar en utbildning som fokuserar på att utveckla 

elevernas kreativitet och skaparförmåga. 

     Vi genomförde fokusgrupper med en grupp tjejer från vardera 

programinriktning. Deltagarna i våra fokusgrupper kände varandra i och 

med att de går i samma klass, vilket också gör att de delade en gemensam 

grund. Det urval vi gjorde är på så sätt ett kvoturval. Våra deltagare valdes 

inte ut på ett slumpmässigt sätt utan de valdes ut för att de hade, för vårt 

syfte, intressanta och relevanta erfarenheter. 

     Genom telefonkontakt informerade vi de tre utvalda gymnasieklassernas 

klassföreståndare om vår studie och de i sin tur hjälpte oss att komma i 

kontakt med eleverna. Vi fick i överenskommelse med lärarna tillstånd att 

komma ut till klasserna och kort informera om vår studie. Efter att eleverna 

fått ta del av informationen tillfrågades klassens tjejer om de ville delta i en 
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fokusgrupp. Detta tillvägagångssätt har fungerat relativt bra och 

fokusgrupper samordnades i de utvalda klasserna. Det vi upplevde som 

svårast var att organisera grupperna tidsmässigt då tjejerna hade olika 

scheman och vissa pendlade o.s.v. Lokal för fokusgrupperna bokades av oss i 

högskolans lokaler, samt utfördes en fokusgrupp i anslutning på 

gymnasieskolan. Ungefär två dagar innan varje fokusgrupp skulle äga rum 

skickade vi ut påminnelse sms med information om tid och plats till de tjejer 

som valt att delta i vår studie. Vad vi inte räknat med var att det i varje 

fokusgrupp uppkom ett bortfall på minst två tjejer. Detta ledde till att vi inte 

fick med det antal informanter vi från början önskat. I vår första fokusgrupp 

som också hanterades som pilotstudie medverkade tre tjejer från estetiska 

programmet med inriktning bild och form, en av dessa tre var tvungen att 

lämna efter halva intervjun. I denna grupp var det ursprungligen sex tjejer 

som skulle ha medverkat. Vår andra fokusgrupp genomfördes med fyra tjejer 

från samhällsprogrammet med internationell inriktning, i denna grupp var 

det också ursprungligen sex tjejer som skulle ha medverkat. I fokusgruppen 

som genomfördes med tjejer från hantverksprogrammet med inriktning frisör 

medverkade tre tjejer och ursprungligen var det fem stycken som anmält sitt 

intresse. Med andra ord skulle vi haft ett omfång på 17 informanter till vår 

studie men fick endast 10 stycken i slutänden. För att hantera detta valde vi 

att genomföra ytterligare en fokusgrupp med en klass från estetiska 

programmet då det var där vi fått lägst antal informanter. Information 

genomfördes i en klass från estetiska programmet med inriktning teater och 

sex tjejer anmälde sitt intresse att medverka. Även denna gång var det två 

tjejer som av olika anledningar inte medverkade under själva intervjun och 

totalt blev det en grupp på fyra tjejer. Så antal informanter som medverkat i 

vår undersökning är 14 stycken tjejer.  

     Att vi fick mindre antal informanter än vad vi på förhand räknat med kan 

självklart ha haft inverkan på de resultat vi presenterar. Dock upplever vi 

inte att det material vi fått har varit fattigt, tvärtom har intervjuerna varit 

mycket intressanta och givande. Men självklart skulle ett större antal 
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informanter ha kunnat bidra till ytterligare upplevelser än de vi fick 

presenterade för oss.  

3.3 Svårigheter 
Det finns svårigheter med att använda fokusgrupp som metod och dessa 

kommer att diskuteras i detta stycke. 

     Då det finns fler informanter tar varje tema/fråga längre tid än vid 

enskilda intervjuer, då önskan är att så många som möjligt kommer till tals. 

Robson (2002, s. 285) menar att under en timme hinns ofta mindre än tio 

större frågor/teman behandlas. Vår planering var att fokusgrupperna skulle 

omfatta ca en timme per grupp. Under den timmen fokuserades diskussionen 

kring tre teman: skolans arbetsmiljö, fritid och socialt nätverk. Med andra 

ord fanns det teoretiskt sett utrymme för ca 20 minuters diskussion kring 

varje ämne. Flexibilitet fanns dock för att ett eller två av våra teman tog mer 

eller mindre tid att diskutera. Det visade sig att vårt första tema var det som 

ägnades mest tid åt. Denscombe (2009, s. 241) menar att en fokusgrupp 

vanligtvis pågår mellan 1,5-2 timmar, utifrån detta kan en timme per grupp 

uppfattas som kort tid. Att vi skulle ha räknat med för kort tid oroade oss 

inför den första fokusgruppen, men det visade sig vara lagom med en timmes 

intervju. Vi resonerade som så att det skulle underlätta för våra deltagare att 

frivilligt ställa upp på fokusgrupp om den inte var alltför tidskrävande. 

     Vår tanke var att genomföra fokusgrupper med 5-7 deltagare i varje, 

beroende på hur många frivilliga tjejer som ville ställa upp. Denscombe 

(2009, s. 241) menar att ett rekommenderat antal deltagare ligger mellan 6-9 

personer. Utifrån det resonemanget kan det diskuteras ifall våra 

fokusgrupper skulle bestå av något få informanter. I verkligheten fick vi ett 

ännu mindre antal, mellan 3-4 deltagare i varje grupp. Detta hanterade vi 

med att lägga till ytterligare en fokusgrupp (se upplägg och urval ovan). 

Anledningen till att vi valde mindre fokusgrupper, än rekommenderat antal, 

var delvis för att vi var nybörjare på metoden och inte ville ha större grupper 

än vi skulle klarat av att hålla i. Vidare påtalar Denscombe (2009, s. 240-

241) att stora fokusgrupper är svårare att organisera, hålla fokus på utvalt 

tema samt att det är svårare att dokumentera. Vidare kan större grupper 
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hämma blyga deltagare. Utifrån dessa resonemang fann vi ingen anledning 

att försöka utöka fokusgruppernas deltagarantal. Vidare visade det sig att det 

var relativt svårt att hitta frivilliga deltagare som gick i samma klass, vår 

upplevelse var att detta dels berodde på att tjejerna inte hade tid till att ställa 

upp på grund av att de pendlar från en annan stad eller t.ex. har träningar, 

samt var det svårt att organisera så att tiden passade för alla tjejerna då 

skolklassen ofta var uppdelad i olika grupper och tjejerna slutade vid olika 

tider. 

     En risk med metoden fokusgrupp är att gruppen kan innehålla en eller två 

individer som tar över diskussionen. Personer som inte har lika lätt för att 

uttrycka sig riskerar då att inte få komma till tals (Robson 2002, s. 285). Då 

vi hade små fokusgrupper upplevde vi inte detta som något problem eftersom 

att det fanns utrymme för alla tjejer att tala fritt. Vi upplevde även att de 

hade respekt för varandra och i stor utsträckning lät varandra tala till punkt. 

Sedan fanns det självklart de tjejer som talade mer och de som talade mindre 

vilket vi upplevde berodde på olika personligheter snarare än att någon tog 

över och andra inte fick komma till tals.  

3.4 Moderatorns påverkan 
Denscombe (2009, s. 244-246) beskriver att det finns tydliga indikationer på 

att intervjupersoner svarar olika beroende på vem som intervjuar 

honom/henne. Faktorer som spelar en stor roll i hur öppna och ärliga 

människor vill vara i en intervju är framförallt kön, ålder och etnicitet. Med 

andra ord kan man uttrycka att forskarens personliga identitet kan påverka 

resultatet som han/hon får. Dessa faktorer kan forskaren själv inte påverka. 

Den personliga identiteten kan uppfattas olika av olika intervjupersoner och 

det är alltså intervjupersonens uppfattning om identiteten som är avgörande. 

Särskilt viktig blir forskarens personliga identitet när intervjun avhandlar 

känsliga ämnen. Vissa frågor som upplevs känsliga kan besvaras med ett 

svar som intervjupersonen förväntar sig att forskaren söker, eller vad de tror 

att forskaren själv skulle svara på samma fråga. Utkomsten av detta blir att 

kvaliteten i materialet påverkas. Våra fokusgrupper bestod av enbart tjejer 

mellan 16-18 år, att vi själva är av samma kön och är relativt unga (22 



   

 

 13 

respektive 24 år) tror vi underlättade intervjusituationen och gjorde den mer 

öppen och trivsam. Vi tror att tjejerna upplevde oss som mer jämställda 

eftersom att vi faktiskt är ganska lika dem. Vi är också unga tjejer som 

befinner oss i en studiesituation (även om det är på olika nivåer).  

     Denscombe (2009, s. 246) förklarar att forskaren ska förhålla sig så 

neutralt som möjligt för att främja så liten negativ inverkan på 

intervjusituationen som möjligt. Viktiga aspekter som vi försökte att hålla oss 

till var att vara tillmötesgående, hålla oss neutrala till uttalande som 

framkommer under intervjusituationen samt lyssna, bekräfta och uppmuntra 

tjejerna. Vidare pratade vi på ett vardagligt lättbegripligt språk som är 

tillgängligt för ungdomar i den avsedda åldern, komplicerade teoretiska 

begrepp utelämnades i så stor utsträckning som möjligt under 

intervjusituationerna.       

3.5 Intervjuguidens utformning 
För att försäkra oss om att få den information vi sökte under de genomförda 

fokusgrupperna utformade vi på förhand en intervjuguide. En intervjuguide 

används med fördel för att kontrollera att de ämnen och de teman som 

undersökning kräver faktiskt framkommer under intervjusituationen. I 

intervjuguiden framkommer även i vilken ordning dessa teman och ämnen 

ska tas upp. Då vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform i våra 

fokusgrupper betyder det att vår intervjuguide mer användes som en översikt 

av de teman som vi ville behandla. Vidare fanns det i intervjuguiden utrymme 

för olika typer av följdfrågor samt intressanta sidospår (Kvale 1997, s. 121).     

     Kvale (1997) menar att intervjuguiden ska innehålla både dynamiska och 

tematiska frågor. En dynamisk fråga ska underlätta gruppdynamiken genom 

att uppmuntra till en god interaktion gruppmedlemmarna emellan. Vidare 

ska dynamiska frågor vara utformade så att de motiverar till öppna svar 

kring frågorna. Kvale (1997, s. 122) säger: ”Frågorna bör vara lätta att 

förstå, korta och befriande från akademisk jargong”.  En fråga av tematisk 

karaktär syftar till de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för 

undersökningen och analysen av det resultat den bidra med. Tematiska 

frågor är med andra ord av stor vikt för att få fram den information som 
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undersökningen söker. De teoretiska utgångspunkter vi har inför denna 

studie presenteras i stycket med samma namn och är Karasek & Theorells 

(1990) ”demand-control-model” (krav-kontroll-modellen) samt Antonovskys 

(2005) teori om KASAM. Utifrån dessa teoretiska modeller formulerade vi 

frågor som dels syftar till tjejernas upplevelser av krav, kontroll samt känsla 

av sammanhang (Kvale 1997, 121-122). Vid dessa frågor la vi stor vikt vid 

formuleringen för att undvika feltolkningar. I utformningen av intervjuguiden 

hade vi genomgående både dynamiska och tematiska frågor. Vår upplevelse 

är att vår intervjuguide fungerade bra då både interaktionen i grupperna var 

god och vi fick öppna och ärliga svar av de tjejer som deltog samt hade 

tjejerna inga problem med att tolka våra frågor. Då vi genomförde en 

pilotstudie fick vi tillfälle att ”testa” intervjuguiden och detta gav oss 

bekräftelse på att den fungerade samt fick vi kunskap om var vi kunde 

utveckla med ytterligare frågor. Den intervjuguide vi använt oss av 

presenteras i bilaga 1.  

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I samhällsvetenskaperna används begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet för att kunna bekräfta och kontrollera den kunskap som en 

studie genererar. Validitet är ett begrepp som refererar till giltigheten, 

riktigheten hos det påstådda. Engelskans ord ”valid” betyder just giltigt. 

Inom forskningssamhället sammanfattas ofta begreppet validitet i frågan om 

forskaren mäter det han/hon tror sig mäta, alltså att undersökningen 

undersöker det den är tänkt att undersöka. Kvale (1997, s. 207-208, 215, 

218-221) tar upp tre teman kring validitet, nämligen att: kritiskt kontrollera 

de resultat och analyser som görs, ifrågasätta vad resultatet faktiskt berättar 

samt att ställa resultatet i relation till teorier som behandlar det fenomen som 

undersöks. En studies reliabilitet säger något om dess beskaffenhet, dess 

pålitlighet, och sammanfattas ofta i frågan hur väl mäts det som forskaren 

önskar mäta (Kvale 1997, s. 208, 213; Jacobsson 2008, s. 165). Validitet och 

reliabilitet är begrepp som vanligtvis förknippas med kvantitativa studier 

men kan även appliceras till kvalitativa studier (Jacobsson 2008, s. 165). 
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Nedan för vi en diskussion kring hur vi resonerar kring vår studies 

reliabilitet och validitet.   

     För att garantera så hög grad av både validitet och reliabilitet 

genomförde vi en pilotstudie, då vi testade vår intervjuguide för att se om vi 

mätte det som vi ville mäta. Vi såg även pilotstudien som ett tillfälle att öva 

på att hålla i fokusgrupp samt att kontrollera att våra intervjufrågor var 

lättförstådda och inte kunde feltolkas. Under pilotstudien uppfattade vi att 

vår intervjuguide i stort sett var bra och att vi fick den information vi sökte, 

vi fann dock ett par tillfällen då några följdfrågor hjälpte till ett rikare 

material. Dessa följdfrågor fyllde vi efter pilotstudien på i vår intervjuguide 

och i stort sett har alla intervjuer bestått av samma frågor. Då vi upplevde 

pilotstudien som framgångsrik har vi valt att även ha med den i vårt 

slutgiltiga material. Robson (2002, s. 383) menar att i de flesta kvalitativa 

studier är det möjligt att använda materialet från en pilotstudie om den inte 

visat sig allvarligt missvisande. Under de fokusgrupper vi genomfört har vi 

även försökt att i stor utsträckning följa upp kommentarer från informanterna 

för att säkerställa att vi tolkat deras utsagor på rätt sätt. Vidare försökte vi 

begränsa vår egen medverkan i diskussionerna samt att ställa så kortfattade 

frågor som möjligt. Dock kände vi att en balansgång behövdes då våra egna 

inlägg ibland underlättade till att skapa en avslappnad och öppen atmosfär 

(Kvale 1997, s. 134).  

     Ledande frågor är ett svårhanterat problem i de flesta intervjusituationer 

och vi handskades med detta genom att formulera så öppna frågor som 

möjligt i vår intervjuguide. Dock har vi genom spontana följdfrågor och 

genom att följa upp informanternas kommentarer inte helt lyckats undvika att 

ställa ledande frågor. I de fokusgrupper som vi genomfört har vi inte upplevt 

detta som ett problem då de tjejer som inte hållit med om vår 

fråga/kommentar faktiskt har sagt emot och förklarat deras syn på saken. 

Kvale (1997) menar också att ledande frågor faktiskt är nödvändiga i många 

intervjusituationer: ”Särskilt lämpar det sig i den kvalitativa 

forskningsintervjun att ställa ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar” (Kvale 1997, 
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s. 146). Används frågorna på detta sätt kan det faktiskt hjälpa att stärka 

reliabiliteten på studien (Kvale 1997, s. 145-146). Vår upplevelse var att vi 

främst ställde ledande frågor i syftet att följa upp och fastställa att vi förstått 

utsagorna på rätt sätt.  

     För att vidare stärka vår studies reliabilitet har vi under samtliga 

fokusgrupper använt en bandspelare och spelat in hela intervjun. Vi har 

sedan transkriberat intervjun så ordagrant som möjligt för att materialet till 

analysen ska vara så nära tjejernas egna upplevelser som möjligt. Vi har 

även skiljt på de olika personernas utsagor för att textformen av intervjun ska 

bli så likt samtalet som utspelades. Vår bandspelare fungerade bra och det 

var endast vid några få tillfällen enstaka ord försvunnit på grund av: oljud i 

bakgrunden, informanten sänkte sin röst eller att någon pratade samtidigt 

eller liknande. Vi har utelämnat ord som till exempel öhhm, samt utsagor 

som inte varit relevanta för vår studie. Dessa utsagor som utlämnats har 

uppkommit i slutet av vissa intervjuer och blivit en del i avrundningen, för att 

ge ett exempel kom vi i en intervju in på en aktuell biofilm i de sista 

minuterna vilken inte hade något med vår studie att göra. Vi har även försökt 

att redovisa skratt så långt som möjligt i vår transkribering just för att vi 

upplever att det beskriver en viktig känsla i det som informanten säger samt 

att skratt också visar på en viktig känsla i atmosfären i rummet. Att så 

ordagrant som möjligt transkribera intervjuer stärker en studies reliabilitet. 

Att tala om validitet i detta sammanhang är mer komplext. Att transkribera 

en intervju innebär att förvandla, i vårt fall, ett samtal mellan flera personer 

till en text. I vilket sammanhang intervjun genomfördes samt vilken atmosfär 

som befann sig i intervjun är delar som inte framkommer i en transkriberad 

text. Vår upplevelse är att de utsagor som tjejerna i vår studie delade med sig 

av blev mer svårförstådda i en direkt avskriven text just för att kroppsspråk, 

tonläge, ögonkast o.s.v. inte framkommer. Många meningar är ofullständiga 

och osammanhängande, vissa är avbrutna och består av en mängd onödiga 

ord som till exempel, att, alltså, vad heter det nu o.s.v. Eftersom att vi själva 

medverkade i fokusgrupperna har vi inte haft problem att förstå den text 

transkriberingen givit oss, men för att göra vårt resultat mer tillgängligt för 
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läsaren har vissa citat förfinats och gjorts mer textvänliga. Vi har dock varit 

noggranna i denna process så att den ursprungliga meningen med utsagan 

inte försvunnit (Kvale 1997, s. 151-152).       

