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Abstrakt 
 

Stress is something that has increased in recent decades among adolescents. Several reports 

indicate that young people today are more stressed because of the many demands they 

wear. They should be good in school, achievement expectations, get an education or job, 

make choices and think about their future. The purpose of our essay is that we want to explore 

and gain an understanding of how young people in the third grade in high school looks to 

stress. To conduct this study, we used a qualitative approach, by doing interviews with 10 

high school students attending third grade at Västerviks gymnasium. The result we got out of 

the interviews was that young people experience stress differently, depending on their 

different as individuals. We found that there are different causes of stress, such as school, 

media, friends, demands from various quarters and choosing education. 

The interviews showed that some kind of stress was possible to handle for the adolescents, for 

instance by making schedule. Some stress from society was, on the other hand, more difficult 

to avoid. 
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Sammanfattning 
 

Stress är något som har ökat under de senaste decennierna hos ungdomar. Flera rapporter 

visar på att unga idag är mer stressade på grund av många olika krav de har på sig. Unga idag 

ska vara duktiga i skolan, uppnå förväntningar, skaffa sig utbildning eller jobb, göra val och 

tänka på sin framtid. Syftet med vår C-uppsats är att vi vill undersöka och få en förståelse för 

hur ungdomar i årskurs tre på gymnasiet ser på stress. För att genomföra den här studien 

använde vi oss av en kvalitativ metod, genom att göra intervjuer med 10 stycken 

gymnasieungdomar som gick i årskurs tre på Västerviks gymnasium. Resultatet vi fick fram 

av intervjuerna var att ungdomarna upplevde stress olika beroende på att de är olika som 

individer. Det som kunde vara orsaker till stress framkom bl.a. skolan, media, kompisar, krav 

från olika håll, att välja utbildning eller vad ungdomarna skulle välja efter gymnasiet. Vårt 

resultat visade även på att viss stress hos ungdomarna kunde förhindras genom planering 

medan den stress som fanns utifrån samhällets normer var svårare att undgå.  

 

Nyckelord: stress, ungdomar



   

Förord 
Uppsats skrivande är verkligen inte en dans på rosor, det är en process med många prövningar 

och ett arbete innehållande blod, svett och tårar. Men med processen så har vi träffat 

underbara ungdomar och entusiastiska människor som tyckt att vår uppsats har varit intressant 

och något som bör lyftas upp. Vi båda uppsatsskrivare har lärt oss något nytt och har även 

med denna uppsats utvecklats som människor. Ett team utgick vi ifrån att vara och ett team 

var vi till slutet.  

 

Vi skulle även vilja tacka våra nära och kära med att de har stått ut med oss under uppsats 

tiden och sporrat oss när det har varit tufft att fortsätta.  

 

Västervik 25 maj -11 

Tobias Lindvall & Ingrid Engström 
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1. Inledning 
När väl C-uppsatsen skulle skrivas var det inget svårt val för oss vilken målgrupp vi ville 

inrikta oss på i vår studie. Under åren som gått på utbildningen till socionomer har vi som 

skriver den här uppsatsen ofta diskuterat ungdomar. Vi har ofta resonerat hur samhället idag 

ser ut för ungdomarna mot när vi själva var i den åldern. Dock var vi lite osäkra på vad i vår 

målgrupp vi ville inrikta oss på. Vi började leta och titta efter information via internet, böcker, 

tidningar och media på vad som tas upp för ungdomar. Den information vi fick fram gång på 

gång om ungdomar var mycket om stress. I olika artiklar och debatter från tidningar kunde vi 

läsa att de som går sista året på gymnasiet stressar mer än förut. Här stod bland annat att 

gymnasieungdomarna har stora krav på sig som skapar stress, dessutom att de stressar för att 

de snart ska sluta gymnasiet och stå på egna ben. När ungdomar själva tar upp vad som 

påverkar deras välmående var det stress som kom upp i olika artiklar. När vi läste den här 

problematiken började vi titta på vad som står i olika rapporter och forskningar. Här kunde vi 

läsa att enligt olika rapporter och forskningar ses ungdomar som en grupp med en ökad 

psykisk ohälsa med stressrelaterade symtom som ångest, oro och ängslan. Ord som för oss var 

ganska värdeladdade och uttryckte en stor problematik. 

Här nedan följer några rader för att visa på den problematik som tas upp i olika rapporter 

 

”Under de senaste 10–20 åren har dock flera rapporter visat att det blivit vanligare att 

ungdomar är nedstämda, är oroliga, har svårt att sova och har värk. I den allmänna debatten 

beskrivs besvären ofta som tecken på stress” (Statens offentliga utredningar 2006:13).  

 

Statens folkhälsoinstitut menar att det kanske är relevant att argumentera att mångfalden i 

samhället är en anledning till psykisk ohälsa och stress (Statens folkhälsoinstitut 2009).  

 

Bremberg skriver att när ungdomar får frågor om stress beskriver många att det är de många 

motstridiga krav som de ska leva upp till. Om kraven blir för stora upplevs möjligheterna som 

en påfrestning istället för tvärtom (Bremberg 2007:135). 

 

Som läsare började vi fundera på hur det ser ut för ungdomar och stress 

Som läsare blir man i första ögonblicket orolig när man ser och hör den här sorten av 

problem. Samtidigt när vi efter ett tag fått distans till problematiken började vi att undra om 

det är så som det påstås i dessa sammanhang, och om det nu är så som det påstås vad är det då 
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egentligen ungdomarna blir stressade av. Därför kände vi som ska skriva vår uppsats att det 

här är vill vi titta närmare på och studera. Vi ville se vad ungdomar som går sista året på 

gymnasiet beskriver och upplever om stress.  

 

Många upplever ämnet om stress som uttjatat och uttömt, vi upplever motsatsen. Ordet stress 

har blivit ett modeord och något som vi med tiden ser har blivit ett naturligt inslag i vår 

vardag. Vi ser stress som ett högst aktuellt ämne. När stress återkommer gång på gång är det 

oerhört viktigt att lyssna på och få en förståelse för vad ungdomarna upplever som stress.  

 

2. Syfte 
I vår uppsats vill vi undersöka och öka kunskapen om hur ungdomar i årskurs tre på 

gymnasiet upplever stress.  

 

2:1 Frågeställning 
För att göra arbetet så tydligt som möjligt utgår vi ifrån de här frågeställningarna 

– Hur beskriver ungdomarna att stress påverkar dem. 

– Vad beskriver ungdomarna är stress för dem.  

– Kan ungdomarna förhindra stress. 

 

2:2 Avgränsning 
Studien avser ungdomar i åldrarna 18-19 som går på gymnasiet. 
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3. Disposition 
Vi beskriver här kort uppsatsens olika delar. Vi börjar med att presentera definitionen stress.  