     Viktigt att poängtera är att de resultat vi kommit fram till genom 

genomförda fokusgrupper inte kan generaliseras till alla tjejer, i princip kan 

vårt resultat endast kopplas till den avgränsade studiegruppen (Robson 2002, 

s. 285). Dock resonerar vi som så att genom att vi knutit an till vedertagna 

generella teorier med hög generaliserbarhet kan vårt material ändå bidra till 

generella utsagor som visar på samstämmighet samt ifrågasättande av valda 

teorier.   

3.7 Etiska överväganden 
Vi har utgått från de forskningsetiska principer som finns stadgade inom 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen. Vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren tydligt beskriver 

studiens syfte och genomförande. Samtyckeskravet menar att det tydligt ska 

framgå att deltagandet är frivilligt och deltagarna har möjlighet att avbryta 

sin medverkan när som helst. Kravet på konfidentialitet innebär att de 

medverkande ska anonymiseras i möjligaste mån, vi kommer t.ex. ha 

fingerade namn genomgående i studien. Nyttjandekravet påtalar att 

materialet endast får användas i forskningsändamål och att deltagarna har 

rätt till resultatet av studien (vetenskapsrådet s. 7-14). Dessa punkter har 

samtliga informanter informerats om både i informationsstadiet och i 

intervjusituationerna.   

     Utöver dessa fyra punkter fann vi ytterligare några etiska aspekter som 

var relevanta att ta i beaktande. Innan vi formade grupperna resonerade vi 

kring risken att en tjej med dold psykisk ohälsa skulle medverka och att 

gruppdiskussionen skulle riva upp vissa känslor hos henne. Detta var ett 

scenario vi ville undvika. För att minimera risken av att det skulle ske 

beskrev vi kort i presentationen inför klassen vad vårt syfte med 

undersökningen var och betonade att det var frivilligt att medverka. Vår 

tanke var att de tjejer som faktiskt tyckte att det var kul att diskutera i grupp 
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samt tyckte att ämnet verkade vara intressant skulle vara de som valde att 

medverka. Vår upplevelse efter samtliga fokusgrupper var att detta stämde. 

     En annan aspekt värd att diskutera var åldern i vårt urval, då det är unga 

tjejer mellan 16-18 år. Yngre ungdomar valde vi att utesluta i studien då vi 

ansåg att de inte är tillräckligt mogna för en sådan diskussion samt att yngre 

ungdomar inte i samma utsträckning upplevt och reflekterat över stress. 

Ungdomar i valda åldersgrupp ansåg vi däremot har uppnått en mognad 

samt en självkännedom som vi tror underlättade en diskussion om vårt valda 

ämne. Vidare var vår uppfattning att ungdomar på gymnasienivå har 

erfarenheter och upplevelser av stress samt att de har reflektioner kring 

faktorer som gynnar god hälsa. Efter genomförda fokusgrupper blev vi 

positivt överraskade över hur kloka och vilken stor självkännedom dessa 

tjejer besitter och vi känner inte att vi valt ett för ungt urval till vår 

undersökning. 

     Vi har valt att utgå ifrån friskfaktorer snarare än riskfaktorer och detta 

kände vi var en viktig etisk aspekt eftersom att det finns risk för 

”smittspridning” av psykisk ohälsa bland unga (Fox & Hawton 2004, s. 40). 

Detta stämmer särskilt in på barn, ungdomar och unga vuxna. Risk för detta 

undvek vi genom att hålla fokus på vad tjejerna ansåg vara gynnande för 

hälsa istället för tvärtom. Även då vi i fokusgrupperna haft diskussion kring 

krav och vad dessa kommer ifrån så har den avslutats med vad man gör för 

att hantera de eventuella kraven. Vidare upplevde vi att stress är ett vanligt 

ämne i dag och att det är något som i princip alla kan relatera till och detta 

gjorde också att ämnet inte upplevdes hemligt eller känsligt. I slutet av de 

fokusgrupper vi genomfört ställde vi även frågan om varför tjejerna valt att 

ställa upp i undersökningen. De svar vi fick var att tjejerna upplevde det som 

ett viktigt ämne att diskutera samt att de upplevde sig själva som en viktig 

grupp att uppmärksamma i förhållande till ämnet då de upplevde stress som 

vanligt i deras åldersgrupp.   

3.8 Arbetsfördelning 
Vi upplever arbetsfördelningen som jämn mellan oss båda. Uppsatsens första 

del; inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar samt etiska 
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utgångspunkter har vi skrivit tillsammans. Nina Andersson har haft ansvar 

för; tidigare forskning och metodavsnittet. Helena Blomberg har haft ansvar 

för avsnitten; teoretiska utgångspunkter samt sammanfattningen som 

förekommer efter vår första del i resultat och analysen. Vi har även tagit del 

av varandras ansvarsområden och hjälpt varandra. Abstract, resultat och 

analys samt den avslutande diskussionen har vi skrivit tillsammans.  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 
Det finns mycket forskning kring ungdomar och barn och deras psykiska 

hälsa. Svensk forskning har till viss del presenterats i inledningen och 

problemformuleringen. Nedan presenteras de centrala resultat hämtade från 

internationella tidskrifter som presenterar forskning genomförd i Sverige, 

Norge, Finland och El Salvador. De artiklar som ligger till grund för detta 

avsnitt är hämtade från följande vetenskapliga tidskrifter: Social science & 

Medicine; Journal of Adolescence; European Journal of Public Health. 

4.1 Vikten av sociala relationer hemma och på fritiden 
Sara Brolin Låftman & Viveca Östberg (2006) har genomfört en studie som 

behandlar kopplingen mellan sociala relationer och psykologiska och 

psykosomatiska besvär bland ungdomar i Sverige. Studien bestod av ett 

nationellt representativt material på 10-18 åringar och data inhämtades från 

både ungdomar och deras föräldrar. Den fokuserar både på de relationer 

ungdomarna har till sina föräldrar och jämnåriga som ungdomarna träffar i 

skolan och på fritiden. Resultat av studien visar att relationen med föräldrar 

samt jämnåriga har ett positivt samband med ungdomars hälsa. Gällande 

familjerelationer pekade resultaten på att det var viktigare för ungdomarna 

att relationen de har med sina föräldrar är tillfredställande än att 

föräldrarna är tidsmässigt mycket tillgängliga. Att ungdomarnas föräldrar 

arbetade heltid kunde inte sammankopplas med upplevelser av fler 

psykologiska besvär, tvärtemot pekade resultatet på att ungdomar med 

heltidsarbetande föräldrar upplevde färre psykologiska besvär jämfört med 

de ungdomar som hade en förälder hemma. Detta berodde i stor utsträckning 
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på att föräldrarna var hemma på grund av arbetslöshet, vilket inte var 

självvalt (Brolin Låftman & Östberg 2006, s. 611, 617-618).  

     Studien visar vidare att spända relationer, gällande både jämnåriga och 

föräldrar, var starkt kopplat till hälsobesvär. Studiens resultat visade att 

majoriteten av ungdomarna som deltog upplevde att de kom bra överens med 

sina föräldrar och att de vände sig till dem om de upplevde problem. De 

ungdomar som inte använde sina föräldrar som stöd för personliga problem 

eller upplevde att relationen till sina föräldrar var ansträngd uppvisade 

psykologiska besvär i större utsträckning (Brolin Låftman & Östberg 2006, s. 

611, 617-618). Detta resultat redovisar även Karvonen, Vikat & Rimpelä 

(2005, s. 8) i deras studie av finska ungdomars upplevelse av skolans 

kontextuella roll för hälsobesvär.  

     Majoriteten av ungdomarna i Brolin Låftman & Östbergs (2006) studie 

var inte utsatta för regelbunden mobbning och hade minst en vän i sin 

skolklass. Vidare träffade ungdomarna vänner på sin fritid varje dag eller 

flera dagar i veckan och många av ungdomarna aktiverade sig även i 

organiserade sportaktiviteter på sin fritid. Studien visar att även sociala 

relationer med jämnåriga spelar en viktig roll för ungdomarnas hälsa. 

Ungdomar som har en kompis i klassen och som inte utsätts för regelbunden 

mobbning uppvisade mer sällan psykologiska besvär, detta resultat, 

överensstämde även med deltagandet i organiserade sportaktiviteter på 

fritiden. Det framgår också att ansträngda relationer till föräldrar samt att 

vara utsatt för mobbning i skolan gav starka kopplingar till psykosomatiska 

besvär hos ungdomarna. Vidare visade studien att tjejer upplever fler 

psykologiska och psykosomatiska besvär än killar och detta visade sig 

signifikant med alla åldersgrupper (Brolin Låftman & Östberg 2006, s. 620-

621).  

En studie genomförd på ungdomar mellan 11-16 år i El Salvador behandlar 

associationen mellan mottaget socialt stöd från föräldrar samt mottagen 

social sammanhållning från skolan med utvalda beteenderisker hos 

ungdomar. De utvalda beteenderisker forskarna valt ut till studien var: 

fysiskt slagsmål, mobbning, tankar om självmord, användande av droger och 
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alkohol samt sexuellt umgänge. Resultaten från denna studie visade också att 

sociala relationer och socialt stöd är av stor vikt för ungdomars hälsa. 

Studien visar att tjejer som upplever litet socialt stöd från sina föräldrar i 

större utsträckning sysselsätter sig med alla de undersökta riskbeteendena. 

Tjejer som upplever en dålig social sammanhållning i skolan är mer troliga 

att rapportera tankar om självmord samt använda droger och alkohol. 

Resultatet visade även att upplevelser av socialt stöd och sammanhållnig i 

skolan associerades med riskfaktorer även för killar men inte i lika stor 

utsträckning som för tjejer. Vidare visar resultatet att ungdomar som mottar 

högt socialt stöd från sina föräldrar och upplever hög social sammanhållning 

i skolan är mindre troliga att rapportera självmordstankar, dricka alkohol 

och använda droger (Springer, Parcel, Baumler & Ross 2005, s. 1628, 1636).    

Intressant är att trots studierna är gjorda på vitt skilda platser ger de samma 

indikationer på problemets formulering.   

4.2 Skolrelaterad stress  
Studier för att undersöka skolrelaterad stress och dess koppling till 

subjektiva hälsobesvär har gjorts på norska ungdomar mellan 14-15 år, där 

82 olika skolklasser medverkade i studien. Resultatet visade att den 

psykosociala miljön spelade en viktig roll för elevernas subjektiva 

hälsobesvär. Vidare framkom att ett samspel mellan klassens upplevelser av 

stöd och elevens individuella upplevelse av akademisk stress fanns. Upplevd 

akademisk stress och störande ljud i klassrummet var i studien associerat 

med högre nivåer av subjektiva hälsobesvär medan upplevt stöd från 

klasskamrater kunde associeras med en lägre nivå av subjektiva hälsobesvär. 

Det viktigaste resultatet från denna studie är att delade kontextuella 

psykosociala faktorer kan ha en betydelsefull inverkan på subjektiva 

hälsobesvär, och också minska effekten av individuell stress. Vidare antyder 

resultat från studien att eleverna till viss del inte kan styra över de faktorer 

som påverkar deras hälsa. Nivån av upplevelser av hälsobesvär var även 

kopplat till medlemskapet i en viss skolklass och inte bara till individuella 

faktorer. Detta berodde till stor del på ljudnivån och störningar som fanns i 

klassen samt skolklassens nivå av akademisk stress. Faktorer som eleverna 
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själva inte kan styra över är med andra ord faktorer av kontextuell karaktär 

som hela klassen delar. Tolkningen av de kontextuella faktorerna är att 

studenter i vissa klasser utsätts för en högre informationsbelastning jämfört 

med andra klasser. Den rejäla skillnaden i ljud och störningar som framkom 

i studien mellan skolklasserna tyder också på att vissa skolklasser är mer 

högljudda än andra och att detta påverkar elevernas hälsa (Torsheim & 

Wold 2001, s. 701, 706, 708-709).  

     En annan norsk studie genomförd på ungdomar i åldrarna 12-16 år 

belyser vilken betydelse känsla av sammanhang (KASAM) har på relationen 

mellan skolrelaterad stress och subjektiva hälsobesvär. Resultat från denna 

studie visade att känsla av sammanhang blev svagare med åren och den 

direkta kopplingen mellan känsla av sammanhang och subjektiva 

hälsobesvär blev allt tydligare med åren. För elever med en hög känsla av 

sammanhang var skolrelaterad stress i mindre utsträckning kopplat till 

hälsobesvär. Vidare indikerar resultaten på att känsla av sammanhang 

potentiellt kan vara en salutogen faktor för ungdomars anpassning till 

skolrelaterad stress samt att relationen mellan känsla av sammanhang och 

hälsosam anpassning kan förekomma i yngre åldersgrupper än man tidigare 

trott (Torsheim, Aaroe, & Wold 2001, s. 603, 611).  

     Skolans kontextuella roll för ökandet av ungdomars hälsobesvär har även 

belysts i en finsk studie. Finska elever från sammanlagt 109 olika skolor i 

åldrarna 14-15 år deltog i studien som undersökte skillnader mellan de olika 

skolorna kopplat till vanliga hälsobesvär. Studien genomfördes åren 1996, 

1998 och 2000. De vanligt förekommande hälsobesvären ökade stadigt för 

alla skolor mellan de olika åren. De ungdomar som mobbades regelbundet 

beskrev sin klasstämning som dålig, var ofta sjukfrånvarande, hade låga 

betyg och rapporterade fler hälsobesvär jämfört med andra elever. 

Omfattningen av skolarbetet påverkade också ungdomarnas upplevelse av 

hälsa. Hälsobesvär visade sig vara lika vanligt både för de elever som 

upplevde skolarbetet som för krävande och de elever som upplevde 

skolarbetet som för enkelt. Vidare visade det sig att hälsobesvär var mer 

förekommande hos elever med högre betyg och att dessa elever var mer 



   

 

 23 

sårbara för psykosocial ohälsa. I studien (2005) framkommer det att 

hälsobesvär var mer vanligt på skolor där elever vanligtvis hade högre betyg 

jämfört med andra skolor samt att hälsokrämpor är mer förekommande hos 

elever som går på skolor där relationen till lärarna är dålig (Karvonen, 

Vikat, & Rimpeläs studie 2005, s. 1, 8-9, 13).  

     I genomsnitt visade Karvonen, Vikat, & Rimpeläs studie (2005, s. 6) att 

hälsobesvär var vanligast hos de elever som led av långvarig sjukdom, rökte 

dagligen, drack alkohol minst en gång i veckan och hade varit berusad mer 

än tio gånger under sin livstid. Vidare kunde hälsobesvär även relateras till 

familjens socioekonomiska karaktär och hälsobesvär var mer vanligt 

förkommande hos ungdomar från en splittrad familj. Sammanfattat visar 

studien att elevernas hälsobesvär varierar mellan olika skolor. Denna 

variation kan till stor del förklaras av elevernas individuella hälsobeteende 

(om de är sjuka, röker eller dricker alkohol) samt faktorer inom familjen. 

Även om många skolkontextuella faktorer, framförallt relationen mellan 

elever och lärare samt betyg, visade sig vara relaterat till hälsobesvär kan de 

inte förklara den snabba ökningen av hälsobesvär hos elever mellan åren 

1996-2000. Dock pekar studien på att skolan spelar en viktig roll för 

elevernas välmående och att det finns metoder som kan förbättra elevernas 

hälsa. Ett förbättrat skolklimat genom att erbjuda eleverna ett större 

vuxenstöd kan resulterar i bättre hälsa för eleverna (Karvonen, Vikat, & 

Rimpeläs studie 2005, s. 14). Vuille & Schenkels (2001) studie visar även att 

klimatet på skolan är av vikt för elevers hälsa. Studien genomfördes på 13 

och 15 åringar i Bern och resultatet visar att elever som går i skolor där 

klimatet är gott självskattar sin egen hälsostatus högre än elever från skolor 

med ett sämre klimat. Eleverna från skolor med ett gott klimat var också i 

högre utsträckning fria från specifika hälsobesvär och psykosomatiska 

besvär. Vidare beskriver Vuille & Schenkel (2001) att gott skolklimat kan 

associeras med mera aktiva copingstrategier, själveffektivitet samt större 

sannolikhet att elevernas normbrytande beteende befinner sig inom en 

acceptabel sfär (Vuille & Schenkel 2001, s. 289, 291).  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Vi har valt att övervägande använda oss av Karasek & Theorells (1990) 

”Demand-control-model” (Krav-kontroll-Model) i vår studie. Anledningen 

till detta är för att vi anser att den belyser arbetsmiljön på ett sätt som vi kan 

använda oss av i vår studie. Vi ser skolan som de unga tjejernas arbetsmiljö 

där också deras arbetsgivare (lärarna) och arbetskamraterna 

(klasskamraterna) ingår och därför finner vi det relevant att utgå ifrån 

”demand-control-model” (krav-kontroll-modellen) för att se hur tjejerna 

upplever skolan som arbetsplats. Vi bedömer att vi kan få svar på frågor som 

visar på om det finns någon stress inom skolan och vad tjejerna i så fall tror 

att den beror på. Vidare ifall de tycker att de har någon möjlighet till att 

påverka sin skolmiljö och ifall de tror att de skulle lyckas bättre i skolan om 

den såg ut på ett annat sätt. 

     Vi kommer även använda oss av Aron Antonovskys (2005) teori om 

KASAM (känsla av sammanhang) och Hans Selyes (1952) GAS-teori, 

”general adaption syndrome” (allmänna anpassningssyndromet). 

Anledningen till att vi ser KASAM som intressant för vår studie är för att vi 

vill få en föreställning om ifall tjejerna förstår varför de går i skolan och 

vilka mål de har med sina studier. Vårt syfte är också att undersöka hur 

tjejerna copar med stress, vi upplever att Selyes (1952) GAS-teori kan hjälpa 

oss att få fram intressanta strategier. 

     Som inledning till utvalda teoretiska utgångspunkter samt för att koppla 

dessa till vårt tema vill vi först kort presentera begreppet stress. Dotevall 

(2001, s. 31) menar att stress är ett vanligt vardagligt begrepp och i 

vardagligt tal har det ofta en negativ koppling. Han menar dock att stress är 

något som också är en nödvändig del av livet och så länge individen kan 

anpassa sig till den är den inte skadlig. Stress är en form av belastning och 

all belastning kräver en viss återhämtning. Återhämtning är kroppens 

grundläggande funktion för att hantera stress och hjälper oss att återfå 

energi (Åkerstedt 2003, s. 77-78).   
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5.1 The demand-control-model 
Denna teoretiska modell innehåller en mängd engelska begrepp. Vi 

presenterar det engelska begreppet och har en svensk översättning inom 

parantes. Efter att begreppet presenterats och översatts kommer det i 

fortsättningen att benämnas med den svenska översättningen. 

     Karasek & Theorell, (1990) har utformat en modell som de kallar för ”the 

demand-control-model” (krav-kontroll-modellen). Modellen baseras på hur 

psykologiska krav på jobbet, vikten av kunskapsanvändning och kontroll över 

arbetsuppgifter kan påverka en människas hälsa. Den är uppbyggd för att 

visa att människor inte mår bra av att endast arbeta efter tillsägelse där de 

saknar inflytande över arbetets utformning. Det är viktigt för dem att själva 

få vara med och bestämma för att utvecklas i arbetet. Karasek & Theorell 

(1990, s. 38) skriver: “/…/and I believe you yourself become a robot because 

you don´t get to use your mind”. 

     Modellen har utgångspunkt i två olika begrepp, ”skill discretion” 

(kunskapsutövning) och ”decision authority” (beslutanderätt). Tillsammans 

bildar de det mått som krav-kontroll-modellen utgår ifrån, det vill säga, 

”measure-decision latitude” (beslutslatitud) och ”psychological demands” 

(psykologiska krav). Modellen utgår från att arbetstagarens psykiska hälsa 

beror på balansen mellan de krav som omgivningen ställer på arbetet och 

den kontroll som arbetstagaren har över sina egna arbetsuppgifter. De krav 

som omgivningen förväntas ställa är vilka insatser som krävs för att ett 

arbete skall bli utfört och de kan vara indelade i både fysiska och 

psykologiska krav. Psykoligiska krav handlar enligt Karasek & Theorell 

(1990, s. 38) främst om att utföra arbetsuppgifter under tidspress. 

     Theroell (2003, s. 67) skriver att en av de grundläggande faktorerna för 

en god hälsa i den psykosociala arbetsmiljön är möjligheten att kontrollera 

den egna arbetssituationen. Kontroll avser dels den anställdes förmåga till 

kontroll över sina egna arbetsuppgifter och möjligheten till beslutsutrymme 

och inflytande. Med beslutsutrymme och inflytande menas i vilken grad den 

arbetande själv kan bestämma över sitt arbete samt när, var och hur arbetet 

skall utföras. Karasek & Theorell (1990, s. 31-32) menar att de som främst 
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drabbas av psykisk ohälsa i form av stress, oro och depression är de som har 

stora påfrestande psykologiska krav på sig från arbetet samt har låg grad av 

självbestämmande och inflytande på jobbet. 

 

 

Figur 1: Krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell 1990, s. 32): 

 

     I krav-och-kontroll modellen delar Karasek & Theorell (1990) upp fyra 

olika former av arbetsmiljö. Dessa är; ”high strain job” (högstressarbeten), 

”active job” (aktiva arbeten), ”low strain job” (lågstressarbeten) och 

”passive job” (passiva arbeten). Dessa fyra olika former av arbetsmiljö ska i 

nästa steg mätas med måtten ”beslutslatitud” och ”psykologiska krav”. 

Deras studie visas att de som har ett ”lågstressarbete” med låg grad av 

självbestämmande och kontroll samt hög grad av psykologiska krav är de 

som riskerar ohälsa. Till skillnad från de som har ett ”aktivt arbete” där de 

har stor möjlighet till självbestämmande samt hög grad av psykologiska krav 

på arbetsplatsen som möjliggör personlig utveckling och ökat självförtroende 

(Karasek & Theorell 1990, s. 31-35). 

     Karasek & Theorell (1990, s. 54-59) hävdar att det genomgående är två 

koncept som präglar de flesta yrken; bredden av att de färdigheter som 

personalen besitter används i arbetet och att de har auktoritet till att fatta 

egna beslut. Vidare menar Karasek & Theorell (1990) att vikten av 
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förvärvade kunskaper i arbetslivet är det som ger arbetarna möjlighet till 

påverkan över sitt arbete och upplägget av det. 

     Karasek & Theorell (1990, s. 61) menar att det säregna mellan begreppen 

”beslutslatitud” och ”psykologiska krav” måste bibehållas inom modellen 

eftersom de förespås bidra med en lärdom om vilka konsekvenser kontroll 

och krav på arbetsplatsen kan få i form av stress. Karasek & Theorell (1990) 

förklarar att modellen vuxit fram från den hypotetiska förutsägelsen; genom 

att individen har möjlighet till att fatta beslut på arbetet samt delaktighet i att 

styra upp sitt arbete, resulterar detta i minskad stress och ökad inlärning. 

Psyklogiska krav däremot bidrar också till ökad inlärning men medför även 

en ökad risk för stress om det samtidigt är brist på kontroll, då blir det ett 

förhållande som inte medför någon ökad inlärning.  

     Theorell utvecklade senare krav-kontroll-modellen genom att tillägga en 

stöddimension. ”Att få stöd innebär att man kan få både praktisk och 

känslomässig hjälp” (Theorell 2003, s. 17). Han förklarar att risken för 

sjukdom på arbetsplatsen minskar om den innehar bra stöd för de anställda. 

Orth-Gomér (2003, s. 165) presenterar tre dimensioner av det medmänskliga 

stödet, vilka är: ”Esteem support” (det djupa känslomässiga stödet), 

”Appraisal support” (det informativa stödet), ”Tangible support” (det 

praktiska konkreta stödet). ”Det djupa känslomässiga stödet” är det stöd som 

ofta kommer ifrån individens partner eller nära vänner, detta stöd är viktigt 

och stärker individens självkänsla samt hjälper honom/henne att finna sin 

identitet. ”Det informativa stödet” kommer oftast från arbetskamrater i form 

av råd och stöd samt hjälp att finna lösningar på problem. ”Det praktiska 

konkreta stödet” är det stöd som individen får från alla kontakter som 

han/hon möter och relaterar till i sin vardag.    

5.2 KASAM 
Antonovsky (2005) förklarar att teorin om KASAM (känsla av sammanhang) 

utgår ifrån ett salutogent perspektiv där fokus ligger på det friska. I KASAM 

menar Antonovsky att ett salutogent perspektiv är en avgörande faktor för att 

kunna kontrollera hälsa och ohälsa (Antonovsky 2005, s. 42). 
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     KASAM kan i grunden ses som ett kognitivt begrepp där människors 

upplevelser av hur livet går till i form av förutsägbarhet, begriplighet och 

lagbundenheter beskrivs. Utifrån en tidigare studie, genomförd av 

Antonovsky 1979, förklarar han att han hittade tre specifika teman i de två 

extrema grupperna han studerade. Han döpte de olika komponenterna till 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005) kan 

man ha hög respektive låg KASAM beroende på hur höga värden individen 

lägger på de tre olika komponenterna (Antonovsky 2005, s. 43).  

     En kort beskrivning av de tre komponenterna finner vi nödvändig för 

läsaren att känna till för fortsatt läsning:  

     Begriplighet syftar på att visa i vilken utsträckning en individ 

förnuftsmässigt begriper sin upplevelse av inre respektive yttre stimuli. En 

individ med hög grad av begriplighet har en ordnad, sammanhängande och 

strukturerad förståelse för varför saker händer. Till skillnad från en individ 

med låg grad av begriplighet som kan se saker som kaotiska och oförklarliga 

(Antonovsky 2005, s. 44). 

     Hanterbarhet är Antonovskys (2005) andra komponent och den definierar 

han genom att beskriva den som individers möjlighet till att hantera de 

händelser som de utsätts för och se dem som erfarenheter och utmaningar 

som man kan möta. Antonovsky (2005) menar vidare att en individs sätt att 

hantera vad han/hon utsätts för till stor del även beror på vilka egna resurser 

hon har att tillgå. Resurserna kan antingen finnas hos individen själv eller så 

kan denne söka stöd hos andra som till exempel familj och nära vänner för 

att kunna hantera vad han/hon utsätts för. Har en individ en hög känsla av 

hanterbarhet kommer han/hon inte känna sig som ett offer för 

omständigheter utan snarare hantera dessa. Individen resonera som så att 

sorgliga saker kan inträffa och att han/hon besitter resurser för att handskas 

med omständigheterna (Antonovsky 2005, s. 45). 

     Meningsfullhet är den sista komponenten Antonovsky tar upp och med den 

menar han att individen ska se de krav och påfrestningar som de utsätts för 

som utmaningar värda investering och engagemang. Med detta menar 

Antonovsky att individer som drabbas av en kris finner någon form av 
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mening med krisen och på bästa sätt försöker ta sig igenom den (Antonovsky 

2005, s. 44-45). 

     Antonovsky menar att de tre komponenterna i KASAM är 

sammankopplade till varandra, och alla spelar en viktig del i upplevelsen av 

KASAM. Generella motståndsresurser (GMR, förkortningen kommer i 

fortsättningen att användas) är livserfarenheter som bygger upp en individs 

KASAM och verkar som resurser för att bekämpa stressorer. Exempel på 

GMR kan vara jagstyrka, socialt stöd, god ekonomi m.m. Med andra ord är 

GMR allt som ger individen kraft till att hanterar en stressor. KASAMS tre 

komponenter tillsammans med GMR bidra till att individen får möjlighet att 

känna en entydighet i sina upplevelser, delaktighet i att forma resultaten och 

en balans i över och underbelastning (Anonovsky 2005, s. 16-17, 45).  

5.3 GAS- general adaption syndrome 
Hans Selye (1952) är grundare till copingstrategin och teorin ”general 

adaption syndrome” (allmänna anpassningssyndromet), GAS (denna 

förkortning kommer i fortsättningen att användas), och med hjälp av den 

beskriver han hur individer copar med den stress de utsätts för genom att de 

uppfinner vissa anpassningsstrategier. Selye delade in stressreaktionens 

utveckling i tre huvudfaser. När vi människor utsätts för hot eller 

påfrestningar svarar kroppen med alarmfasen där vi försöker orientera oss 

gentemot angriparen och väljer antingen medvetet eller omedvetet en 

reaktionsstrategi. När vi först försökt lösa det problem vi stött på men 

misslyckats kommer motståndsfasen in. I motståndfasen bildas det stora 

mängder energi och motståndskraft hos individen för att möta angreppet. I 

denna fas kan vi ses som ”supermänniskor” då vi är kapabla till nästan vad 

som helst och vi tål stora påfrestningar. Om vi efter avslutad motståndsfas, 

efter stora påfrestningar, fortfarande inte har lyckats bli kvitt dessa som var 

uppkomsten till motståndet kommer vi till utmattningsfasen. Första tecknet på 

detta är en ständig trötthet och man kan få sömnsvårigheter och ofta har ett 

omåttligt behov av sömn. Det är också här som en känsla av olust inför att 

börja dagen och gå till arbetet kommer och till sist kan fysiska problem 

utvecklas i form av förkylningar, infektioner och muskelsträckningar m.m. 
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Till sist leder detta till att individen blir utbränd (Selye 1952 se Perski 2003, 

s. 104).  

     Vi människor pendlar ständigt genom livet mellan de två första faserna 

och det är en nödvändighet för att vi ska lära oss att hantera den stress vi 

upplever i svåra situationer. Genom att alarmreaktionen väcks vet vi 

människor vilken strategi vi ska ta till för att lösa problemet och vi hanterar 

det på bästa sätt genom att vi anpassar oss efter påfrestningen (Selye 1952 se 

Perski 2003, s. 104).   

 

6. UPPLEVELSER OCH HANTERING AV SKOLANS 
KRAV 
I det här avsnittet redovisas det material vi har fått från de fokusgrupper vi 

genomfört samt analyseras materialet utifrån våra teoretiska utgångspunkter 

och den forskning vi har tagit del av. Sammanlagt kommer vi att göra två 

analyser av det material som samlats in. I första analysen börjar vi med att 

generellt presentera det resultat vi har fått ifrån våra fyra fokusgrupper. Vi 

kommer visa allmänt vad de fjorton deltagande tjejerna i vår studie uttryckte 

genom att löpande i texten ta fram citat.  

6.1 Tjejernas subjektiva definitioner av stress 
Upplevelser av stress är som vi tidigare påpekat subjektiva, i denna studie 

har vi valt att utgå ifrån tjejernas definition när vi talar om stress. Tjejerna i 

vår studie beskriver att de upplever stress när de har för mycket att göra och 

tiden inte räcker till, alltså en obalans mellan tid och arbetsbelastning.  

Helen (teater): Ja men det är väl när man har att det är mycket som ska 

göras och sådär och man känner att man inte har någon tid över. 

 

Stina (frisör): Det är väl en känsla tycker jag eller att man känner sig 

jäktad eller såhär. 

 

Åsa (samhäll): Speciellt när man har väldigt lite tid och väldigt mycket 

att göra så mår man väldigt dåligt av det.  
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Dotevall (2001, s. 31) presenterar stress som ett vardagligt begrepp som ofta 

får en negativ koppling. Detta trots att stress faktiskt är en nödvändig del i 

livet som inte är skadlig så länge vi kan hantera den. Karasek & Theorell 

(1990) menar utifrån krav-kontroll-modellen att en viss mängd stress i form 

av uppsatta krav ifrån arbetsgivaren (i det här fallet elevernas lärare) är 

nödvändigt för att eleverna ska prestera bättre. Så länge det finns tillräckligt 

utrymme för eleverna att ha inflytande och medbestämmande i arbetets 

utformning så utvecklas de av en viss mängd stress under arbetets gång. 

Genomgående i fokusgrupperna har begreppet stress använts på ett 

vardagligt plan med en negativ betoning. Tjejerna upplever tidsbegränsning 

som det främsta hinder för en hälsosam anpassning. Tjejerna uttrycker också 

att stressen kan ha både psykiska och somatiska uttryck:  

Lisa (frisör): Jag tänker att man mår psykiskt dåligt, alltså att det har 

med det mentala att göra. 

 

Tanja (teater): Sen är väl stress alltså liksom såhär att man har så 

mycket att göra så allt bara skiter sig och alltså till slut så klarar man 

ingenting. /…/ Jag får alltid jätteont i huvudet så fort jag blir stressad, 

får migränanfall så fort jag blir stressad så jag försöker ju att inte 

stressa för då, då får jag ont i huvudet och då kan jag inte göra 

någonting. 

 

Liselott (samhäll): När man upplever att man har för mycket att göra 

så att man liksom inte kan hantera det på ett bra sätt utan man mår 

dåligt av det liksom. 

 

Att tjejerna uttrycker att de mår dåligt över den stress de stundtals känner 

kan vi koppla till Seyles GAS-teori (Selye 1952, se Perski 2003). Eventuellt 

har tjejerna känt av stress under en längre period och under motståndsfasen 

inte lyckats bli av med de påfrestningar som bidrog till stressen. De känner 

därför obehag av den för att de är på väg in i utmattningsfasen.                      
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     När Tanja förklarar att hon försöker undvika stress, då den orsakar henne 

migrän, visar hon på Antonovskys (2005) begrepp begriplighet. Hon svarar 

på stimuli från skolan genom att hantera sin stress vilket gör att hon också 

kan hantera de krav hon ställs inför. Detta finner vi också stöd för i 

Torsheim, Aaroe, & Wolds (2001) studie som den visar att KASAM kan vara 

en salutogen faktor för ungdomar att anpassa sig till skolrelaterad stress. 

     Vad som är gemensamt för ungefär hälften av tjejerna är att de ibland, 

främst på kvällen när de ska sova, får en känsla av att det är något de har 

glömt.  

Maria (bild och form): Men det jag känner med stress det är ju att 

stress, alltså min stress kan ju lätt alltså förvandlas till ångest, att 

liksom man är stressad inför någonting som och så får man ångest för 

att man inte har gjort det eller för att man ska göra det, och den 

ångesten alltså den kommer ju mest såhär på kvällen när man ska sova 

eller så just när man ska lägga sig, då får man den här jävla ångesten. 

 

Detta tolkar vi som att känslan av upplevd kontroll för tillfället är lågt. Den 

låga kontrollen medför svårigheter i att koppla av från skolan då Maria 

oroar sig för hur hon ska hantera de krav hon ställs inför (Karasek & 

Theorell 1990).  

6.2 Upplevelser av krav 
Övervägande mängd av medverkande informanter menar att de vill vara 

framgångsrika i alla ämnen och att de har höga krav på sig själva vilket 

bidrar till att de känner sig stressade. 

Lisa (frisör): Jag har väldigt höga krav på mig själv så då blir det ju 

väldigt... Men då blir det att man känner att man måste verkligen 

hinna med allt och att man måste göra det absolut bästa av allt.  

 

Helen (teater): Jag blir ju stressad över prestationsångest om man 

ska försöka höja sitt betyg till exempel och det riktigt hänger på det 

då får man ju lägga ner massa tid på det och då hackar ju allting 



   

 

 33 

annat efter och då blir man stressad bara för man ligger efter i en 

massa andra ämnen. 

 

Liselott (samhäll): Man ska ju få så högt betyg som möjligt liksom i 

alla ämnen och man jämför med andra liksom och så. 