Stress beskrivs med termer och begrepp för att få en så lätt förståelse till studien som möjligt. 

Vi skriver sedan om tidigare forskning och ser på vad den svenska och utländska forskning 

skriver om ungdomar och stress. Därefter går vi in i en teoretisk ansats som vi har som 

utgångspunkt när vi senare presenterar analys och resultatdelen. Vi övergår sedermera att 

skriva om vilken metod vi använt oss av och hur vi lagt upp och genomfört vår studie. Sedan 

återger vi vårt resultat av vår undersökning med en respektive analys. Efter resultat och analys 

har vi vår avslutande diskussion. Vi avslutar den här uppsatsen med att ge förslag till vidare 

forskning. 

4. Definition av begreppet stress 
Under det här kapitlet presenteras olika definitioner av begreppet stress. Vi börjar med att 

beskriva uppkomsten av stressfenomenet för att sedan gå in på hur stress definieras i dag. 

 

4.1 Olika definitioner av stress 
Den som brukar anses som pionjären bakom stress fenomenet var Walter Cannon. Han var 

den som använde hormoner först som förklaring på stressreaktioner. Cannon menade 

hela tiden att kroppen upprätthåller en jämvikt inom fysiologin, kallad homeostas. Han 

menade att homeostasen störs eller hotas av stress som stimuli (Åborg 2001:1).  

Under 1950-talet framkom stress inom den vetenskapliga världen genom fysiologiprofessorn 

Hans Selye. De reaktioner som utlöses när kroppen utsätts för olika stressorer i form av stark 

hetta, köld, syrebrist eller blodförlust gav han namnet stress. Han menade att reaktionerna 

följer ett likartat mönster som finns inprogrammerat hos personen och som kommer fram när 

man påverkas av någon skadlig form. Emellertid gällde slutsatserna på fysiska påfrestningar 

utförda genom djurexperiment. På 1960-talet gjorde en psykologiprofessor vid namn Richard 

S. Lazarus ett viktigt inlägg om stressfenomenet. Han införde termen i psykologisk teori där 

han ville visa samspelet mellan människan och miljön.  

 
 
Währborg skriver att ur ett biologiskt perspektiv är vi människor fortfarande fiskare, jägare 

och samlare och vår hjärna är anpassad till aktiviteter som är sammanlänkande med aktiviteter 

utifrån dessa. Under de senaste årtusendena så har en förändring av den yttre miljön skett och 

med detta så har människan utsatts för nya påfrestningar. 



  4

När industrisamhället började så uppkom nya hot mot människors hälsa och med förändring i 

den sociala miljön, Währborg menar att sjukdom och ohälsa är föränderliga. Förr spelade 

svält, skador och infektioner en stor roll för hälsan hos människor. Med att industrialiseringen 

uppstod blev det en ökning av olikheter för människors villkor att kunna ha kvar en bra hälsa 

och denna olikhet finns fortfarande kvar, med industrialismen så uppkom en ny ohälsa. Med 

att människor som arbetade kände ett främlingskap i sitt arbete och genom att den nya 

samhällsförändringen inte kunde ta hänsyn till alla människors olika förutsättningar så 

uppkom nya sjukdomar genom exempelvis tungt arbete.  

Währborg menar att under 2000-talet har förändringar i det kulturella och sociala förändrats 

snabbare. Med informationssamhället så har de tunga arbetena försvunnit men att 

påfrestningarna har blivit av en annan art, nu ställs det mer krav på människan att den ska 

vara befintlig och anpassningsbar. Människan ställs inför ett accelarationssyndrom där tid är 

en bristvara och fritid ses som slöseri. Med denna nya kultur så blir människan utsatt för 

prövningar och nya ohälsotillstånd uppkommer (Währborg 2009:27f). Währborg menar att 

med industrialismen och sedermera informationssamhället så har takten ökat och med det så 

har den sociala, psykologiska och biologiska stressen blivit vanligare beroende på att kravet 

ökade för att kunna anpassa sig till det föränderliga. Stressjukdomar har med tiden ökat och 

det som Währborg ser som allvarligt är att stressjukdomar drabbar människor i allt yngre 

åldrar och i större mängd och styrka (Währborg 2009:412).  

 

Medierna beskriver i den vardagliga diskussionen stress med bred innebörd. Att vara 

ansträngd, ej hinna med det som är tänkt, att vara frustrerad, orolig och svårt att somna är 

beskrivningar på stress eller olika tecken på stress. Exempelvis kan huvudvärk och magont 

vara kroppsliga symptom som beror på konsekvenser av påfrestningar och dessa ingår i den 

vardagliga beskrivningen av stress (Statens folkhälsoinstitut 2011).  

Lazarus och Folkman, är två psykologer som har formulerat en definition av stress som 

används allmänt i psykologisk litteratur. Enligt definitionen erfar en individ stress om denne 

upplever att de påfrestningar denne är utsatt för överstiger den egna förmågan att hantera 

påfrestningarna. Definitionen inriktar sig på reaktionen hos individen på en situation. Om 

individen upplever påfrestningen som alltför stor kan den leda till olika känslor av oro, 

frustration eller anspänning. Utav värderingen av situationen kommer dock känslorna före. 

Den psykologiska förklaringen ligger nära den vardagliga och är en fördel. ”Definitionen kan 

inte tas till för att skilja mellan påfrestningar som är skadliga och 

det som gör till att individen utvecklas” (Statens offentliga utredningar 2006:33f).  
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Clas Malmström legitimerad läkare och klinikchef för Psykofysiologiska beteendemedicinska 

kliniken i Stockholm (PBM) beskriver att idag torde de flesta ta till ordet stress något av 

följande innebörder: ”upplevelse av otillräcklighet”, tidsbrist, överbelastning. Experterna tar i 

deras tur upp begreppet som våra anpassningsreaktioner inför krav och påfrestningar. 

Samtidigt beskriver de stress som den ”obalans i anpassningssystemen” som en långvarig och 

stor reaktion på stress kan leda till (Malmström 2002:1). 

 

Angelöw skriver att stress visar sig inte som en fråga om yttre påverkningar utan mer om hur 

vi som människor tolkar situationen. Uppfattar en person en tolkning verklig blir den också 

verklig i dess konsekvenser. Våra föreställningar blir avgörande för hur vi reagerar 

känslomässigt, kroppsligt och beteendemässigt. Om vi upplever en situation stressande eller 

inte beror på vilka möjligheter vi har att hantera den tankemässiga tolkningen av situationen 

(Angelöw 1995:41). 