 

Utifrån tjejernas ovanstående resonemang kan vi dra kopplingar till 

Torsheim & Wolds (2001) studie som visade att det finns faktorer i klassen 

som eleven inte själv kan påverka då de är av kontextuell karaktär. Klassens 

nivå av akademisk stress är en sådan faktor och nivån på denna kan vara 

olika från klass till klass. Då vårt resultat visar att tjejerna sätter höga krav 

på sig själva kopplar vi det till att de även har hög nivå av akademisk stress i 

klassen, då de upplever stress när de vill ha så bra betyg som möjligt 

(Torsheim & Wold 2001). Vi kan också se likheter med Karasek & Theorell 

(1990) då tjejerna känner att de saknar kontroll över när uppgifterna ska 

vara inlämnade och klara och att de därför mår dåligt för att de vet att de 

måste hinna med de krav de har på sig ifrån lärarna för att nå ett visst betyg 

inom en viss tid. De krav som tjejerna upplever från skolan samt de krav de 

sätter på sig själva tolkar vi vara krav av den typ som Karasek & Theorell 

(1990) benämner som psykologiska.  

     Upplevelse av ett ökat ansvar då de kommer allt högre upp i skolgången 

är gemensamt för alla tjejer. De områden tjejerna känner att de har ett 

ansvar i är främst i skolan men även att man har ett ansvar att hjälpa till i 

sitt hem. Den övervägande känslan är att det är positivt med ett ökat ansvar 

och att man själv tar ansvar för sina studier. 

Karin (bild och form): Jag tar störst ansvar när jag ritar och ger mig 

själv hemläxor med sådana grejer som jag inte vill öva på egentligen. 

Jag vet ju att om jag inte fixar detta så kommer jag ju ingenstans. 

 

Carola (samhäll): alltså med skolan så får man ju mer ansvar när man 

blir äldre bara så och men det tycker jag är väldigt skönt och sen vet 

man att man ska ta ansvar och det i övriga livet och de (skratt)… 
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Lisa (frisör): Alltså när det gäller skolan har man ju det, det är ju ens 

egna studier. 

Stina (frisör): Och sen föräldrarna eller mina föräldrar lägger sig inte i 

alls   

Lisa (frisör): Nä alltså dom stöttar ju och så men det är ju inte så att 

dom lägger sig i. 

 

Lina (bild och form): Fast jag tycker det är kul, på något vis, nä men att 

man har ansvar för sig själv liksom och sina egna studier. 

 

Positiva upplevelser av egenansvar bidrar till ökat självförtroende och 

personlig utveckling som i förlängningen också ger tjejerna kontroll över de 

krav de ställer på sig själva (Karasek & Theorell 1990).   

     Vidare visar vårt resultat att upplevelser av stress även förekommer på 

grund av att de ständigt jämför sig med varandra. Detta kan också bidra till 

att individuellt uppsatta krav förstärks. 

Åsa (samhäll): Jo men det är så man jämför hela tiden med allting för 

skolarbete och det kan även vara så här kompisar, sådant man jämför 

man också kanske om man känner press på det också.  

 

Maria (bild och form): Det blir ju väldigt mycket med bilderna och vem 

som har gjort bäst.  

Lina (bild och form): Ja och då jämför man sig väldigt mycket liksom 

såhär vem som gör bäst.  

 

Lisa (frisör): Jag tycker det kan vara kravfullt med alltså att man vill 

om alla andra är duktiga alltså alla i vår klass är väldigt duktiga för 

det är högt att komma in så jag tycker att det kan vara att man liksom 

vill vara lika bra som alla andra med att de… 
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Carola, samhäll: Ja alltså man jämför sig så himla mycket och även 

ifall man kanske inte pratar om sig själv så mycket i skolan så hör man 

mycket så jag tror det är väldigt vanligt/.../Alltså det är ofta så efter ett 

prov, aa vad fick du, aa jag fick det, hon fick det och...  

 

Detta ser vi som tecken på att tjejerna upplever skolan som en 

konkurrensmässig miljö. Enligt Karvonen, Vikat, & Rimpeläs studie (2005) 

som visar att elever med höga betyg som kommer från en skolmiljö där det 

finns en konkurrenskraftig kultur är mer sårbara för psykosocial ohälsa. Vi 

ser att de tjejer som uttalar sig om jämförelse också är de som strävar efter 

högre betyg och att detta skulle kunna bidra till en ökad press och där med 

ökad sårbarhet. De tjejer som har deltagit i vår studie uttrycker dock att de 

mår bra.  De påtalar att positivt tänkande och självreflektion är av stor vikt 

för att hantera jämförelse med klasskamrater. Enligt KASAM (2005) kan 

detta tolkas som att tjejerna använder GMR för att hantera den jämförelse 

med andra som ständigt präglar dem. Detta ser vi är viktigt då tjejerna 

genom att ha ett salutogent förhållningssätt till sig själva klarar av att tänka 

positivt.  

     Det är blandade meningar hos tjejerna när vi ställer frågan om de 

upplever skolan som kravfull. De flesta av dem tycker inte att skolan är 

speciellt kravfull utan att det är eleverna själva som ställer höga krav.  

Karin (bild och form): Ibland så blir det såhär, att jag liksom, jag blir 

stressad och jag vet inte, alltså ibland känns det såhär, jag går på 

gymnasiet, jag borde kunna prestera bättre än såhär. 

 

Tanja (teater): Jag känner ju att jag har så jävla höga krav på mig 

själv. 

 

Stina (frisör): Ja det är ofta en själv som styr dom största kraven, eller 

iallafall i mitt fall. 
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Majoriteten av tjejerna har som mål med sin gymnasieutbildning att ha 

möjlighet till fortsatta studie som senare kan generera till en tillfredställande 

yrkeskarriär. Att tjejerna då också ställer höga krav på sig själva för att 

uppnå så bra betyg som möjligt kopplar vi till KASAM (Antonovsky 2005) 

Begreppen begriplighet och meningsfullhet uppvisar tjejerna då de förstår att 

de behöver gå i skolan och få bra betyg för att senare i livet kunna få arbete. 

Hade det varit så att de inte sett någon meningsfullhet med att gå på 

gymnasiet och få bra betyg hade de förmodligen upplevt skolan som mer 

påfrestande. Detta finner vi även stöd i hos Torsheim, Aaroe, & Wolds studie 

(2001) där de skriver att en hög KASAM motverkar negativ stress.  

     En tjej uttryckte att hon läste på gymnasiet då hon upplevde det som ett 

krav för möjlighet till arbete: 

Malin (teater):Jag tycker inte det är kul alls (att gå i skolan)… /…/ Men 

jag kan känna att vissa ämnen är bara rent av onödiga liksom av den 

anledningen att man lär sig det men sen så kommer man inte använda 

det. Och om man kommer använda det senare i livet så då kan man lika 

gärna lära sig det då vid den tidpunkten då… När man behöver det 

liksom… Liksom senare i livet. 

 

Utifrån detta Skulle man enligt Antonovskys (2005) teori om KASAM tolka att 

hon saknar begreppet meningsfullhet i sin skolgång då hon inte känner något 

övergripande engagemang och heller inte ser att hon har någon direkt nytta 

av kunskaperna hon tar del av. Dock ser hon skolan som en viktig funktion i 

dagens samhälle vilket vi tolkas som att Malin känner komponenten 

begriplighet inför skolgången.  

     Gällande hur tjejerna upplever krav från lärarna uttrycker de att dem har 

en del krav på eleverna men att dessa är relativt låga. De menar att läraren 

är medveten om att tjejerna själva ställer högre krav.   

Fanny (frisör): Det är väl lite vad man gör det till själv, man har ju 

sina egna krav på sig själv. 

Lisa (frisör):Alltså de (lärarna) vill väl att alla ska klara sig, alltså att 

alla ska få godkänt. 
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Anne (samhäll internationell): Jag tror det är väldigt mycket alltså 

kanske inte så mycket lärare som sätter press utan eleverna på 

varandra liksom.  

 

Att eleverna känner att lärarna inte ställer några högre krav kan vara bra för 

de elever som inte vill ha högre betyg. Men för de elever som strävar efter 

högre betyg kan detta vara påfrestande och förvirrande eftersom att högre 

krav kan bidra till ökad utveckling. Enligt Karasek & Theorells (1990) krav-

kontroll-modellen behöver vi krav på oss i vårt arbete som i sin tur hjälper 

oss att utvecklas och därmed stärker vårt självförtroende. Tolkat utifrån detta 

kanske tjejerna hade upplevt mer kontroll över sin situation om kraven varit 

mer tydliga från läraren. 

6.2.1  Kontroll över skolans krav 
Det var inte alla tjejer i studien som ansåg sig ha full kontroll över 

skolarbetet men de hade alla idéer kring hur kontroll kunde skapas. De flesta 

av tjejerna försökte att planera sin vardag och prioritera vad de ansåg vara 

viktigt och det var även detta som framkom som det vanligaste sättet att 

skapa kontroll.  

Fanny (frisör): Man får ju prioritera lite också, man kan inte vara bäst 

på allting man får liksom såhär ta det efter hand. 

 

Liselott (samhäll): Det är lite upp till var och en också för om man 

liksom får struktur på det hela och alltså kan få en översikt på det om 

man har en kalender eller så, så kan man planera sin tid och då blir det 

liksom inte lika stressigt. 

 

Helen (teater): Man får nog sänka sina krav på sig själv också tror jag, 

för att det handlar ju också mycket om sin syn på sig själv. Och sen får 

man väl ta sig tid och då kanske man inte kan träna för att man ska 

göra något stort och då får man ju prioriterandet. 
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Utifrån tjejernas ovanstående citat ser vi kopplingen mellan deras sätt att 

copa med stressen och Selyes GAS-teori. Tjejerna strukturerar upp den tid de 

har att bistå för att de vet att det underlättar. Detta blir en anpassning till de 

krav som ställs. Citaten ovan visar att tjejerna har lärt sig att de måste 

planera upp sin tid för att hinna med allt som ska göras och detta agerande 

kan placeras i vad Selye kallar för motståndsfasen. I denna fas försöker 

tjejerna anpassa sig efter de påfrestningar som väcktes i alarmfasen (Selye 

1952, se Perski 2003) .  

     Några av tjejerna nämnde också att de tyckte att ett positivt tänkande och 

tro på den egna förmågan var viktiga faktorer för att hantera krav och skapa 

kontroll över skolarbetet. 

Stina (Frisör): Man får försöka tänka positivt även att det känns väldigt 

som man har väldigt mycket uppgifter till exempel så om man ändå 

försöker tänka jag kan det här eller alltså så. 

 

Helen (Teater): Man får nog sänka sina krav på sig själv, också, tror 

jag för att det handlar ju också mycket om sin syn på sig själv. 

Tjejerna visar här att de använder sig av Antonovskys (2005) begrepp GMR 

för att bekämpa de stressorer de möter. Till exempel, tjejernas 

självkännedom och att de hanterar de påfrestningar de utsätts för genom att 

sänka sina krav och försöka tänka positivt visar på verksamma GMR. Detta 

hjälper tjejerna att må bra och inte utsätta sig för tankar som att ”jag är 

dålig” eller ”jag duger ingenting till” och detta hjälper dem att orka 

fortsätta utmana sig själva och utvecklas. De uttrycker också att de förstår att 

de måste prioritera för att hinna med sitt arbete vid tillfällen av hög 

arbetsbelastning och tidspress. Detta kan tolkas som ytterligare ett 

salutogent sätt för tjejerna att copa med den stress som skolan medför. Ju 

längre tid tjejerna vistas i skolan desto mer anpassar de sig för att uppnå de 

mål de har och de lär sig olika copingstrategier för olika situationer.  

Stina (frisör): Jag har lärt mig att hantera det lite för i ettan var det 

väldigt jobbigt eller så för allt var så nytt och såhär och då kändes det 

som att lärarna hade höga krav, det blev en sån chock för att då var det 
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såhär att de skulle bedöma en praktiskt och sen mer att man kunde ju 

inte plugga in något för man nu skulle bli kunna det med händerna, men 

att man nu med tiden har kunnat mer lära sig hantera. 

6.3 Coping av stress 
Alla tjejer tyckte att det var viktigt att planera och prioritera hur de skulle 

lägga upp skolarbetet men de flesta av dem tyckte också att det var oerhört 

viktigt att planera in tid för sig själv och för saker som de tyckte var roligt 

och avslappnande.  

Lina (bild och form): Då kan man ju göra andra grejer också typ om 

jag känner att jag har mycket att göra då lägger jag in tid här för mig 

själv, här lägger jag in tid för mig själv och här lägger jag in tid för det 

jag vill göra idag och här gör jag det som jag ska göra och sen så gör 

jag typ det, alltså jag gör inte det på ett papper men jag gör det i 

hjärnan liksom, att nu gör jag det här för mig själv sen pluggar jag sen 

gör jag det här för mig själv, sen pluggar jag... så att man har liksom, 

och det brukar funka för mig. 

 

Detta tolkar vi som en inlärd coopingstratergi enligt GAS. Lina har lärt sig 

utifrån tidigare erfarenheter av alarmafasen att stressen effektivast 

behandlas med en balans för egentid (Selye 1952, se Perski 2003). 

     Gemensamt för alla tjejerna var att det var viktigt att koppla av helt ifrån 

studierna och två av tjejerna uttryckte det som att det var viktigt att inse att 

man inte var någon maskin som bara kunde plugga hela tiden. 

Karin (bild och form): Jag ska inte säga att det är att planera för det 

gör jag inte men jag tror att det är att man måste inse att man inte är 

någon maskin alltså för så var det i nian att vi var två maskiner som 

bara försökte mata in en massa information men det gick liksom inte, 

jag tro att man måste komma ihåg att jag är en människa också och om 

man tycker det är stressigt så måste man liksom kunna koppla av 

liksom som måste kunna ta det lugnt och ta en sak i taget. 
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De olika sätt tjejerna nämner som de tycker är viktiga för att kunna hantera 

den stress de utsätts för ser vi likheter med dels Seyles GAS-teori (Selye 

1952, se Perski 2003) och Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-modell. 

När Karin nämner att man måste inse att man inte är någon maskin ser vi det 

som positivt då hon visar att hon förstår att hon inte kan ta in hur mycket 

information som helst och att hon därmed har kontroll över sin situation och 

är medveten om sina prestationsmöjligheter. Hade tjejerna uttryckt att de inte 

klarade av skolans krav skulle detta betyda att de riskerade psykisk ohälsa 

och att stressen i så fall skulle ta överhand. Men tjejerna hanterar stressen 

genom att anpassa sig efter den och sina individuella förutsättningar. 

     Den viktigaste faktorn för att hantera stress anser vi är subjektiv och den 

beror på flera olika saker till exempel på hur individen för övrigt mår, hur 

hög deras stresströskel är, hur väl de har lärt sig anpassa sig efter kontexten 

m.m. Tjejerna uttrycker att en del av de viktigaste faktorerna för att undvika 

stress skulle kunna vara planering och strukturering men också att man trivs 

i sin omgivning och personerna i den. De uttryckte också att en viktig faktor 

för att undvika stress är att tänka positivt och att man inte ska jämföra sig 

med andra människor. Då det är av avgörande vikt för alla elevers hälsa att 

de trivs i sin arbetsmiljö finner vi stöd i hos Karvonen, Vikat, & Rimpeläs 

studie (2005) där de belyser vikten av ett gott skolklimat och att det därmed 

också finns goda relationer till lärarna samt klasskamrater. Vi finner också 

likheter utifrån krav-kontroll-modellen där vikten av socialt stöd ifrån 

arbetskamraterna och i detta fall elevernas klasskamrater har en betydande 

roll för deras välmående (Karasek & Theorell 1990). 

     Att kunna ta det lugnt på sin fritid och släppa skolan när man skulle sova 

var något som alla tjejerna var överens om likt att sömnen var en av de 

största faktorer för att kunna undvika stress. Precis som tjejerna menar är 

också sömn en av vår främsta metod för att återhämta oss efter belastning 

(Åkerstedt 2003, s. 78).  

Lisa (frisör): Jag tänker bara på att prioritera grejer liksom att man 

ändå tänker att jag att man måste sova alltså typ sådana grejer för 

ibland kan det ju vara att man sitter uppe halva natten (medhåll från de 
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andra tjejerna) att man ändå tänker på alltså man prioriterar sådana 

viktiga grejer som ändå att liksom äta ordentligt och sova... 

6.4 Inflytande över arbetsmiljön 
Tjejerna hade en gemensam upplevelse om att de har inflytande över 

skolarbetet och hur de olika kurserna i skolan utformas. Det berodde på 

vilken lärare de hade om det fanns möjlighet till påverkan eller inte. En del 

av tjejerna sa att det var skönt att de kunde kompromissa med lärarna om 

när proven skulle ligga och att lärarna var ganska flexibla.  

Lisa (Frisör): Om vi har mycket en vecka alltså om vi får ett nytt prov 

och sen sätter han (läraren) det en vecka som vi har jättemycket då kan 

vi ju säga till att vi vill senare. 

Fanny (Frisör): Ja och då brukar det gå att dom flyttar det. 

Stina (Frisör): Ja dom är ganska flexibla så 

 

Liselott (samhäll internationell): Ofta men jag kan säga till exempel 

från förra veckan, vi skulle ha naturkunskapsprov och vi fick bara en 

vecka på oss och då frågade jag läraren, vi har haft jättemycket dom 

här veckorna som sagt, så frågade jag läraren om det finns någon 

möjlighet att vi skulle kunna flytta fram det lite för att det blev så 

stressigt och då sa han att nää vi skrev in det här från början så att det 

går tyvärr inte att få så och det är lite dåligt, mm så.  