 

Frankenhauser skriver att stress påverkar hela människan, vilket gott mod vi känner oss vid, 

vilket beteende vi har och hur kroppen svarar. När vi har ett lagom starkt inflöde med intryck 

från omgivningen fungerar hjärnan bäst. Vid för hög stimulans (överstimulans), störs hjärnans 

funktion. Vår förmåga att samordna budskap försvinner, tankarna far runt och omdömet blir 

avtrubbat (Frankenhaeuser 1993:18f).  

 

Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport är stress när det sker en obalans mellan de krav som 

vi har på oss och den förmåga vi har att kunna hantera dem. Vår kropps stressystem är 

anpassat att kunna bemästra de fysiska hot som kan uppkomma, men idag utsätts vi oftare för 

en långvarig psykisk och psykosocial stress. Om stressen är långvarig kan den leda till olika 

symtom som exempelvis depression, nedstämdhet, olust etc. (Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport 2009:181).  
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5. Vad säger forskningen 
Vi kommer här lyfta och titta närmare på ett flertal svenska och utländska vetenskapliga 

artiklar och se vad forskningen säger om ungdomar och stress. Vi har delat in artiklarna efter 

svensk och utländsk forskning 

 

5.1 Svensk forskning  
I en utredning från barnombudsmannen kan man läsa följande citat ”Stress är en av de 

vanligaste frågorna som barn och ungdomar själva tar upp när de formulerar vad de anser att 

beslutsfattare och andra vuxna ska arbeta med” (Barnombudsmannen 2003:5). 

 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) mår ungdomar generellt bra, men ett flertal 

rapporter har visat att under de senaste 10-20 åren har det blivit vanligare med att ungdomar 

är nedstämda och känner oro. I den allmänna debatten beskrivs stress vara det som orsakar 

besvären. Av alla stressrelaterade symptom är det vanligare hos flickor och kvinnor jämfört 

mot pojkar och män. Dock har ökningen under de senaste 20 åren skett i samma takt för 

bägge könen. Undersökningen gjordes genom bandade intervjuer med knappt 700 ungdomar 

som går i nian, andra och tredje året på gymnasiet samt universitetet på en liten, medelstor 

och stor tätort i Sverige. Samtalen visade att ju äldre man är desto mer stress upplever man. 

Flera menade att stress är något självförvållat då man gör sådant som är roligt och skjuter på 

tråkiga saker. Vidare framkom att man lever i ett prestationssamhälle som i sig självt 

genererar stress, här var det många som tog upp valfriheten som stressande. Andra orsaker på 

stress som ungdomarna tog upp var bland annat media och reklam. Vidare menar många 

ungdomar att skolan är det som stressar mycket, stressen beror mycket på att skolarbeten 

förläggs till hemmet och ungdomarna får försaka fritidsaktiviteter och kompisar (Statens 

offentliga utredningar 2006:13ff).  

 

I en fokusrapport från ungdomsstyrelsen kan man läsa att ett område som under de senaste tio 

åren observerats är den ökande psykiska ohälsan hos unga som uppmärksammats i den 

offentliga politiken och där man kopplat upplevelsen av stress till allt större prestationskrav 

(Ungdomsstyrelsen 2010:17).  

 

Sven Bremberg som är barn och ungdomsläkare och docent i socialmedicin menar att när 

ungdomar besvarar frågor om stress så ser många ungdomar att de har många tvetydiga krav 
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som de ska leva upp till. När kraven på att hantera den mångfald som finns upplever 

ungdomarna att det blir en påfrestning. Bremberg menar att det kanske är dags att börja 

diskutera om att den mångfald vi har idag är en av orsakerna till ungdomars psykiska ohälsa 

och att de känner stress på grund av det. Bremberg menar även att med dagens samhälle så 

har ungdomar möjlighet att välja sin livsväg som förr i tiden inte var möjligt. Med denna 

möjlighet att välja så har även psykiska problem ökat (Bremberg 2007:135f). 

 

Jeanette Olsson visar utifrån sin kvantitativa forskning om ungdomars självupplevda stress 

och framtidstro i en gymnasieskola, att nästan hälften av eleverna i årskurs tre uppger att de är 

ofta eller mycket ofta stressade. Främsta orsaken som stressar dem är skolan. 

Kärleksrelationer och hemsituationer visar sig vara något som stressar var åttonde elev. Det 

som stressar eleverna minst är kamratrelationer som upplevs som stress endast hos var 

fjortonde elev. 

Olsson menar även att det finns samband mellan framtidstro och psykosomatiska besvär. De 

som har en positiv framtidstro är ofta gladare och upplever mindre stress (Olsson 2006:2) 

 

I en annan kvalitativ forskning utförd med intervjuer av 40 unga kvinnor mellan 16-25 år 

menade författarna Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson & Oehman att det som var 

överhängande i deras undersökning var trycket på att prestera och perfektionism. Flickorna 

önskade att vara den bästa och kompetenta. Flickorna talade även om rädslan och skam att 

misslyckas. Några betonade det tuffa klimatet i samhället med att det fördärvade för dem som 

lyckas mindre bra i samhället medan de som har mer vassa armbågar belönades. Det var 

vanligt bland de unga kvinnorna att de kände ångest för den öppna och osäkra framtiden. 

Kvinnorna kände stress över strävan efter att få så mycket tillfredsställelse som möjligt, 

viktigt med utbildning och skapa sig ett bra liv innan livet var över. De unga kvinnorna kände 

att de inte kunde uppnå alla förväntningar. Stress över övergången från ungdom till vuxen 

världen samt att stå på egna ben. Enligt studien började de unga kvinnornas stressymtom när 

de började gymnasiet. För de unga kvinnor som var på väg in på arbetsmarknaden handlade 

stressen om fejden att komma in på arbetsmarknaden, att hitta sitt drömjobb eller över att det 

var svårt att hitta arbete. (Wiklund & Bengs & Malmgren- Olsson & Oehman 2010) 
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5.2 Utländsk forskning 
I en kvantitativ studie av Code & Bernes gjordes en enkätundersökning hos 

gymnasiestudenter om missmod och om deras framtida karriärer. Här framkom ett par 

intressanta detaljer. Bland annat visade sig att studenters farhågor visar sig vara mer 

brådskande på gymnasienivå. Eleverna uppgav att den tid som återstår att göra karriärsval 

blev alltmer brådskande. Frustration framkom hos dessa att det var en begränsad tid som var 

kvar. Svar som framkom var bland annat jag vet inte vad jag ska göra och jag vet inte vilken 

karriär jag ska välja som visade sig uttrycka en stark frustration hos flera elever. Även bristen 

på tid att göra ett val visade sig också uppge en stark frustration hos dessa studenter (Code & 

Bernes 2006). 