Carola (samhäll internationell): Men å andra sidan så har vi vissa 

kurser typ engelska där vi nästan får bestämma innehållet själva, alltså 

vi har några grundkriterier vi utgår ifrån men sen så just vad vi 

studerar liksom och göra kan vi få önska väldigt mycket själva så att 

där har vi inflytande och det är ju skönt… Jo men då blir det liksom 

mer intresse. Positiv inställning till kursen överhuvudtaget liksom. 

 

Karin (bild och form): Ja, det tycker jag, nä men jag tycker det att det 

är faktiskt en positiv sak med lärarna att de i början av varje termin 

frågar om hur vi vill ha det här arbetet. Även om vi inte kan svara 
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precis vad vi vill så får vi ändå bestämma. Alltså de frågar om ni vill ha 

läxor eller om ni vill ha prov eller om… 

Lina (bild och form): Ja det gör de och det är ju väldigt bra, eller ja det 

är vissa som, nu ska vi ju inte säga att alla gör så men de som är bra 

gör så.  

 

Tanja (teater): Ja alltså det beror ju på vilka lärare man har, som… ja 

vår XX-lärare… inte för att nämna några namn men alltså det är ju 

olika men där kan man inte påverka någonting men de andra vi har är 

ganska lätta… 

 

Tjejerna förklarade att det gick bättre i de ämnen där de hade möjlighet att 

påverka utformningen och att alla var överens om att de ämnen där de hade 

inflytande var roligare samt utvecklande, detta ser vi kan kopplas till 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-modell. Modellen är utvecklad 

bland annat för att visa att arbetare behöver ha inflytande och möjlighet till 

medbestämmande i arbetets utformning för att de ska känna sig delaktiga och 

bli mer motiverade till att utföra arbetet. I de ämnen som tjejerna menade att 

de inte hade medbestämmande i fanns det inte ett lika bra arbetstempo och de 

saknade ibland motivation. Vi finner det intressant att utifrån Karvonen, 

Vikat & Rimpeläs studie (2005) där de skriver att elever med höga betyg 

också hade mer hälsobesvär och där relationerna till lärarna var sämre 

jämfört med tjejerna i vår studie. Övervägande mängd tjejer i vår studie 

uttrycker att de strävar efter så högt betyg som möjligt men att de ändå mår 

bra. Tjejerna anser också att de har goda relationer till lärarna men att det 

finns olika utrymme för inflytande på undervisningen hos olika lärare.  

6.4.1 Skoltrötthet 
Alla tjejerna har någon gång under sin skolgång varit skoltrötta. Den största 

orsaken till detta som vi kan se utifrån genomförda intervjuer är att tjejerna 

hade hög arbetsbelastning vilket medförde att all deras energi förbrukades.  

Therese (teater): Nej men när alla uppgifter kommer på samma gång 

kände jag och vissa skulle vara inne denna veckan och andra nästa 
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vecka och såna saker så när just all information kom samma vecka och 

då bara brast det… Och jag bara åh nej jag orkar inte.  

Karin (bild och form): Det är klart att man tycker att det är skit då och 

då när det är jättemycket att göra. 

 

Fanny (Frisör): Man har ingen energi kvar till någonting annat man 

liksom bara… 

 

Tjejerna uttrycker att de ibland har så mycket att göra så de inte vet hur de 

ska hinna med. Karin menar att hon tycker att det känns ”skit” ibland när 

man har jättemycket att göra och det tror vi kan bero på att de utifrån krav-

kontroll-modell saknar inflytande över arbetet. I krav-kontroll-modell visar 

Karasek och Theorell (1990) vikten av att arbetarna känner kontroll över det 

arbete de utför så att de ska orka och ständigt utvecklas av det. När eleverna 

endast får strukturerade anvisningar på vad de ska göra utan att ha någon 

beslutanderätt över utformningen saknas motivationen till att utföra arbetet 

och det känns tungt och tråkigt. Vi tror att det är av stor vikt att elever får 

känna delaktighet och inflytande över skoluppgifterna just för att de ska 

känna sig motiverade till att utvecklas. Saknas inflytande på 

arbetsuppgifterna försvinner också motivationen enligt Karasek & Theorell 

(1990) och då minskar i sin tur även individernas personliga utveckling. 

Tjejerna uttrycker dock inte att studieorken försvunnit eller att de inte lyckats 

få tillbaka energi efter arbetskrävande perioder. Detta tolkar vi som positivt 

och att tjejernas arbetsmiljö ger möjlighet till inflytande och personlig 

utveckling. 

     Att skoltempot är ojämnt med hög arbetsbelastning varvat med låg 

arbetsbelastning uttryckte tjejerna också kunde vara en anledning till att man 

blir skoltrött. 

Stina (frisör): Det är nog efter att det varit väldigt mycket. 
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Therese (teater): ja ibland så känner jag att när vi har gjort så många 

saker och sen så händer det ingenting på en två veckor då kan man ju 

också bli skoltrött. 

Helena (teater): ja för då har allt vart på en gång och då har man 

liksom tagit ut all energi då och jaha nu har vi två lediga veckor nu ska 

vi vara glada för nästa vecka är det tre prov, va… Nej men alltså såhär. 

 

Vi ser det som att när tjejerna uttryckte att de hade för mycket att göra 

saknade de kontroll över arbetet och de blev överstimulerade, de ingick i ett 

”högstressarbete”. De krav som skolan ställde på dem i form av att de var 

tvungna att hinna med skolarbete även på fritiden för att hinna med alla 

inlämningar blev för högt för dem och att de då tappade kontrollen över 

kraven. När tjejerna sen upplever att skolan trappade ner på de krav de hade 

genom att inte ge några hemuppgifter eller det var längre uppehåll mellan 

proven medförde att tjejerna slappnade av och blev understimulerade. Ett 

par av tjejerna uttrycker att de ibland kan känna sig ”förslappade” då de 

inte har något att göra och att det därför blir svårt att ta tag i saker som ska 

göras. Detta ser vi som att de är understimulerade utifrån Karasek & 

Theorells (1990) krav-kontroll-modell och att de ingår i ett ”passivt arbete” 

där den kontroll tjejerna har på sitt arbete är låg och att kraven från skolan 

upplevs som låga men egentligen fortfarande är höga. Det är i en situation 

som denna som tjejerna riskerar att drabbas av psykisk ohälsa på grund av 

att de inte orkar ta kontroll över sitt arbete och uppfylla de krav som ställs på 

dem på grund av att de blivit ”förslappade”. Vi tror att tjejerna lyckas ta sig 

ur dessa perioder på grund av att de har en hög KASAM där de hämtar 

motivation till att klara skolan för att kunna uppnå sina mål (Antonovsky 

2005). 

     Vad fler än hälften av tjejerna också uttryckte som en orsak till 

skoltröttheten var att skolan ibland kunde vara slentrianmässig och 

förutsägbar.  

Helen (teater): Jag vet inte eftersom man går i skolan så länge och så 

mycket och det är ju liksom fem dagar i veckan och man kanske pluggar 
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på helgen eller någonting då blir det att det tar överhand så det blir så 

tråkigt efter ett tag, och så känner man att nu orkar inte jag riktigt. 

 

Liselott (samhäll): Det blir så här det blir så rutin ibland så att det 

känns så himla tråkigt och förutsägbart liksom så att då kan man inte 

med det och då struntar man i det istället.  

 

Utifrån krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell 1990) kan upplevelser 

av att skolan är slentrianmässig och tråkig tolkas att det är perioder då 

tjejerna inte utvecklades eller inte känner att de lär sig något av värde, detta 

hämmar individens personliga utvecklig på sikt. Samt kan detta kopplas till 

den finska studien (Karvonen, Vikat & Rimpeläs 2005) som visar att låga 

krav i skolan likväl som höga kan upplevas besvärligt. Upplevelser av låga 

krav tolkar vi att tjejerna upplever när de tycker skolan är tråkig, perioder då 

de inte utvecklas i den omfattning som de egentligen vill. 

     En del av tjejerna uttryckte också att de tyckte det var påfrestande att 

pendla då själva resandet tog lång tid vilket bidrog till längre skoldagar och 

att de blev trötta av det. Tjejerna saknar kontroll över sitt pendlande och 

uttrycker att det är påfrestande men de copar med den stress som pendlandet 

medför genom att anpassa sig efter den. De skulle ju kunna välja att flytta 

hemifrån för att slippa pendla men väljer hellre att acceptera. Detta kopplar 

vi till Selyes GAS-teori (Selye 1952, se Perski 2003) genom att tjejerna inte 

längre ser pendlandet som en faktor som väcker alarmfasen utan den har 

blivit en copingstrategi för tjejerna där de finner sig i deras 

pendlingssituation.  

Stina (Frisör): Om det samtidigt är, vi pendlar ju med, våran klass är ju 

en pendelklass så då blir det ju vi åker ju tidigare alltså vi får ju gå upp 

mycket tidigare än dom som bor i Kalmar och vi kommer också hem 

senare så att allt blir ju det blir ju mycket längre dag. 

6.5 Fritidens betydelse 
Liselott (samhällinternationell): Det är ju ingen som blir lycklig bara 

av att plugga och jobba hela tiden liksom. 
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Tjejerna i vår undersökning har förklarat att fritiden har en viktig funktion 

både för att man ska må bra och för att man ska orka fortsätta prestera bra i 

skolan.  

Helen (Teater): Men annars så försöker jag att ta det lugnt, nej men 

alltså jag vet inte jag mår ju inte bra och kan prestera om inte jag kan 

ta det lugnt, så då gör jag gärna någonting som jag tycker är kul och 

varvar ner även om jag har plugg så blir det, nej jag behöver faktiskt ta 

det lugnt och gå ut och träffa de här ikväll eller jag måste kolla på film 

eller nu ska jag spendera tid med min syster eller något. 

 

Åkerstedt (2003, s. 77-78) förklarar att belastning som en individ utsätts för, 

vilket kan vara höga krav, lite inflytande i sitt arbete o.s.v. kräver 

återhämtning. Detta är en grundläggande funktion för individens hantering 

av stress och för att återfå energi. Vikten av att koppla av från skolan är 

något som alla tjejer i denna studie såg som viktigt, Helens citat ovan visar 

att ”ta det lugnt” är ett sätt att återfå sina krafter för att kunna fortsätta 

prestera.  

     Aktiviteter på fritiden är ett sätt för tjejerna att ägna sig åt något annat än 

vad de gör i skolan. Dessa aktiviteter kan också ses som strategier till 

återhämtning. Att ägna sig åt aktiviteter som skiljer sig från det individen 

vanligen sysselsätter sig med, i detta fall skolarbete, spelar troligtvis en viktig 

roll för återhämtningen (Åkerstedt 2003, s. 78). De flest förekommande 

fritidsintressen som tjejerna i denna studie har är fysisk aktivitet i form av 

dans, fotboll, gruppträning och styrketräning på gym. Det finns forskning 

som visar att ungdomar som ägnar sig åt organiserade 

sport/träningsaktiviteter också har en bättre hälsa jämfört med ungdomar 

som inte var engagerad i någon sådan aktivitet (Brolin Låftman & Östberg 

2006). Men andra intressen som också framkom i denna studie var att spela 

instrument, skapa bilder, kolla på film, umgås med familj och vänner samt 

vara aktiv i olika förbund och föreningar.  
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Lina (bild och form): Jag tränar, oj jag älskar att träna det är det bästa 

jag vet! Man får sådan här energikick ibland. 

 

Carola (samhällinternationell): Jag spelar piano, trummor och sen så 

är jag med i RKUF (röda korsets ungdomsförbund) så att, ja, och det är 

ganska roligt också då för att man träffar kompisar och så där. 

 

Malin (teater): För mig är det mer såhär att jag typ, att kunna bara få 

va social, ta det lugnt och träna, det är typ det jag kör.. och jag tycker 

det där med att ta det lugnt det är en del av vad jag vill göra, jag tycker 

det är skönt och jag är sån som liksom bara vill ligga och kolla på film 

och ta det lugnt. Och det är sådant som jag mår bra av…  

 

Genom Antonovskys (2005) teori om KASAM kan man även se 

fritidsaktiviteter som en funktion för att skapa en meningsfullhet i sin vardag. 

Att ägna sig åt aktiviteter på sin fritid som man tycker är roliga, viktiga och 

värda att ägna energi åt är en viktig komponent i KASAM (Antonovsky 2005, 

s. 45). Majoriteten av tjejerna i denna studie har intressen de engagera sig i 

vilket indikerar på att de har en känsla av meningsfullhet.  

     I vår studie medverkade några tjejer som är bosatta på annan ort än 

studieorten. Upplevelsen bland dessa tjejer var att de har mindre fritid och 

därmed svårt att hinna med aktiviteter utöver skolan. De uttrycker att viljan 

till att ha aktiviteter vid sidan om skolan finns, men att tiden inte räcker till. 

Stina (frisör): Jag har gjort (tränat) men det är tiden och jag har 

ganska långt att åka, sen att gå till och från bussen. Nämen det är just 

att man är så himla trött och just att åka buss så länge så blir man och 

jag kan absolut inte sova på bussen så då blir man också så himla då… 

trött. Man vill bara gå och lägga sig direkt när man kommer hem. /…/ 

Fast sen är det jobbigt att inte ha några med (fritidsaktiviteter). Jag får 

ångest att jag inte tränar och sådant men det är ju att jag får ångest att 

jag inte jag inte tar mig den tiden men sen vet jag att där jag bor där 

finns det inget, det är en liten håla. (skratt) Där finns det ingenting så 
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då måste jag om jag kommer hem sent för att jag har långt att pendla 

då så måste jag ju äta sen måste jag ju ta mig någon annanstans för att 

just hitta på något. 

 

Maria (bild och form): Jag har typ inte så mycket tid på min fritid, jag 

åker buss i 4 timmar så... då är man väldigt trött när man kommer hem 

och då mister man tyvärr kompisar. Och sen så är jag ju med min 

pojkvän på helgerna och då är det ju inte samma sak. 

 

Att inte ägna sig åt organiserade aktiviteter på sin fritid behöver i sin tur inte 

visa på att dessa tjejer besitter en låg grad av meningsfullhet då det inte kan 

likställas med att de inte har områden i sina liv som de investerar och 

engagerar sin tid i (Antonovsky 2005). Dock kan det eventuellt tolkas som att 

tjejerna skulle uppleva en högre grad av meningsfullhet om de haft möjlighet 

till att ägna sig åt en självvald aktivitet istället för att pendla. Enligt teorin 

om GAS (Selye 1952, se Perski 2003) skulle tjejernas prioritering visa på att 

de anpassar sig till omständigheterna. Stina och Maria har, efter sina mål 

och framtidsvisioner, valt utbildning på annan ort och för att genomföra 

detta har de fått göra vissa prioriteringar och anpassat sig efter situationen. 

     Huruvida aktiviteter som görs på fritiden leder till återhämtning eller inte 

har med att göra ifall tjejerna faktiskt kan koppla bort de krav och den 

arbetsbelastning de har från skolan. Vid frågan om huruvida tjejerna känner 

att de kan koppla bort skolan på sin fritid framkom två olika uppfattningar. 

Några tjejer tycker att de framgångsrikt kan koppla av från skolan under 

helgerna och när de ägnar sig åt fritidsaktiviteter medan några upplever det 

som svårt.  

Fanny (frisör): Man liksom kopplar bort det och det kan vara väldigt 

skönt om man har väldigt mycket att göra så är det skönt att träna. 

 

Lina (bild och form): Men jag kan glömma bort skolan, det är 

någonting som man bara kopplar bort sådär, vid helgen och sådär då 

bara kopplar man bort skolan. När man är hemma liksom... Om det 
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är så att jag vet att jag ska träna kl 18.00-20.00 och vet att jag inte 

har gjort min grej till 21.00 när jag kommer hem och får göra den då, 

då vet jag att jag ändå inte kommer tänka på det under träningen.  

 

Anne (samhäll internationell): Mm för alltså dans är ju ingenting man 

håller på så mycket med i skolan heller så då sveps man ju med i 

liksom i en helt annan värld och då kan man liksom bara koppla bort. 

 

Therese (teater): Nej jag brukar bara helt släppa bort de tankarna. 

Jag brukar sjunga med (till musiken) och ibland brukar jag faktiskt 

göra skolarbete medans jag lyssnar... 

 

Några tjejer upplevde det som svårt att helt kunna koppla av från skolan, 

viljan fanns men upplevelsen var att det är svårt att genomföra i praktiken. 

Lisa (frisör): Jag tycker att det kan vara lite olika ibland så om jag 

verkligen går in i träningen och så då kan jag glömma bort men ibland 

så kan jag bara gå och tänka på: jaha nu måste jag hem snart och 

alltså bara stressa upp mig om att jag måste hem. Så det tycker jag kan 

vara lite olika. Man försöker koppla bort det när man väl är på 

träningen så försöker man ju.. /…/ nu har jag så här sena träningar 

med jag tränar till halv tio kanske tio och då så blir jag jättestressad då 

vet jag att jag borde egentligen vara hemma nu och liksom och sova 

typ.. 

 

Åsa (samhällinternationell): Ibland så här när jag haft en volleyboll 

träning till exempel då har det känts som att jag fortfarande är i skolan 

och jag gör vissa saker för att få ett bra betyg (skratt) det brukar jag 

komma på ibland och känna men nej jag får inte betyg i det här liksom. 

 

Malin (teater): Det är ju det som är det dumma med alltihop, man har 

ju alltid den där magkänslan att jag borde göra det där istället och så 
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är det ju hela tiden, känner jag nästan det där men jag försöker ändå 

bara typ koppla bort det och bara… 

 

Upplevelser av att kunna koppla av från skolan eller inte skiljde sig mellan 

tjejerna som ovanstående citat visar. Skola och klass verkade i detta skede 

inte spelar någon tydlig roll, snarare upplevede vi att vårt resultat visar på 

att individer upplever och hanterar krav och stress på olika sätt. En tolkning 

av detta utifrån Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-modell skulle 

indikera på att de tjejer som upplever att de utan problem kan koppla av från 

skolan också är de tjejer som upplever att de har en balanserad kontroll över 

de krav som ställs. Tvärtemot skulle då krav-kontroll-modellen indikera på 

att de tjejer som upplever att det är svårt att koppla av från skolan inte 

upplever att de har lika hög grad av kontroll över de krav som ställs på dem. 