 

Kozar, Marcketti & Gregoire har gjort en kvantitativ forskning genom enkätundersökningar. 

De ville se förhållandet mellan studenternas tid och eventuell stress och sambandet mellan 

dessa variabler. Studenters uppfattningar om stress visade sig vara att göra flera saker på en 

gång, dessutom poängterades också ansvaret till dessa aspekter om viktiga beslut till framtida 

karriärer. 

Diskussionen som dessa forskare angav var att utav för mycket ansvar, flera saker på en gång 

och viktiga beslut nämndes som viktiga aspekter att fundera över. Ordentlig planering och 

förvaltning av tiden kan hjälpa elever till att minska stressupplevelsen. Olika aktiviteter i form 

av marknadsövningar kunde vara till hjälp för eleven att hantera karriärs funderingar (Kozar 

& Marcketti & Gregoire 2006). 

 

I en annan studie av Margaret Pitts som gjort en etnografisk undersökning som handlar om 

stress på grund av förväntningar. Forskningen visade att ungdomarna kände stress över sina 

egna förväntningar och andras förväntningar på dem som landets invånare. Ungdomarnas 

egna förväntningar och verkligheten gick inte alltid hand i hand. En viktig förväntan hos 

ungdomen var att de skulle göra så mycket som möjligt med tiden och de pengar de hade. 

Eleverna kände en stor förväntan utifrån sin släkt att uppnå olika mål. Ungdomar kände en 

stress över att de inte kände att den bästa tiden i deras liv var nu och att det fanns brister i 

deras vistelse. Förväntningar hemifrån sågs också som ett stressande moment (Pitts 2009). 

 

Då flera artiklar gjort undersökningar om vad som kan uppge stress tittar nästa forskning på 

vad som gör att vissa individer påverkas mer och några mindre av stress. 
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Denna kvantitativa forskning har gjorts av Denize som har tittat på om man har en stark 

livstillfredsställelse, är man mer kapablare att hantera stress. En del menar att de är mer nöjda 

med sitt liv om de har fattat rätt beslut. Men tvärtom visar sig att individer har en negativ 

livstillfredsställelse som de påverkas av om de undviker att besluta eller skjuter upp viktiga 

beslut. I studien ser man att personer som har en undvikande stil att hantera stress inte litar på 

sig själva. Bristen visar sig att man skjuter upp beslut och lämnar över ansvaret till andra 

(Denize 2006).  

 

Den sista vetenskapliga forskningen vi skriver om är en kvantitativ undersökning. Studiens 

resultat visade på stress vad gällande framtidens problem som förekom bland ungdomar ifrån 

de tre länderna Italien, Tyskland och Turkiet. Ungdomar från Södra Italien och Turkiet visade 

på en större stress vad gällande framtiden än ungdomar från Tyskland. Vad gällande identitet 

och stress så visade det på en större variation mellan de länder som deltog i studien. Här 

visades det att ungdomar från Tyskland visade på en lägre stress vad gällande identitetsfrågor. 

Ungdomar i Italien, Tyskland och Turkiet upplevde mer stress angående framtidsfrågor än om 

stress angående identitetsfrågor. Man kunde inte hitta några skillnader vad gällande ålder när 

det gällde stress, troligtvis så är framtida problem redan av stor bemärkelse i unga år för 

ungdomen. Ungdomar ifrån alla tre länder känner en liknande stress vad gällande höga betyg. 

(Haida & Seiffge & Krenke & Molinar & Ciairano &, Karaman Neslihan & Cok 2010) 

 

5.3 Kommentar 
Vi kan se att i både den svenska och utländska forskningen ligger mycket fokus på att 

ungdomarna känner stress av krav och prestation för att ha bra förutsättningar till fortsatt 

framtid. Krav finns hos ungdomarna själva att prestera bra i skolan, men ungdomarna känner 

krav utifrån andra än sig själva att göra bra ifrån sig 

I den svenska forskningen diskuteras också mycket att valfriheten i samhället har ökat vilket i 

sig kan skapa stress. 

I den utländska forskningen diskuteras mycket om förväntningar ungdomarna har på sig som 

kan skapa stress. I den utländska forskningen ligger även fokus på att framtiden efter skolan 

är något som kan skapa stress. Här beskrivs även att stress förekommer då känslan om fel val 

görs.   
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6. Teori & Begrepp 
I vår studie beskriver vi två teoretiska ansatser. Dessa använder vi för att kunna analysera 

resultatet. I den ena teorin utgår vi från Thomas Ziehes teori om ungdom, utbildning och 

modernitet.  

Ziehe diskuterar att samhället representerar en bild av hur ungdomen skall vara i samhället. 

Det som Ziehe tar upp är reflexivitet, detta är att samhället ger oss många möjligheter till att 

forma oss själva och vår egen identitet.  I teorin tar vi även upp vad Ziehe menar med 

prestationsprincipen. Den är intressant att granska för att se hur han beskriver den press unga 

lever i idag för att kunna prestera. I teorin tar vi också upp mångfalden, den är tänkvärt att se 

på för att få en bild av vad Ziehe beskriver att ungdomen lever i en mångfald av vardagar, 

som innebär att många fler världar utanför skolan är öppna, vilket gör att det är svårare att 

välja idag (Ziehe 1992).  

I den andra teoretiska ansatsen använder vi oss av Ulrich Becks samhällsteoretiska perspektiv. 

Beck tar upp individualisering, han menar med det att ansvaret ligger helt och fullt på den 

enskilda individen att utforma sitt liv och att det som förr var ett samhälleligt problem har 

lagts på individen. Beck diskuterar även vikten av betyg och utbildning för individen. (Beck 

2000).   

 

6.1 Thomas Ziehe Ungdom, utbildning och modernitet 
Ziehe skriver om att ungdomen har fått uppdraget att representera sökandet efter annorlunda 

livsformer. Han menar att samhället står och tittar på som en publik samtidigt som 

ungdomarna ska ta riskerna. Ungdomligheten har fått en slags representativ funktion som att 

representera och se efter annorlunda livsstilar, dock utöver har även ungdomen fått en 

delegation om att företräda och representera ungdomligheten. Han menar att ungdomen måste 

vara reflexiva för att hela tiden tvingas möta sig med samhälliga bilder av ungdomen, vilket 

Ziehe menar är ett modernt fenomen. Han skriver att man inte bara är ung utan att man är ung 

och samtidigt konfronterad med bilder om hur man borde vara som ung (Ziehe 1992:51f).  

 

Prestationsprincipen 

Ziehe beskriver att samhället blivit mer abstrakt genom att man registrerar, mäter, jämför och 

bedömer och på så sätt blir underkastade prestationsprincipen. Vi utsätts för press och vi 

pressar oss själva. Det framstår hela tiden en press på att ständigt kvalificera sig. Det medför 

att den anspråksfulla sociala och psykiska press som individen lever under växer. Principen 
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sträcker sig till områden utanför utbildning och jobb. Fantasin om hur man som person skulle 

eller borde vara faller på en förtryckande roll. Var och en måste idag utveckla och omforma 

sin identitet efter de konkurerande, glittrande personlighetsutkast som massmedia via kultur 

och medvetandeindustrin förmedlar. Ziehe beskriver att det leder till ett slags allestädes 

närvarande social och psykisk konkurrens. Umgängesstilen, utseendet, det sexuella beteendet, 

valet av vänner menar Ziehe har dragits in i skeendet på marknaden. Ziehe menar att vi själva 

måste kunna representera oss själva både psykiskt och socialt, för att man ska kunna ”sälja 

sig”. Utvecklingen har lett till att bilder av oss själva och de kriterier vi bedömer oss utifrån 

inte längre är utformade från de förhand formade traditionella normerna (Ziehe 1992:36f). 

 

Mångfald 

Ziehe beskriver att de som är unga idag är i regel indragen i en mångfald vardagar, men att 

denna mångfald vardagar inte gäller längre utan jämte verkligheten som definieras utav 

familjen lever ungdomar i en verklighet av relationer och socialitet, och dessutom i en 

övergripande symbolisk betydelsevärld och i en medievärld. Det som funktionellt sätt är 

viktigast som skolan bör inte vara det som ungdomen upplever som viktigast. Skillnaden idag 

är att ungdomen har många fler världar utanför skolan som är öppna. Den mångfald som finns 

idag gör det svårare att välja. Han beskriver att det spektrum av vetande-, tecken- och 

erfarenhetsvärldar som skall bearbetas som anses självklar för ungdomen har expanderats 

oerhört jämfört med tidigare generationer. Har man bestämt sig för att inrikta sitt intresse på 

något kan en känsla infinna sig strax därpå av att man missar något annat. Att vi idag relativt 

lätt kan få tillgång till vetandefält gör att det idag blir svårare för individen att bestämma sig 

för en fördjupning istället för att gå till nästa våg (Ziehe 1992:66f). 

  

6.2 Ulrich Beck Samhällsteoretiskt perspektiv  
Individualisering 

Beck skriver att i det moderna samhället har individualiseringen blivit mer anpassat efter 

samhället och gjort att individen har blivit mer osjälvständig. Individen är fri från traditionella 

bindningar men fått ett större krav utifrån arbetsmarknaden och ett krav som konsument som 

har medfört en viss kontroll och standardisering för individen.  

Beck menar att med individualiseringen, så är den beroende av marknaden på alla de 

områdena som finns i vår omgivning. Beck menar att vi är styrda av en yttre påverkan och 
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som ska ses som standard, det som Beck tar upp är masskonsumtion, massmarknaden, 

massmedia (Beck 2000:213f).  

 

Beck skriver att med individualisering så läggs beslutet i människans egna händer och det blir 

en frigörelse från de givna mallarna, besluten blir öppna och beroende av den egna individen. 

Livet för människan blir utifrån vad denne skapar själv. Beck menar att det individen själv 

kan ha inverkan på genom sina beslut och det som individen är tvungen att skapa själv i sitt 

liv ökar kontinuerligt. Individualisering blir självreflexivt till ett bestämt liv som man själv 

skapar. Beck menar att beslut om utbildning, yrke, antal barn etc. inte bara kan tas utan de 

måste fattas. Även beslut som individen inte själv tar får konsekvenser för människan. 

Riskerna ökar med det individualiserade samhället. Kravet på att bearbeta, att själv planera 

sitt eget liv torde så småningom också resulterar i nya krav (Beck 2000:218f).  

 

Beck skriver angående utbildning att det krävs av människan att den själv ska planera och 

välja den utbildning som den vill för att förbättra sin egen framtids utveckling. Även med 

utbildning blir det individuellt på så sätt att med de prov som läggs på individen blir ett 

individualiserat nålsöga som ska leda till ett betyg och som sedermera ska kunna användas 

till att få en karriär på den rådande arbetsmarknaden (Beck 2000:132).  

Beck menar att om individen inte kan visa upp papper på avslutad utbildning så är chanserna 

till arbete minimala. Beck menar även att ett intyg över en avslutad utbildning har blivit allt 

mer otillräckligt för individen för att få arbete, men intyget är nödvändigt för att över 

huvudtaget ha någon möjlighet i den konkurrens som finns bland de få arbetstillfällena (Beck 

2000:142). Enligt Beck så garanterar inte en examen någonting, men den är i idag ett måste 

för att avvärja den hopplöshet som hotar individen (Beck 2000:250).  

 

 

Klasskillnader har ändrats och vi alla kan självförverkliga oss, men genom det har 

samhällsproblemen lagts på individen, konsekvenser har uppkommit som psykiska besvär för 

individen. Människan kan känna sig otillräcklig, få ångest och kan komma i personliga 

konflikter. Med detta har problemet lagts på individen men problemet har egentligen ett 

samhälleligt ursprung. Beck menar även att prestationstänkandet har blivit stort för den 

enskilda individen och det är först i framtiden som man kan se vilken problematik som det 

kommer att medföra (Beck 2000:161).  
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7. Metod 
Enligt Kvale betyder metod ursprungligen vägen till målet och för att hitta målet måste man 

veta vad målet är. När man ska utföra en intervju är det viktigt att veta innehållet och syftet i 

undersökningen för att kunna överväga vilken metod som ska användas för undersökningen 

(Kvale 2008:91).  

 

7.1 Diskussion om ämne 
Vi började diskutera vårt uppsatsämne tidigt. Det vi började med var att skriva ned det som vi 

tyckte var intressant att undersöka. Vi bestämde oss att skriva om ungdomars mående. Vi 

började med att gå in på google och sökte på fenomenet för att se hur diskussionen var 

angående ämnet. Vi gick in på Socialstyrelsens, BRIS (Barnens rätt i samhället), BO 

(Barnombudsmannen), SOU (Statens offentliga utredningar), Ungdomsstyrelsen, Statens 

folkhälsoinstitut etc. Vi läste artiklar om hur tidningar som Dagens nyheter, Aftonbladet, 

Expressen, Svenska Dagbladet hade tagit upp om ämnet ungdomar och dess mående. Mycket 

av det innehöll termen stress. Vi började spinna på det och brännpunkten blev på ungdomar 

och stress och vi inriktade oss på ungdomar som gick sista året på gymnasiet.  