Utifrån KASAM-teorin skulle detta tolkas som att tjejerna har olika 

upplevelser av begreppen begriplighet och hanterbarhet. De tjejer med hög 

känsla av begriplighet och hanterbarhet upplever sålunda att de har resurser 

att hantera de krav och de belastningar som kommer i deras väg, att de kan 

ordna och förklara stimuli av olika slag så att de blir begripliga och därmed 

även hanterbara. Vidare skulle teorin även indikera på att de tjejer som 

upplever att de framgångsrikt klarar av att koppla av från skolan också 

tidigare framgångsrikt genomlevt erfarenheter, GMR, som har hjälpt dem att 

bygga upp sin KASAM (Antonovsky 2005, s. 44-45, 47).     

     Oavsett deras olika upplevelser om svårighetsgraden i att koppla av från 

skolan är alla tjejer i denna studie överens om att det är viktigt att koppla av 

från skolan. Dock uttryckte en tjej en upplevelse om att det fanns vissa risker 

med att koppla bort skolan också. 

Malin (teater): Det är väl både för och nackdelar som sagt, gör man 

som vi och bara blockerar bort det och låtsas som att man inte har 

någonting och då blir det ju inte så bra… 

Malin förklarar att hon kopplar bort skolarbetet genom att förneka dess 

existens och därmed skjuter hon upp sina uppgifter och arbetet läggs på i en 

ständigt växande hög. Jämför man detta med hur en del av de andra tjejerna 
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uttrycker sig så kan man urskilja en skillnad i hur man kopplar av från 

skolan.   

Tanja (teater): /…/ om jag nån gång är sådär jättestressad så ja ok nu 

går jag på yoga. och nu ska jag varva ner, ofta försöker jag gå och 

träna för då blir man ju piggare.. 

 

Tanja exemplifierar hur en del av tjejerna väljer att använda 

avkopplingstiden till att återfå energi till att färdigställa sina uppgifter. 

Vetskapen om att hon blir piggare av en viss avslappnande aktivitet gör att 

hon med fördel kan använda sig av den för att hantera de krav och det 

arbetet hon behöver utföra. Detta kan tolkas som ett sätt skapa kontroll för 

att balansera de krav hon upplever (Karasek & Theorell 1990). Precis som 

att det kan tolkas som ett medel för att anpassa sig efter vad situationen 

kräver enligt GAS-teorin (Selye 1952, se Perski 2003). Utifrån detta 

resonemang uppkommer då frågan om de tjejer som förnekar skoluppgifter 

och krav faktiskt kan koppla av på det sättet att de återhämtar sig och 

därmed får förnyad energi till sina uppgifter. Enligt krav-kontroll-modellen 

bidrar detta hanteringssätt inte en ökad kontroll, snarare en mindre känsla 

av kontroll. Eftersom att värdefull tid gått utan att resurser för att genomföra 

uppgifterna har genererats. Vidare kan det heller inte ses som ett 

framgångsrikt sätt att anpassa sig efter situationen enligt GAS-teorin.    

6.5.1 Fritidens omfattning 
Gällande omfattningen på fritiden har tjejerna olika upplevelser, en 

övervägande känsla är dock att det ofta är svårt att få tiden att räcka till allt 

man önskar göra.  

Tanja (teater): Men sen är det ju så mycket mer än skolarbetet, skolan 

är ju såhär social och man ska ju inte bara hinna plugga utan man 

måste ju hinna, man ska ju hinna träna för att liksom inte bli tjock, man 

ska hinna umgås med kompisar för annars är man konstig, man ska 

hinna festa, man ska hinna, alltså det är så mycket mer än att bara gå i 

skolan som ingår. 
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Lisa (frisör): Nej det är svårt att få ihop allt för så här vi pendlar ju och 

sen ska man träna och plugga och sen så kanske man bara vill alltså 

man måste ju hinna typ sitta och äta med och kanske vara lite med 

familjen och så med.  

 

Fanny (frisör): Man har nästan aldrig tid att umgås med kompisar, 

eller så. 

 

Anne (samhällinternationell): Men alltså det jag tänker på det är att 

som ibland när ens kompisar som går andra linjer och så dom bara: 

”Aa ska du hänga på ikväll då?” Nää men jag kan inte jag måste 

plugga, dom bara herregud, ni pluggar ju hela tiden tar ni inte ledigt 

någon gång?! 

 

Det finns en upplevelse av att man får prioritera bort vissa saker för att 

hinna med skolarbetet. Att träffa vänner på fritiden efter skolan var det en 

övervägande del av tjejerna som uttryckte att det inte fanns tid till. Enligt 

forskning om ungdomars hälsa finns det resultat som visar att umgänge med 

jämnåriga vänner kan ses som en friskfaktor till god hälsa (Brolin Låftman & 

Östberg 2006, s. 620). Detta behöver inte betyda att de tjejer som upplever 

att de inte har tid att umgås med jämnåriga mår sämre än de som har tid till 

detta. Dessa tjejer kan t.ex. istället använda sin tid till andra aktiviteter som i 

sig kan vara lika välgörande för deras hälsa, att de har gjort ett aktivt val då 

de har prioriterat annan aktivitet de känner gör att de mår bra. I så fall 

skulle denna sorts prioritering tolkas genom det teoretiska begreppet GAS 

(Perski 2003). Genom tidigare erfarenheter av alarmfasen har tjejerna lärt 

sig vilka strategier som är mest effektiva till att hantera sin stress. Tjejerna 

anpassar sina liv för att hantera sitt skolarbete, att prioritera de 

fritidsaktiviteter som de upplever ger dem de främsta verktygen för att 

hantera de krav de ställs inför och skulle här kunna refereras till en hälsosam 

anpassning till stress. Vidare kan dessa bortprioriteringar kopplas till 

KASAM. Tjejerna har ett mål med sin studieperiod som gör att de kan känna 
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en meningsfullhet och begriplighet i att inte bara ägna sig åt sådant som de 

tycker är roligt. Deras val blir hanterbart genom att de ständigt kommer 

närmre sitt mål (Antonovsky 2005). 

     Men samtidigt är det tre tjejer som uttrycker att de inte har några problem 

att få fritiden att räcka till. 

Therese (teater): Ja jag känner att jag har ganska lätt för att lära in så 

jag kan kolla på till exempel film och sådana saker utan problem men 

ibland så blir det ju lite kämpigt som sagt.  

 

Lina (bild och form): Ja alltså men då får man ju minska på fritiden 

men den räcker ju ändå till, då får man ju prioritera andra grejer. 

 

Karin (bild och form): Alltså jag har ju för mycket fritid så jag blir ju 

stressad av den för jag är ju så van från 8-9:an att ha så överdrivet 

mycket att göra och jag tar alltid på mig nån sån grej som man inte 

behöver göra egentligen och då blir ju det att jag blir stressad när jag 

inte har någonting att göra för jag borde ju ha någonting att göra. 

 

Anledning till att vissa av tjejerna känner att fritiden räcker till och vissa 

känner tvärtemot kan bero på att de olika klasserna har olika arbetsbördor 

samt att vissa har lång väg att pendla och mycket tid går till det. Vidare 

skulle det också kunna förklaras genom att vissa tjejer kanske har valt bort 

aktiviteter efter skoltid just för att ha tid till skolarbetet och annat man vill 

hitta på. Då skulle det kunna ses som ett sätt att anpassa sig efter de krav 

man upplever (Selye 1952, se Perski 2003). 

6.5.2 En kravfull fritid      
Några utav tjejerna uttryckte även att det i vissa lägen kan vara påfrestande 

med fritidsaktiviteter då de också medför vissa krav på tjejerna. Speciellt att 

vara med i ett lag kan upplevas kravfullt eftersom att en individs val påverkar 

hela laget. 

Tanja (teater): ja så för mig blir det alltså om jag har liksom teater och 

så alltså teatern är ju verkligen vi har en pjäs vi ska göra alltså då 
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måste jag nästan gå och liksom hela tiden så fort jag kan för att om jag 

inte är sjuk liksom för annars drabbas ju hela gruppen och sången är ju 

också, det känns ju jätteonödigt att inte gå dit för det är ju bara jag, det 

är solosång så då blir det att jag hoppar över scouterna typ jämt för 

där är det ändå mest folk för jag har ju allt det på samma dag och då är 

ju inte sådär bra… så alltså jag har jag slutar vid 2 sen direkt har jag 

sång sen har jag typ 2 timmar ledigt sen är det teater och sen direkt 

efter så scouter så då blir det oftast att jag skiter i scouterna och är 

hemma på kvällen och pluggar. 

 

Lisa (frisör): Fast jag tycker det är jobbigt med för att jag när jag 

tränar fotboll då vi har ju matcher och sådant. Och då känner man att 

man måste ju ställa upp på matcherna eftersom att det är ett lag ändå 

så kan det bli jobbigt, för då alltså då måste man ju, då är det något på 

sommaren till exempel, då är det något varje helg med fotbollen. Det är 

matcher varje helg så det kan bli väldigt mycket och sen har man typ tre 

träningar så då kan det bli att man… För det känner jag i alla fall med 

fotbollen att jag måste ställa upp när det är matcher och sånt och då 

blir det med väldigt jobbigt ibland. /…/ För jag kan ju inte välja själv 

när jag ska träna eller när jag ska spela match utan det.. 

 

Tjejerna uttrycker att de upplever en liten grad av inflytande i vilken tid och i 

vilken omfattning aktiviteten utspelar sig. Krav på att aktivitetsgruppens 

medlemmar medverkar finns då det påverkar hela gruppen om en medlem 

väljer att inte delta. Vidare finns krav på att lagets medlemmar utvecklas 

både individuellt och tillsammans med laget. Detta i sin tur påverkar 

tjejernas upplevelse av kontroll över sitt skolarbete då de inte helt fritt kan 

planera sin fritid så att den på bästa sätt kan hjälpa till att hantera dessa 

(Karasek & Theorell 1990). Vi tolkar dessa krav som mer ”vardagliga” än 

de krav tjejerna upplever från skolan då det mer handlar om att vara en bra 

lagspelare. Skillnaden mellan de olika krav som tjejerna upplever från skolan 

och fritiden är att de som utspelas på fritiden faktiskt är frivilliga, tillskillnad 



   

 

 55 

från de som framkommer från skolan. Då tjejerna upplever 

gymnasieutbildning som ett krav för att få goda förutsättningar senare i livet 

blir dessa krav mer av psykologisk art än de krav som fritidsaktiviteter 

medför då det snarare är något man medverkar i för att det är roligt.    

6.6 Sociala nätverk 
Forskning är överens om att stödjande sociala relationer är en viktig 

friskfaktor för ungdomar (Brolin Låftman & Östberg 2006, s. 611, 620, 

Springer, Parcel, Baumler & Ross 2005, s. 1628). Tjejerna i denna studie 

upplever att de har ett stödjande socialt nätverk i hemmet, i skolan och hos 

vänner. De flesta tjejer är överens om att de pratar med någon om 

upplevelserna av skolans krav och andra saker som påverkar deras liv.  

Liselott (samhällinternationell): Ja det gör vi med kompisar och 

föräldrar och så… Lite med lärare också om dom liksom frågar hur är 

det i skolan nu och har ni mycket den här veckan och sånt liksom så kan 

man diskutera det lite.  

 

Karin (bild och form): När man går och pratar i skolan och klankar ner 

på allting så känns det bättre sen när man har gjort det. 

 

Fanny (frisör): Nä men jag pratar nog med nämen om det är någon 

hemma eller någon… om det är någonting alltså som jag vill prata om. 

 

Tanja (teater): Nej alltså jag har ju ganska tur för jag har precis flyttat 

ihop med min pojkvän och alltså han stöttar ju mig ganska mycket 

alltså såhär när han, när jag säger att åh nej nu har jag så mycket att 

göra då blir det liksom ja men sätt dig och plugga nu jag lagar maten 

och när jag sätter mig vid datorn då blir det liksom ja ok...(skratt).  

 

Helen (teater): Ja och sen är det ju så mycket annat också alltså 

runtomkring alltså jag menar jag har massa olika personer jag pratare 

med, där pratar jag om killproblem där pratar jag om situationen 

hemma typ och där pratar jag om skolan… 
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Stödjande sociala relationer är ett exempel på vad Antonovsky (2005) kallar 

för GMR. Tjejernas uttalande visar att de har ett stödjande nätverk som 

agerar i egenskap som en GMR. Vidare skulle Orth-Gomér (2003, s. 165) 

skulle kalla detta stöd för det djupa känslomässiga stödet som hjälper 

tjejerna att utveckla en självkänsla och identitet som i sin tur ökar känslan av 

kontroll över sin livssituation. 

     Dock var det inte alla tjejer som valde att prata med någon från sitt 

sociala nätverk när de kände att något var påfrestande.    

Malin (teater): Jag känner mer att jag pratar inte så mycket med 

familjen hemma för det man ringer ju inte så ofta på telefon och då 

kanske jag har så mycket annat att göra så det blir liksom i skolan jag 

pratar med folk för hemma vill jag vara själv för hemma vill jag vara 

själv för jag tycker det är skönt att ha ensamheten.. 

 

Lisa (frisör): Fast jag är nog den som håller inne med allting jag pratar 

aldrig direkt med någon tror jag inte jag brukar mest vara tyst (skratt) 

när det gäller sådant. Alltså jag brukar inte prata hemma och så heller 

utan jag håller det mest för mig själv tror jag när det gäller sådant. 

 

Att man väljer att inte använda sitt sociala nätverk genom att prata om 

upplevelser av krav eller påfrestningar behöver inte betyda att dessa tjejer 

skulle må sämre än andra. Istället skulle det kunna indikera på att de har 

andra sätt att hantera stressorer med. GMR är ett vitt begrepp som 

innehåller alla de resurser som en individ har för att klara av motgångar, 

t.ex. kan dessa tjejer ha en stark jagstyrka som hjälper dem att hantera 

motgångar och inte har ett behov av att prata om dessa (Antonovsky 2005).  

6.6.1 Klasskamrater 
Klassen och dess sammanhållning har en viktig roll för alla tjejerna och man 

upplever ett stöd hos varandra genom att man har samma krav och 

arbetsuppgifter. 
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Tanja (teater): Jo men att man trivs i klassen det betyder ju så jäkla 

mycket… 

Helen (teater): Ja för annars vill man ju inte gå i skolan. 

 

Stina (frisör): Jo men det är väl viktigt att man just ska trivas och om 

man inte skulle trivas och det var stressigt och så då skulle nog inte 

klara av det tror jag inte. 

Fanny (frisör): Man har ändå stöd i varandra på ett sätt. 

 

Stina (frisör): Och man vet att man inte är själv och så här att känna 

någonting, om man känner sig stressad eller så och mår dåligt så vet 

man att det är femton till (skratt). 

 

Liselott (samhäll internationell): Ja det tycker jag alltså jag 

personligen bytte nu i höstas till den här nya klassen för att i min förra 

klass vi hade ingen gemenskap och det var tråkigt att gå till skolan 

liksom men nu så är jag mycket mer positivt inställd att det är liksom 

kul i skolan med klasskompisarna och så också. 

 

Karin (bild och form): jag tror att om vi inte hade varit så tajta så hade 

det vart himla jobbigt… 

 

Therese (Teater): Nej men jo klasskompisar förstår ju samma sak, 

andra kanske inte riktigt förstår vad man går igenom… Och sen så… 

Det känns ju ändå bra att prata med någon som har ungefär likadana 

problem inom samma ämne ungefär… Jag har en bästa kompis som jag 

tycker om att prata med och jag brukar prata ut hos henne och hon 

pratar ut hos mig och då förstår man ju liksom varandra. 

 

Utifrån tjejernas uttalande kan man tolka att klasskamrater även är en viktig 

del i sitt sociala nätverk. Det finns forskning som menar att en stödjande 

atmosfär i klassen och att känna stöd och tillit till klasskamrater är en faktor 
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som gynnar ungdomars hälsa (Torsheim & Wold 2001, Karvonen, Vikat, & 

Rimpeläs studie 2005). Den upplevelse som tjejerna beskriver pekar på att 

klasskamrater har en funktion som hjälper och stöttar varandra att fortsätta 

kämpa även i perioder då kraven är höga och känslan av kontroll är låg. 

Samt förklarade en tjej att vetskapen om att man inte är ensam om 

situationen även hjälper en att inte ge upp. Utifrån detta kan klasskamrater 

ses som en resurs till att skapa kontroll och hantera påfrestningar. Detta stöd 

är av informativt slag och ger tjejerna vägledning till att uppfatta och 

värdera problemen på rätt sätt samt hjälper man varandra att finna 

lösningar (Orth-Gomérs 2003). Vidare visar detta att tjejerna använder sina 

klasskamrater som GMR vilket också gör att de stärker sin KASAM 

(Antonovsky 2005).  

6.6.2 Konkurrenter 
Men klasskamrater har även en annan funktion som innebär press och 

konkurens inom klassen. 

Carola (samhällinternationell): Jo och jag alltså jag tror att jag gick 

också så här från högstadiet där hade vi såhär jättetråkig klass och jag 

umgicks med en person resten var liksom verkligen så här man hälsar 

inte på längre och gick till en jättebra klass och som är liksom det här 

programmet är känt för att man har bra sammanhållning och så här så 

att jag gick ju verkligen till en jättebra klass men samtidigt så är det ju 

klassen som påverkar en mest också eftersom att det är den man jämför 

sig mest, alltså det är den man gör allt, delar skolan med. 