  

7.2 Artikelsök och litteraturinhämtning   
Med hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekskatalog började vi att hitta böcker till vårt ämne, 

det var böcker om ungdomars mående som innehöll ämnen som stress, arbetslöshet, 

depression, utbildning och övergångsålder mellan ungdom och vuxenlivet, ungdomar och 

identitet, individualisering, modernitet etc. Vi hittade även litteratur angående teorier som 

Bauman, Beck, Ziehe etc.  Med hjälp av den lånade litteraturens referenslistor hittade vi mer 

litteratur som handlade om vårt ämne. Statsbiblioblioteket i Västervik har vi även använt oss 

mycket av, bibliotekarierna har varit behjälpliga med att samla in litteratur till vår uppsats. 

Med hjälp av databaser som DIVA, Swepub, Scholar och Sociological abstracts började vi att 

leta artiklar om vårt ämne. Eftersom vi till en början inte riktigt visste vad vi skulle fokusera 

på var det svårt att hitta just det ”enhetliga” som vi sökte. Vi började slå på ord som stress, 

choice, rational choice, society, social pressure, rationality, modernity society, individualized, 

individualism, responsibility, youth, young adults, mental health, high school students, college 

students etc. Vid ett tillfälle har vi haft kontakt med en bibliotekarie på Linnéuniversitetet för 

att få hjälp med att hitta artiklar till vårt ämne.  
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7.3 Forskningsdesign  
Med vårt uppsatsämne ungdomar och stress ville vi få en förståelse och ett djup i den 

kunskapsinhämtning vi ville göra. I och med det så bestämde vi oss för en kvalitativ metod 

och vi ville då använda oss av intervjuer. En styrka med att vi tog kvalitativ undersökning är 

som Holme & Solvang skriver att vi kan fånga det specifika och speciella i livssituationen 

(Holme & Solvang 2008:82). I vår intervju använde vi oss av semistrukturerade 

intervjufrågor. Denscombe skriver att med semistrukturerade frågor låter man den intervjuade 

fritt använda sina egna ord och tankar (Denscombe 2010:235). 

Styrkan med att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var att vi hade generella frågor 

men att följdfrågorna blev individanpassade. Vi använde oss av en intervjuguide för att ha 

utgångspunkter och att ha något att gå tillbaka till vid intervjun, helt enkelt ett hjälpmedel för 

oss. Vi började intervjua gymnasieungdomarna vecka 15. Vi gjorde en provintervju på en elev 

dagen innan vi började med intervjuerna för att på så sätt se hur frågorna fungerade. Vi fick 

efter det ändra frågorna eftersom ungdomen var väldigt fokuserade på just stress angående sitt 

skolarbete. Vi ville lyssna på hur ungdomarna såg på stress och skola men vi ville även få ett 

bredare perspektiv på hur ungdomar såg på stress. Vi tänkte om vad gällande frågor och 

gjorde dem ännu mer öppna. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Med hjälp 

av en diktafon kunde vi koncentrera oss på själva intervjun, vi använde oss även av 

stödanteckningar för att notera det som kom upp under förfarandet.  

Tiden på intervjuerna var varierande, vår utgångspunkt var ca 30 minuter, men vissa 

ungdomar var väldigt talföra så då kunde det bli längre, medan andra ungdomar var mer 

fåordiga och då blev intervjun kortare. 

 

7.4 Access 
I ett tidigt stadium kontaktade vi rektorerna på gymnasiet i Västervik och frågade om vi kunde 

göra vår studie där. Rektorerna var positiva och gav oss klartecken att göra studien på 

gymnasiet. Denscombe skriver att i de flesta fall måste man se till att ha tillstånd för ett 

godkännande från de överordnande instanserna (Denscombe 2010:251). Vi träffade en rektor 

på gymnasiet personligen, vi presenterade oss och berättade lite hur vi tänkte och informerade 

i stort vad vår uppsats handlade om, det var en mycket enkel information. Vi informerade om 

vår uppsats till de andra berörda rektorerna via mailkontakt. Vi skapade även en kontakt med 

ansvarig bibliotekarie på gymnasiet, med den kontakten hade vi sedermera möjlighet till 

intervjuplats på biblioteket inför intervjuerna.  
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7.5 Urval  
Tillsammans med vår handledare diskuterade vi och kom fram till att tio ungdomar var 

lämpligt för vår undersökning eftersom vi ville ha ett så brett och heterogent urval som 

möjligt. Vi använde oss av ett subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval skriver Denscombe att 

man handplockar urvalet vid en undersökning. Urvalet används då forskaren har en viss 

kännedom om de människor som ska ingå i studien och att forskaren medvetet väljer vissa av 

dem eftersom de anses kunna ge värdefull data (Denscombe 2010:37). Vi gjorde ett urval på 

tjugo elever som gick sista året på gymnasiet. Detta gjorde vi för att vara garanterade tio 

ungdomar genom eventuella bortfall som vi trodde kunde uppstå. Urvalet gjorde vi genom att 

plocka ut tjugo elever som var i skolans mest offentliga platser som matsalen och biblioteket 

på gymnasiet. Vi började med att stå utanför gymnasiets matsal och frågade var tredje person 

som gick ut från matsalen om han/hon gick tredje året på gymnasiet och skulle vara 

intresserad av att vara med i vår studie. När matsalen stängdes fortsatte vi till biblioteket och 

gjorde likadant som vi gjorde utanför matsalen. Utav de tjugo ungdomar som vi handplockade 

uteblev sex ungdomar, två ringde återbud och två ungdomar tackade vi själva återbud till 

eftersom vi hade fått de tio intervjuer vi ville ha.  

Vi hade inget fokus på kön i vårt urval men av de ungdomar som kom med i vårt urval, var 

sex ungdomar flickor och fyra ungdomar pojkar. Vi har döpt om de tio ungdomarna till 

”Karin”, ”Maja”, ”Klara”, ”Eva”, ”Robin”, ”Henrik”, ”Jacob”, ”Linda”, ”Martin” och ”Anna” 

 

7.6 Plats för intervju  
Mycket av vikt låg i att vi var förberedda var vi skulle utföra våra intervjuer. Vår tanke var att 

vara på gymnasiets bibliotek. Med hjälp av en bibliotekarie på gymnasiet fick vi hjälp med att 

ordna rum på biblioteket där vi kunde göra våra intervjuer. Vi frågade även ungdomarna om 

de hade annan plats där de ville vara men de tyckte rummet på biblioteket blev bra. Rummet 

som vi ser det var idealiskt på grund av dess miljö med sköna fåtöljer, inte så stort, det var 

lugnt och ingav en trygg och välkomnande atmosfär. Rummet var även bra ljudisolerat. 

Rummet var bra placerat så att ungdomarna inte behövde känna sig uttittade av andra 

studerande som inte deltog i studien. Denscombe skriver att forskaren måste hitta en plats som 

har god akustik, erbjuder avskildhet, lugn och tyst miljö (Denscombe 2010:252).  Nackdelen 

var att rummet blev väldigt tillslutet och luften var inte alltid den bästa. Vi hade rummet 

uppbokat hela veckan och var förberedda för varje intervju på så sätt.  
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7.7 Bearbetning 
Vi lyssnade av intervjuerna och transkriberade ner intervjuerna på datorn. Vi samlade in allt 

det vi transkriberat och lade det på två USB- minnen för att vara säkra på att material ska 

finnas på en säker plats. Vi förvarade USB – minnena inlåsta, så att inga obehöriga skulle 

kunna få tag på det och för att vara säkra på var vi hade materialet. Enligt Denscombe ska 

materialet förvaras på ett säkert ställe, vilket annars kan leda till katastrofala följder om det 

försvinner (Denscombe 2010:370). Vi började med att lyssna av och samtidigt läsa 

intervjumaterialet, tillsammans med de stödanteckningar vi hade skrivit ned i samband med 

intervjuerna. Vi läste igenom materialet ett flertal gånger för att bli så förtrogen med det som 

möjligt och för att vi skulle kunna koda, kategorisera och tematisera den rådata som vi hade 

fått in. Enligt Denscombe så är det viktigt för forskaren att läsa och återigen läsa den data som 

man har fått in för att bli så kunnig på materialet som möjligt (Denscombe 2010:371f). 

Fortsättningsvis gjorde vi lite olika när vi tolkade materialet för att få fram koder och med det 

kunna kategorisera och tematisera. En av oss klippte ut papperslappar för att på så sätt se den 

minsta gemensamma nämnaren. En annan av oss strök under och fick på så vis ut koder 

utifrån vad ungdomarna sa och på så sätt hitta den gemensamma nämnaren. Till en början 

hade vi väldigt mycket teman, kategorier och koder och upptäckte att vi inte kunde utföra en 

analys på det. Men inskränkte oss sedermera till fem teman. Denscombe menar att till en 

början så är risken stor att man inte kan utföra en analys på grund av att det finns allt för 

många teman, kategorier och koder (Denscombe 2010:375).  

Efter att vi hade färdigställt teman så analyserade vi texten tillsammans med den teori vi hade.  

 

7.8 Validitet 
Validitet handlar om att vi frågar oss om vi studerar det vi har för avsikt att studera. De vi 

intervjuade gick sista året på gymnasiet och det var den gruppen som vi ville ha in forskning 

ifrån. Det var den gruppen vi ansåg hade den information och som kunde ge oss den data vi 

ville ha. Denscombe skriver att anledningen till att vissa personer intervjuas är för att de 

befinner sig i en position och att de har kunskaper om de ting som forskaren är intresserad av. 

Dessutom skriver densamme att direktkontakt under intervjun gör att data kan kontrolleras 

beroende på riktighet och relevans inom den tid som de samlas in (Denscombe 2000:159).  

Det som vi får se till en svaghet i vår studie är att de tio ungdomarna bara hade några månader 

kvar som sistaårselever, deras situation var kanske mer stressande än vanligt, så vårt resultat 

kan ha påverkats av det.   
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7.9 Reliabilitet 
I vår studie intervjuade vi tio ungdomar som gick sista året på gymnasiet. Dessa individer 

måste vi ta med i beaktningen är olika till varandra. Vi kan inte räkna med att de svar vi får in 

ska stämma överens med varandra. Patel & Davidsson skriver att vid intervjuer och 

observationer som vi använder oss av är tillförlitligheten beroende av intervjuarens och 

observatörens skicklighet. Tillförlitligheten är beroende på om intervjuaren och observatören 

är tränade (Patel & Davidsson 1994:86). Vi gick igenom våra frågor flera gånger och eftersom 

vår studie omfattade tio ungdomar fick vi även träna på att intervjua, vilket stärkte oss som 

intervjuare och ökade vår tillförlitlighet. En nackdel med intervju skriver Denscombe är att 

den data vi får in blir unika på grund av att det är olika och specifika individer som deltar. 

Han menar att det har en ogynnsam effekt på tillförlitligheten (Denscombe 2000:162f).  

För att öka tillförlitligheten spelade vi in alla intervjuer med diktafon vilket medförde att vi i 

efterhand kunde transkribera ner allt som sades. Vi hade även bokat rum på gymnasiets 

bibliotek för att informanten skulle kunna känna att den kunde prata ostört och inte vara rädd 

för att någon hörde vad som sades vilket ökade tillförlitligheten. Vad som kan ses som en 

svaghet är att intervjufrågorna under de första intervjuerna var något ledande vilket berodde 

på vår oerfarenhet som intervjuare, men efter hand fick vi en större vana och frågorna blev 

mer öppna.  

  

7.10 Generaliserbarhet 
När man pratar om grad av generaliserbarhet tittar man på om man kan generalisera till andra 

och i vårt fall elever som går sista året på gymnasiet. Grad av generaliserbarhet eller grad av 

extern validitet är huruvida resultatet går att generalisera från urval till population (Forsberg 

& Wengström 2008:108). För vår studie kan vi endast titta på de tio ungdomarna vi intervjuat. 

Med vår studie var det att höra just hur dessa tio ungdomar upplevde stress och vi kan 

egentligen bara utgå därifrån. Vi kan dra slutsatser om hur det kan se ut för andra men vi kan 

definitivt inte säga att utifrån vårt resultat speglar det hela populationen. Om vi ska utgå från 

att vår studie ska bli generaliserbar så räcker inte dessa veckor till. Med att få det 

generaliserbart så hade vi behövt intervjua fler ungdomar och i flera omgångar.  

 

7.11 Etiska övervägande 
Då vår målgrupp är arton år eller äldre behövde vi inte tänka på att få målsmans underskrift 

eller godkännande. Vi hade gjort i ordning två olika papper med information. Ett papper 
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kallade vi informationsblad och som vi gav till ungdomarna som vi inte skulle intervjua på 

samma gång eller samma dag. Där stod lite information om vilka vi var, var de kunde nå oss, 

om de hade frågor och varför vi ville intervjua just den personen. Allt för att ungdomarna 

skulle känna sig välkommen att medverka i en intervju. Papper nummer två färdigställdes dels 

med information som i det första pappret, men dels med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, (se bilaga 2). Dessa principer innefattar fyra huvudkrav som vi ville beakta och visa 

på att vi följer.  