 

Åsa (samhäll internationell): Det är väldigt höga krav och då delar 

man prestationer och… 

Carola (samhäll internationell): … resultat och allting också så att det 

är både på gott och ont 

 

Tanja (teater): Ja och sen så att det är att klasskompisarna förstår ju 

varandra och man vet ju precis vad det handlar om, men då kan det ju 
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ibland bli att ”ja men jag är redan klar (med en skoluppgift)” och då 

blir man ju stressad av det och då kanske det är bäst alltså… 

 

Lisa (frisör): Jag tycker det kan vara kravfullt med alltså att man vill 

om alla andra är duktiga, alltså alla i vår klass är väldigt duktiga för 

det är högt att komma in så jag tycker att det kan vara att man liksom 

vill vara lika bra som alla andra med att det… 

 

Tjejernas arbetsinsats bedöms genom ett betygssystem i skolan och just 

denna möjlighet att kunna jämföra sig med varandra efter att de blivit 

betygsatta sätter krav på tjejerna. Det finns en övervägande upplevelse bland 

de tjejer som medverkat i denna studie att man vill vara lika bra som alla 

andra. Går man i en klass där majoriteten av eleverna har höga betyg borde 

detta även medföra att kraven för att få högre betyg är högre jämfört med i 

en klass där majoriteten av eleverna har låga eller medelbetyg. Detta 

eftersom att läraren oundvikligt jämför elevernas prestationer när betyget 

ska sättas. Detta medför att tjejerna som vill ha höga betyg och vet med sig 

att de övriga eleverna i klassen brukar genomföra arbeten av hög kvalité inte 

kan känna kontroll över situationen. Tjejerna har inget inflytande i hur de 

andra eleverna lägger upp och utformar sina arbeten (uppgifter, prov o.s.v.) 

och detta gör att kraven kanske känns obalanserade gentemot känslan av 

kontroll (Karasek & Theorell 1990).  

6.6.3 Lärare 
Läraren har en viktig funktion för eleverna och en negativ relation dem 

emellan kan ha en inverkan på ungdomens upplevelse av hälsa (Karvonen, 

Vikat, & Rimpeläs studie 2005, s. 9). Alla tjejer i denna studie är överens om 

att relationen till läraren är viktig. 

Helen (teater): ja, ja den är otroligt viktig skulle jag vilja påstå… 

 

Åsa (samhäll internationell): Om man känner att man får en kontakt 

med läraren så blir ämnet mycket bättre. 
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Lisa (frisör): Jag tycker att det viktigaste ändå att man kan prata med 

läraren om man känner att man liksom vågar säga om det är något sen 

att den är rättvis såhär mot alla.  

 

Helen (teater): Nej men alltså jag tycker ju att det känns mer som att 

det blir, alltså kompisrelationer lärare emellan istället för att det är en 

boss över sina elever så det är mycket lättare att prata med sådana och 

vi har ju fler sådana nu än vad vi hade förra året, tycker jag. 

 

I krav-kontroll-modellen har läraren en mycket viktig roll genom att det är 

han/hon som ställer krav på eleverna i form av att vara arbetsgivare. Graden 

av kraven, hur de är strukturerade samt vilka resurser som ges till tjejerna 

för att möta kraven påverkar tjejernas upplevelse av kontroll (Karasek & 

Theorell 1990). Framförallt påpekar tjejerna att det är kontakten med 

läraren som är av störst vikt, en god kontakt kan således tolkas som ett sätt 

att stärka känslan av kontroll. I Orth-Gomérs (2003, s. 165) uppdelning av 

det medmänskliga stödet skulle tjejernas lärare placeras i det informativa 

stödet. Var kontakten mellan läraren och eleverna gynnande upplevde 

tjejerna att ämnet blev både lättare och roligare. Detta tolkar vi som att de 

finner värde i det informativa stöd läraren kan erbjuda i form t.ex. råd och 

problemlösning.   

     Vidare framkommer från några av tjejerna att man kan urskilja två olika 

lärartyper. Den ena lärartypen motsvarar en strikt och opersonlig lärare 

medan den andra typen är mer personlig mot eleverna och lämnar större 

utrymme för dem att påverka lektionerna.  

 Stina (frisör): /…/ en del lärare det finns så många olika såhär ja olika 

personligheter förstås men en del lärare är ju mer: nu ska vi göra det 

här, bara pratar och går inte in personligen och såhär pratar mer 

ingående så med var och en utan är mer ja lärartypen som står där 

framme och pratar det ska vi göra.. (skratt) /…/ Ja och en del är ju mer 

jaha vad gör ni och såhär och vill prata lite mer om fritid och sånt och 

ja lite mer personligare så. 
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Vilken lärartyp som föredras fanns det olika uppfattningar kring. 

Stina (frisör): Ibland kan man typ känna att det är skönt att alltså prata 

normalt med och inte bara skola och det här ska vi göra så men ibland 

om det är stressigt och om man ska med någon buss eller så (skratt) 

nämen till exempel då är det ju effektivt arbetet mer…  

 

Lisa (frisör): Ja för ibland så känner man kanske att man inte orkar 

vara social med lärarna heller utan ibland kan det vara skönt att 

liksom den står där framme och säger det den ska såhär istället för att 

man måste vara social och liksom… 

 

Skillnaderna i upplevelserna kan bero på vad man söker i hos en 

arbetsledare, vilken relation man vill ha till honom/henne. Vidare kan 

tjejernas olika upplevelser förklaras i att de har mött olika lärare som 

behandlat dem på olika sätt och uppnått olika resultat beroende på vilken 

lärare de haft. I krav-kontroll-modellen kan vi se att arbetare mår bra av att 

ha ett socialt stöd ifrån arbetsgivaren men att det inte betyder att den inte ska 

sätta några krav på arbetarna. Tvärtom ska en bra arbetsgivare både kunna 

finnas som socialt stöd för eleverna men också vara kravfull. Anledningen till 

att tjejerna finner olikheter i vilka egenskaper en bra lärare ska ha beror på 

att det är subjektivt vad som får oss att arbeta bättre och vad som motiverar 

oss. Elever med höga krav på sig själva kan enligt krav-kontroll-modellen 

vilja ha en lärare där personliga relationer uteblir och där de endast ser 

arbetsgivaren som motiverare till att prestera bättre (Karasek & Theorell 

1990). 

 

7. SAMMANFATTNING 
I detta avsnitt sammanfattas de centrala resultat som framkommit i första 

analysen utifrån de frågeställningar vi formulerat.  

     Studien pekar mot att alla tjejerna har upplevt stress och känt sig 

stressade. En del av tjejerna uttrycker att de får somatiska besvär likt 
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migränanfall och magont då de blir stressade. Andra av tjejerna säger att de 

få sömnbesvär och ångest då de ska sova och känner en känsla av att de 

borde göra så mycket mer än vad de hunnit med. En känsla av tidsbrist i 

förhållande till arbetsbelastning är gemensamt för tjejerna som definition av 

begreppet stress.  

     Vad mer vi kom fram till som var gemensamt för alla tjejer i 

fokusgrupperna var att de uttryckte att det inte var skolan som satte de 

högsta kraven på dem. Istället upplevde de att det var eleverna själva som 

satte de högsta kraven. Ingen vill vara sämre en den andre och det bidrog till 

psykologiska krav och därmed mer stress.  

     Tjejerna i studien karaktäriserade också bra respektive dålig arbetsmiljö. 

De var övervägande överens om att en god arbetsmiljö var då de hade 

möjlighet till att påverka skolans utformning och inflytande över hur 

examination m.m. skulle genomföras. Tjejerna menade att det var viktigt för 

en god arbetsmiljö att de var inkluderade i beslutsfattandet och att lärarna 

tog hänsyn till dem då de till exempel hade många prov och uppgifter under 

en kort period. En dålig arbetsmiljö beskrevs på motsatt sätt vara när de inte 

fick ha inflytande över arbetets utformning. Vidare visade sig relationen till 

lärarna och klasskamraterna som viktig i fråga om god arbetsmiljö.   

     Det var olika upplevelser ifrån tjejerna gällande fritidens utformning och 

betydelse. Alla tjejer var överens om att fritiden spelar en viktig roll samt att 

det är den arena där de återhämtar sig för att få ny motivation till att orka 

med skolan. De flesta av tjejerna upplevde att fritiden var kort och att det var 

svårt att få tiden att räcka till alla aktiviteter som de önskade utföra. Dock 

menade alla tjejerna att planering och strukturering av fritiden skulle 

underlätta för dem att få tiden att räcka till. En del av tjejerna tyckte att de 

hade för mycket fritid och en del av dem upplevde sig inte ha någon fritid 

beroende på att de pendlar.  

     Denna studie visar att de flesta av tjejerna i studien copar med den stress 

de utsätts för genom att de tränar på fritiden och kopplar då av ifrån skolan 

och skaffar ny energi. Ett fåtal av tjejerna tränade inte men de prioriterade 

sådant som de mådde bra av att göra på sin fritid som till exempel titta på 
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film, koppla av, umgås med kompisar eller surfa på nätet. Vidare framkom 

det att några tjejer ibland hade svårt för att helt koppla av från skolan, men 

de var alla överens om att tid till avkoppling är en viktig faktor till god hälsa. 

Denna studie visar att de viktigaste faktorerna till att hantera stress är 

framförallt att planera, prioritera och strukturera sin tid. Men även att tänka 

positivt och att ha god självkännedom framkom som viktiga copingstrategier.  

     Denna studie visar att tjejerna anser att det är viktigt att de har ett bra 

socialt nätverk där de kan prata av sig och finna stöd. Tjejerna har 

gemensamt att de anser att klasskompisarna spelar en stor roll för deras 

psykiska hälsa då de ofta pratar ut hos varandra och finner stöd hos 

varandra då alla genomgår samma påfrestningar. De nämner dock också att 

det ibland kan vara stressande att prata med klasskompisar då det omedvetet 

blir en slags jämförelse av uträttat arbete. Tjejerna menar också att det är 

viktigt att man kan prata med sin lärare och att det är viktigt att man har 

någon annan vuxen som lyssnar på en.  

      

8. SKOLANS KONTEXTUELLA RAMAR 
I denna del kommer studiens andra analys presenteras. Vi har utifrån krav-

kontroll-modellen delat in de olika klasserna i de fyra extrema 

arbetssituationerna som modellen presenterar. Nämligen: 

”högstressarbeten”, ”aktiva arbeten”, ”lågstressarbeten” och ”passiva 

arbeten”. 

     Skolan befinner sig i en kontext där arbetsbelastningen förändras, 

perioder med prov och inlämningar varvas med lugnare perioder. Detta gör 

det problematiskt att placera in de olika klasserna i dessa fack då tjejerna vid 

de olika perioderna kan befinna sig olika fack. I indelningen vi gör nedan 

kommer vi att utgå från den övervägande uppfattningen tjejerna hade under 

intervjusituationen. Vilken period tjejerna just för tillfället befann sig i kan 

med andra ord ha påverkat resultatet.  

     Vi vill gå förbi det generella begreppet ”skolan” och istället använda 

begreppet ”skolklass” vilket pekar på differentierade förutsättningar.     
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8.1 Bild och form 
Utifrån intervjun med tjejerna från bild och form klassen placerar vi in dem i 

krav-kontroll-modellens (Karasek & Theorell 1990) ”lågstressarbete”. I 

denna extrem är kraven på arbetaren lägre än normalt och utrymmet för 

kontroll är högt (Karasek & Theorell 1990, s. 36). Vid frågan om tjejerna 

upplever skolan som kravfull svarar de:  

Lina (bild och form): Inte gymnasiet. 

Karin (bild och form): Nej. 

 

Vad som snarare framkommer under intervjun är en upplevelse av för låga 

krav i skolan: 

Lina (bild och form): Jo alltså det är väl det här lite då att det låga 

kravet ligger på att folk inte gör vad de ska och att folk kommer för sent 

och att… För på högstadiet var det liksom kommer du för sent så dör 

du, nej, men alltså då var det verkligen så här att du kommer inte för 

sent till lektionen. Nu är det lite så här att… mm jag kan försova mig en 

timme… Och de kraven tycker jag är väldigt låga på folk. 

Maria (bild och form): Men ändå alltså vi har blivit så slappa så vi, 

alltså vi blir sämre och gör inte det vi ska ändå…  

 

Vidare beskriver tjejerna en upplevelse av otydliga riktlinjer för det arbete de 

ska utföra. 

Karin (bild och form): För man vet ju inte, man misstolkar ju deras, när 

de inte riktigt vet själva vad det är, vad det är för gräns då… Så då kan 

man ju misstolka och då blir det jättefel… För antingen brukar det blir 

så att man gör för lite för deras krav och då blir det sämre typ… 

 

Otydliga riktlinjer är en aspekt som kan påverka tjejernas upplevelse av 

kontroll, men trots detta upplever tjejerna ändå att de har kontroll över sin 

arbetssituation. I intervjun berättar tjejerna att de har gott om fritid och att 

de utan problem kan koppla av från skolan, detta tolkar vi som att de 

upplever kontroll. Vidare förklarar tjejerna att de har utrymme för inflytande 
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över sitt skolarbete i form av att lärarna lyssnar och tar in deras önskemål 

inför varje termin. Vidare upplever tjejerna skolan som både rolig och 

utvecklande vilket också kan tolkas som ett tecken på kontroll.    

 Karin (Bild och form): Ja det tycker jag, nä men jag tycker det att det 

är faktiskt en positiv sak med lärarna att de i början av varje termin 

frågar om hur vi vill det här arbetet. Även om vi inte kan svara precis 

vad vi vill så får vi ändå bestämma.   

Lina (bild och form): Alltså jag tycker att det är kul och skolan är ju 

skitkul och alltså det är ju man hade ju inte haft några kompisar om 

man inte hade gått i skolan. Eller jo det hade man ju haft men alltså det 

hade ju vart, alltså det är ju, det är ju socialt liksom att gå i skolan, 

man träffar ju massa människor liksom och lärare och skaffar massa 

nya kontakter och sådär.   

Karin (bild och form): Speciellt när man jobbar med sådant som man 

inte jobbat med förut, t.ex. det här med keramiken som vi håller på med 

nu då, att det har man ju inte en chans till att göra hemma liksom, det 

är klart man utvecklas till att göra saker annorlunda liksom. 

 

Utifrån detta motiverar vi att klassen med inriktning bild och form befinner 

sig i lågstressarbeten. Tjejerna påtalar själv att de inte upplever skolan som 

kravfull samtidigt som de upplever hög kontroll över situationen genom 

inflytande, tid till fritid samt att de upplever skolan både som rolig och 

utvecklande.  

8.2 Samhäll internationell 
Tjejerna som läser samhällsprogrammet med internationell inriktning 

berättar i intervjun att de upplever att de har höga krav samt hög grad av 

kontroll. Enligt Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-modell placeras 

denna klass då i ”aktiva arbetet”. I denna arbetsmiljö är både kraven och 

möjligheterna till att utöva kontroll höga. Här har arbetaren goda 

förutsättningar till att använda sina resurser samt erbjuds utmaningar som 

leder till personlig utveckling (Karasek & Theorell 1990, s. 35). Upplevelsen 

av krav beskrivas så här: 
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Liselott (samhäll internationell): Ja men det ska den (skolan) ju också 

vara, ja liksom man ska ha krav på sig men ibland vissa veckor så blir 

det extra mycket och då om man inte har planerat så blir det ju väldigt 

jobbigt.  

 

Vid frågan om ifall tjejerna upplevde kontroll över sitt arbete framkommer 

svaren att det kan variera lite beroende på hur mycket tidsutrymme som 

också finns. Men den övervägande upplevelsen är att kontrollen finns om 

individen själv tar sitt ansvar: 

Liselott (samhäll internationell): Men det är lite upp till var och en 

också för om man liksom får struktur på det hela och alltså kan få en 

översikt på det om man har en kalender eller så, så kan man planera 

sin tid och liksom då blir det inte lika stressigt liksom…   

 

Tjejerna upplever att de oftast har möjlighet till inflytande på det arbete de 

ska utföra.  

Carola (samhäll internationell): /…/ har vi vissa kurser typ engelska 

där vi nästan får bestämma innehållet själva, alltså vi har vissa 

grundkriterier vi utgår ifrån men sen så just vad vi studerar liksom och 

göra kan vi får önska väldigt mycket själva så att där har inflytande och 

det är ju skönt… Jo men då blir det liksom mer intresse. Positiv 

inställning till kursen överhuvudtaget liksom.  

 

 Vidare berättar tjejerna att de har ett mycket bra arbetsklimat och stämning 

i klassen som också stärker kontrollen över arbetssituationen: 

Liselott (samhäll internationell): Ja det tycker jag (att klassen är 

viktig). Alltså jag personligen bytte nu i höstas till den här nya klassen 

för att i min förra klass vi hade ingen gemenskap och det var tråkigt att 

gå i skolan liksom men nu så är jag mycket mer positivt inställd att det 

är liksom kul i skolan med klasskompisarna och så också.   
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Upplevelsen tjejerna förmedlade i denna klass var att de hade höga krav på 

sig samtidigt som det fanns utrymme för hög grad av kontroll över arbetet, 

vilket karakteriserar ”aktiva arbetet” (Karasek & Theorell 1990). 

8.3 Teater 
Utifrån det resultat vi har fått ta del av ifrån våra informanter som går andra 

året på gymnasiet med inriktning teater, tolkar vi det som att tjejerna 

upplever höga krav ifrån skolan. 

 De andra tjejerna instämmer när Helen säger att: 

Helen (teater): Ja alltså det är klart att det är kravfullt, man vill ju ha 

så bra betyg som möjligt. 

 

Vi tolkar det som att tjejerna känner att det har höga krav på sig ifrån skolan 

på grund av att de strävar efter ett så högt betyg som möjligt. Det är dock en 

tjej i klassen som säger att hon nöjer sig med godkänd och att hon inte har 

högre krav på sig själv. Tjejerna tycker också att de har relativt högt 

inflytande på skolans utformning men att det beror på vilken lärare de har.  

Malin (teater):Mmm, jag tycker det är väldigt, alla har ju sitt ämne och 

man tycker ju det är viktigast så, amen nu har vi ju det här som vi ska 

göra (ett arbete i ett annat ämne), jaha men det är inte mitt problem/.../ 

ja och det är lärarna och de tänker ju alltid att sitt är viktigast och så 

och då så hamnar man väl efter och/.../sen får man ju nya grejer på det. 

 

Vi anser att tjejerna i teaterklassen tillhör två av de fyra extrema 

arbetsmiljöer som Karasek & Theorell (1990) tar upp: ”aktivt arbete” och 

”lågstressarbete”. 

      Utifrån att tjejerna upplever att de stundtals har höga krav på sig ifrån 

skolan och att de då samtidigt känner att de inte uppnår kontroll över 

arbetsbördan bidrar detta till att de inte utvecklas på sin arbetsplats, det vill 

säga i skolan och i deras studier. Här spelar det inflytande som tjejerna har 

på utformningen av olika kursers in då Karasek & Theorell (1990) hävdar att 

arbetare når kontroll och självutveckling då de själva får vara med och 

bestämma på arbetsplatsen.  



   

 

 68 

Helen (teater): Ja alltså de beror ju på vilka lärare man har/.../ inte för 

att nämna några namn men alltså det är ju olika, men där kan man inte 

påverka någonting men de andra är ganska lätta. 

Malin (teater): De (lärarna) anpassar sig ju till varje individs nivå 

istället för att köra på jättesvårt... 

 

De blir också mer självsäkra och arbetar bättre efter att de känner att de har 

kontroll och det bidrar till att psykisk hälsa kan bibehållas. Detta 

arbetsförhållande kallar Karasek & Theorell (1990) för ett aktivt 

arbetsklimat och det uppnår tjejerna då de har kontroll över arbetsbördan 

vilket de då de har genom inflytande över utformningen av kursen. 

     När tjejerna sen uttrycker att de ibland upplever att de inte har några 

höga krav ifrån skolan men att de upplever att de har kontroll över kraven 

bidrar detta till att deras kontroll successivt avstannar och att de tillsist inte 

utvecklas i skolarbetet. När skolan inte ger eleverna den utmaning i form av 

högre krav som de behöver för att utvecklas tycker tjejerna att skolan är 

tråkig och meningslös. De hamnar då i Karasek & Theorells (1990) andra 

form av arbetsklimat, ”lågstressarbetet”. Här riskerar tjejerna att drabbas 

av psykisk ohälsa men tjejerna i den här studien menar att de får kontroll 

över det genom att de känner en stark KASAM där de förstår att de måste 

klara skolan för att senare i livet få ett bra arbete (Antonovsky 2005). 

8.4 Frisör 
Utifrån de material vi har fått efter genomförd intervju med tjejerna i 

frisörklassen placerar vi in dem i krav-kontroll-modellens ”passiva arbete”. 

I denna situation är kraven låga och möjligheten till kontroll är också låg 

(Karasek & Theorell 1990, s. 36). Tjejerna upplever att kraven från skolan är 

låga och att de heller inte har hög kontroll över dem. De försöker däremot ta 

kontrollen över skolans krav genom att höja sina egna krav på sig själva för 

att nå personlig utveckling. 

Stina (frisör): De (lärarna) lägger nog ribban (för kraven) lite lägre för 

att de vet att vi höjer dem. 
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Lisa (frisör): Alltså de vill väl att alla ska klara sig, alltså att alla ska få 

godkänt. 

Lisa (frisör): Jag har väldigt höga krav på mig själv. 

Stina (frisör): Ja det är ofta en själv som styr de största kraven... 

 

Tjejerna i frisörklassen förklarar också att de är en pendelklass och att själva 

resandet tar en stor mängd energi ifrån dem då de åker till skolan tidigare än 

alla andra och kommer hem från skolan senare. De anser att de har svårt att 

få kontroll över den arbetsbörda de upplever sig ha på grund av att de 

pendlar.  

     Tjejerna upplever att de till en viss del har inflytande över skolans 

utformning men att det ibland inte går att påverka och att allt då kommer på 

samma gång. 

Lisa (frisör): Om vi har mycket en vecka alltså om vi får ett nytt prov 

och sen sätter han det en vecka som vi har jättemycket då kan vi ju säga 

till att vi vill ha det senare. 

Fanny (frisör): Ja och då brukar det gå att flytta det. 

Lisa (frisör): Men ibland så vissa veckor så är det ju jättemycket. 

 

Utifrån Karasek & Theorells (1990) definition på en passiv arbetsmiljö anser 

vi att frisörklassen hamnar i den. I den passiva arbetsmiljön präglas 

arbetaren av låga krav och har en låg grad av kontroll, de har också en låg 

grad av inflytande som påverkar deras arbete. Vi anser att detta stämmer 

överens med tjejerna i frisörsklassen och att de hade riskerat att drabbas av 

psykisk ohälsa ifall de inte satt upp egna mål som de strävar efter. Då 

Karasek & Theorell (1990) menar att det i det passiva arbetet med de låga 

krav och den låga mängd kontroll och inflytande som arbetarna har över 

utformningen och arbetsbördan leder detta till omotivation och till låg 

personlig utveckling hos personalen. När tjejerna sätter upp egna krav på sig 

själva för att de vill uppnå så bra betyg som möjligt hämmar de risken för att 

inte utvecklas och kan på det sättet behålla en god psykisk hälsa. 
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9. SLUTDISKUSSION 
I detta avsnitt kommer vi belysa de delar av vårt resultat som vi finner 

intressant samt nya frågeställningar som väckts hos oss. 

     En ny frågeställnig till kommande studier inom detta ämne skulle kunna 

vara: Hur stor betydelse har elevernas inflytande över skolans utformning i 

relation till välmående och coping med stress? Tjejerna i denna studie menar 

att de till stor del har inflytande i sitt arbete och att detta gör det roligare 

men samtidigt får de ett större ansvar genom att de själva ska avgöra och 

påverkar viktiga delar i sina studier.   

     Tjejerna i studien belyser vikten av planering, strukturering och tid för sig 

själv som de viktigaste faktorerna för att kunna handskas med den stress de 

utsätts för samt för att bibehålla en god psykisk hälsa. Detta tycker vi är 

intressant då en relevant reflektion blir: Ifall de ganska okomplicerade 

faktorerna som strukturering, planering och tid för sig själv är det som krävs 

för att hantera den stress som tjejerna utsätts för, samt det faktum att tjejerna 

enkelt kunde sätta namn på dessa faktorer gör att vi funderar över vad det då 

är som gör att en del tjejer inte lyckas med detta? Vårt resultat visade i viss 

mån att vissa tjejer inte upplever att tiden räcker till både skolarbetet och 

fritidsaktivitet, skulle dessa tjejer hantera krav och stress bättre om 

arbetsbelastningen sänktes? Eller kan det vara så att det finns 

bakomliggande faktorer som är komplicerade att namnsätta?  

     Upplevelser av fritiden och dess betydelse visade sig i denna studie vara 

mycket viktig för tjejerna och detta är något som vi tror är en vanlig 

uppfattning hos unga tjejer på gymnasiet. Vad man skulle kunna se som 

oroväckande är att upplevelsen av att den lediga tid tjejerna har inte räcker 

till, vilket skulle kunna vara en ingång till ohälsa i framtiden. Intressant blir 

det om vi sätter detta i förhållande till att det faktiskt var ett par tjejer i vår 

studie som inte upplevde några problem med att få sin tid, både till 

skolarbete och fritid, att räcka till. Vad är det som skiljer dessa tjejer åt? 

Utifrån vårt resultat kan vi inte utläsa att detta skulle bero på vilken 

programinriktning som tjejerna läser, då det i de flesta klasserna var delade 

upplevelser. I så fall kan man resonera kring om det är mer individuella 
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faktorer som avgör ifall man lyckas komponera sin tid så att man upplever 

den tillfredsställande eller inte. Detta visar på vilket komplext område just 

upplevelser och hantering av stress faktiskt är. Tidigare upplevelser och 

hantering av stress och omfattning av socialt stöd vid stressiga situationer 

borde spela en viss roll i hur en individ upplever och hanterar stress. Dock 

finns det andra ”enklare” förklaringar som skulle kunna förklara den del av 

de individuella skillnader som finns mellan tjejernas upplevelser, t.ex. 

pendelavstånd, hur många aktiviteter som vill hinnas med samt i vilken 

omfattning de utövas. Vidare hur lätt eller svårt individen har för att lära in 

nya kunskaper spelar en roll i hur mycket tid som tjejerna får över till 

fritidsaktiviteter.  

     En annan vanlig uppfattning var att tid till att umgås med jämnåriga 

kompisar inte fanns. Men de flesta tjejerna ägnade sig ändå åt en eller flera 

olika aktiviteter under vardagarna vilket vi tolkar som en prioritering. 

Tjejerna uttrycker en önskan om att hinna umgås med kompisar men de tar 

sig inte tid till detta. Utifrån det vi tagit del av uppfattar vi att tjejerna 

omedvetet har gjort prioriteringar som gör att de ägnar sig åt det som anses 

mest välgörande på fritiden. Att de har valt att t.ex. dansa istället för att 

träffa någon kompis. Detta tror vi beror på att skolan även har en viktig 

social funktion och även om tjejerna önskar mer tid till att träffa kompisar så 

får de ändå det sociala behovet uppfyllt i skolan. Samtliga tjejer upplever att 

klassen man går i är oerhört viktig både för att man ska trivas och för att 

man ska orka hantera den arbetsbörda man blir tilldelad. Därför blir 

prioriteringen på fritiden att man väljer en organiserad aktivitet framför att 

träffa kompisar. Vidare är den organiserade aktiviteten ofta också social då 

de ofta utförs i grupper. Skulle en individ däremot inte trivas eller känna 

någon sammanhållning i sin klass skulle kanske denna individ föredra att på 

fritiden umgås med jämnåriga kompisar eller familjen för att få sitt sociala 

behov uppfyllt. 

     Ett intressant resultat vi tog del av är att klasskamrater spelar en 

dubbelfunktion, dels som stödjande och dels som konkurrenter. Det var också 

just detta många tjejer tog upp som mest kravfullt med hela studiesituationen. 
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Betygssystemet gör det möjligt för tjejerna att jämföra sina prestationer. Vad 

som inte inbegrips i betygssystemet är individuella skillnader. Att vissa tjejer 

har lättare för att lära sig nya saker, lättare att uttrycka sig både muntligt 

och skriftligt gör att de också får bättre betyg än de som har svårare för att 

lära in nya kunskaper. Detta gör att jämförelsen tjejerna emellan blir orättvis 

då de har olika förutsättningar. Känner tjejerna då press på att få samma 

betyg som övriga klasskamrater kan det leda till negativa tankar om sig själv 

om de inte lyckas hålla samma höga nivå. Utifrån detta finns det anledningar 

till att reflektera över betygssystemets utformning, då det i förlängningen har 

en utestängande funktion för de elever som inte klarar kriterierna. De elever 

som har som mål att bli t.ex. läkare eller psykologer behöver i stort sätt ha 

högsta betyg i alla ämnen, klarar man inte detta blir hela studiesituationen 

omotiverande då det blir i stort sätt omöjligt att nå målet.    

     I urvalsprocessen till denna studie var vår ingång att vi skulle finna 

olikheter mellan skolklasserna då utbildningsprogrammen är så vitt skilda. 

Vi valde en skolklass med en direkt yrkesförberedande utbildning 

(frisörerna), en klass med en studieförberedande utbildning (samhäll 

internationell) samt två klasser med en utbildning vars fokus ligger på 

kreativitet och skaparförmåga (bild och form, teater). Vår analys utefter 

krav-kontroll-modellen visade att vi fann olikheter mellan de olika klassernas 

arbetsmiljöer. Detta resultat finner vi intressant och framför allt blir det 

intressant att reflektera över vad dessa skillnader skulle kunna bero på. 

Klassen med en studieförberedande utbildning fann vi tillhöra ”aktiva 

arbetet”, vilket också är den mest gynnande arbetsmiljön utifrån Karasek & 

Theorell (1990). Ligger det i skolans kontextuella ramar att utbildningen ska 

vara utformad som så att uppmuntra till vidare studie med en gynnande 

arbetsmiljö, eller är det bara en tillfällighet att vi fick detta resultat? 

Skolklassen med kreativ inriktning fann vi tillhöra ”lågstress arbetet”, detta 

tolkar vi som att dessa elever har en lättare arbetsbörda jämfört med andra 

elever. Men det skulle även kunna innebära att de kreativa inslagen i 

utbildningen verkar avstressande och på så sätt stärker eleverna känsla av 

kontroll gentemot de krav som ställs. Den utbildning som var 
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yrkesförberedande fann vi befinna sig i ”passiva arbetet”, vilket 

karaktäriseras av låga krav och låg grad av kontroll. Detta finner vi 

intressant då vi efter intervjun med dessa tjejer vet att de är en 

högpresterande klass, beror den låga graden av kontroll på otydliga 

riktlinjer från lärarna eller på de praktiska examinationer som ingår i 

utbildningen? Vidare funderar vi över om kraven på dessa tjejer är låg 

eftersom att lärarna vet att tjejerna inte behöver läsa vidare efter 

utbildningen för att kunna få ett arbete, att lärarna inte vill pressa eleverna i 

”onödan”.  Mer forskning kring skolans kontextuella ramar finner vi dock 

nödvändig för att se om detta är ett mönster som faktiskt existerar. 

      Genom användandet av Krav-kontroll-modellen har vi upplevt den som 

något enkel och känner att detta skulle kunna påverka att vi missat viktiga 

aspekter utöver krav och kontroll. Trots att modellen utvecklats med en 

stöddimension känner vi ändå att den inte är heltäckande.  Detta finner vi 

relevant att diskutera då detta mycket möjligt kan ha haft en inverkan på de 

resultat vi kommit fram till. Vi upplever att den teoretiska modellen har 

svagheter i att mäta upplevelser av psykologiska krav på arbetsplatsen. I vårt 

material fann vi olika upplevelser hos tjejer från samma klass i fråga om 

detta, vilket vi upplever kan bero på individuella förutsättningar snarare än 

kontextuella. Upplevelser av krav och hantering av sådana är även något 

som hanteras olika från olika personer samt att vissa har lättare för detta än 

andra.  Det blir problematiskt att tolka den psykosociala arbetsmiljön då 

personer från samma kontext faktiskt kan uppleva den olika. Utifrån vårt 

material befinner sig tjejerna i samma position men upplevelserna visade sig 

ändå skilja sig en del. Dessa skillnader har vi analyserat med hjälp de 

kompletterande teorierna vi valt, vilka vi har känts vara nödvändiga.  

Vidare kan de resultat vi kommit fram till diskuteras utifrån de stora 

skillnader som faktiskt finns mellan skolmiljön och arbetsmiljön. Vi har utgått 

från att arbetsmiljön i krav-kontroll-modellen kan översättas till skolmiljön, 

men det finns viss problematik i detta. Vad vi uppmärksammat är att dessa 

tjejer inte har en arbetsledare utan flera stycken, en för varje ämne. Detta i 

sin tur leder till att tjejerna faktiskt kan uppleva en mängd olika psykosociala 
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arbetsmiljöer i sin skolmiljö då arbetsledare har en avgörande roll för detta. 

Vidare är det viktigt att ta i beaktande att de informanter som medverkat i 

denna studie har varit ungdomar och att det faktiskt borde vara av betydelse 

då krav-kontroll-modellen vänder sig till vuxna individer. Användandet av 

teorin om KASAM som komplement till Krav-kontroll-modellen har vi inte 

heller upplevt som helt oproblematiskt. Vi upplever att denna teori alltför 

hårt skiljer mellan svaga och starka individer. Vi upplever inte att vi under 

en relativt kort intervju skulle kunna peka ut låg respektive hög KASAM och 

därför har vi varit något försiktiga i dessa analyser och snarare pekat på 

andra aspekter som kan ha bidragit till resultatet. Vi anser att detta är 

viktiga aspekter att ha förståelse för inför de resultat vi presenterat i denna 

uppsats. En teoretisk modell som tar in de specifika aspekter som skolmiljön 

besitter samt innehar förståelse för ungdomars förutsättningar finner vi 

eftersträvansvärt för att få mer kunskap kring ungdomars upplevelser av den 

kontext skolan medför.  
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Intervjuguide    

 Bilaga 1 

 

• Hur skulle ni definiera stress? 
 

Arbetsmiljö:  
• Upplever ni skolan som kravfull?  

- Vad i skolan kan vara kravfullt? 
 

• Hur får ni kontroll över ert arbete? 
 

• Känner ni att ni har kontroll över skolarbetet som kan balansera 
kravfullheten?  

 
• Upplever ni att ni har inflytande över ert skolarbete? Finns det 

utrymme för er att påverka arbetet? 
 

• Av vilken anledning går ni i skolan?  
 

• Har ni någon gång varit skoltrött? 
- Vad upplever ni att det berodde på? 
 

• Om ni känner er stressade, hur kan den upplevelsen hanteras?  
 
Fritiden 

• Vad brukar ni göra på fritiden? 
 

• Kan ni glömma bort skolan då?  
 

• Upplever ni att det är viktigt att stressa av? 
 

• Upplever ni att fritiden räcker till? Räcker tiden till fritidsaktiviteter, 
skolarbete? 
 

• Kan det vara jobbigt att ha fritidsaktiviteter?  
 

Sociala nätverk 
• Pratar ni av er med någon om skolans krav? 

 
• Upplever ni att det är mycket ansvar som ligger på era axlar? (Att få 

ihop tiden, klara skolan m.m). 
 

• Vilken tycker ni är den viktigaste faktorn för att undvika stress? 
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Övrigt: 
• Har någon viktig fråga missats? 

 
• Berätta av vilka anledningar ni valde att ställa upp på denna studie? 

 
 
 

 

 