Informationskravet innebär att vi skall informera ungdomarna om forskningens syfte. Vi 

informerade ungdomarna muntligt men även via pappret vilka vi var och vad forskningen 

hade för syfte men även att intervjun var helt frivillig och att de när som helst fick avbryta 

intervjun. I och med att vi spelade in frågade vi alltid om det kändes bra för ungdomarna att 

prata om ämnet och om de ville fortsätta eller inte (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär att ungdomarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Vi berättade att vi ville ha samtycke i form av en namnunderskrift som visar på 

att ungdomarna har gett oss tillåtelse att var med i studien, vi berättade även att de fick avböja 

sin medverkan i efterhand och att vi då tog bort dem ur vår studie (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om ungdomarna i undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna förvarar vi så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Vi informerade även att vi har tystnadsplikt och att vi inte återger några namn så att 

ingen kan identifiera ungdomarna (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som vi samlar in om ungdomarna endast användas för 

forskningsändamål. Vi informerade ungdomarna att de uppgifter som lämnas i samband med 

intervjun endast används i forskningssyfte och ingenting annat (Vetenskapsrådet 2002).  

Detta papper med innehållande forskningsetiska riktlinjer gav vi till dem som vi skulle 

intervjua. Innan varje intervju fick personen i fråga läsa igenom pappret och skriva under som 

ett samtycke. Dels skrev vi på ett papper till personen i fråga för att visa på att vi följer dessa 

huvudkrav som angavs ovan.  

 

Eftersom gymnasiet inte är någon offentlig plats att vistas i så var vi tvungna att anmäla oss i 

gymnasiets reception så att både ungdomarna och lärare visste vilka vi var.  
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7.12 Arbetsfördelning 
När vi har arbetat med vår uppsats har vi varit på Campus i Västervik. Vi båda har arbetat 

mycket ihop men även arbetat enskilt då vi självständigt har suttit var och en och skrivit. Vi 

har haft några tillfällen i veckan då vi har sammanställt vad vi har skrivit och diskuterat detta 

med varandra. Till en början diskuterade vi om vad vår uppsats skulle handla om och om 

upplägget av uppsatsen. Artikelsökning och litteraturinhämtning har vi gjort både enskilt och 

tillsammans. Det som vi även har gjort tillsammans är att komma fram till stora delar som 

problemformulering, syfte, frågeställningar, intervjufrågor, utformning av samtyckeskrav, 

informationsbrev och analys, resultat, slutsats och teori. Vad gällande redigering av text så har 

vi delat upp det mellan oss men gått igenom oklarheter tillsammans. Litteraturinhämtning har 

till stor del varit Ingrids gebit medan Tobias har varit den som skrivit informationsbrev och 

samtyckeskrav och han var även den som öppnade access med gymnasiet. Den övriga 

mailkontakten med de övriga rektorerna hade Ingrid. Vårt tillvägagångssätt vad gällande 

intervjuerna med ungdomarna var att vi enskilt intervjuade fem ungdomar var. Vi delade 

sedermera upp intervjuerna som vi skulle transkribera för att göra det så enkelt som möjligt.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



  20

8. Resultat & Analys 
Vi ska här presentera resultatet utifrån våra tio intervjuer. För att inte resultatet och analysen 

ska bli för uppradande och svår att förstå så delar vi in det i teman. Vi avslutar varje tema med 

vår analys och en teoretisk ansats. Inledningsvis presenterar vi vårt första tema hur 

informanterna upplever stress, för att med det ha en utgångspunkt för att vidare kunna 

presenterar de andra teman.  

 

8.1 Upplevelser av stress 
Stress visar sig upplevas olika hos ungdomarna men flera av dem berättar att stress är något 

som upplevs jobbigt. Några har svårt att specifikt sätta fingret på vad i stressen som upplevs 

jobbigt. Samtidigt menar de flesta att stress är något som finns och svårt att komma ifrån. 

Flera har beskrivit stress som att få problem med sömnen, då ett par ungdomar berättar att de 

sitter uppe om nätterna för att försöka hinna med det som är planerat med skolan. Några 

menar att man blir arg och irriterad på sig själv och andra människor när stress förekommer. 

En del blir påverkade psykiskt som att t.ex. få ångest medan några andra beskriver stress som 

fysiska besvär som att få ont i huvudet eller i magen. En beskrev det som att man blir varm i 

hela kroppen och svettas när den upplever stress. Flera har skildrat att de blir orkeslösa och 

inte orkar ta tag i något när de upplever stress.  

 

När jag stressar så blir jag oftast arg, jag skriker lite på vem som helst. Jag sover 

mycket för at hålla mig borta på det som jag har att tänka på under dagen. Som sagt, 

jag får ingenting gjort det jag borde göra i skolan som skolarbeten och kompisar som 

vill va med en struntar jag i för att jag inte har orken och känner att det inte är så 

viktigt så jag har annat att göra och det blir ingenting gjort, så det blir lite så. Eva 

 

Några menade att lite stress kan vara bra att ha då man presterar bättre, men inte under en 

längre tid. En menade att den brukar försöka att behålla lugnet men att det kan förekomma att 

den reagerar med nervositet.  En vi intervjuade menade på att stress inte påverkade den något 

speciellt, utan såg det som att stress var något individuellt. 

 

Jag som person blir inte speciellt stressad, just nu har jag väldigt mycket att göra, jag 

vet inte riktigt hur jag ska lösa det, men jag vet inte, jag blir inte stressad, det är nog 

säker t väldigt jobbigt för andra tror jag. Det beror nog på hur man är som person 

tror jag.  Jacob  
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Stress förekommer hos flera av de ungdomar som vi intervjuat. Upplevelsen av stress hos 

ungdomarna ser olika ut beroende på hur individen är. Någon ungdom menar att den inte 

upplever stress medan en annan ser stress som något jobbigt. Stress beskrivs av ungdomarna 

att det kan upplevas både psykiskt och fysiskt. Vi ser att stress för några ungdomar är en 

yttring på något och som gör att ungdomen inte alltid känner sig tillfreds och då mår dåligt. 

Yttringen som de känner kan likväl vara en reaktion som att vara irriterad då ungdomar har 

mycket att göra men som inte alltid härleds till stress. Likheter finns med vad Ziehe skriver att 

det framstår hela tiden en press på att ständigt kvalificera sig. Det medför att den 

anspråksfulla sociala och psykiska press som individen lever under växer (Ziehe 1992:36f). 

 
8.2 Ideal och identitet 
I de tio intervjuerna vi gjort har flera diskuterat mycket om hur man ska vara som ungdom. 

Bilden av att vara ungdom speglas då de upplever flera aspekter som påverkar dem i att vara 

ungdom. 

Bilder från media som internet, tidningar och tv sätter en slags prägel på hur de ska vara, för 

att de uppfattar hur de ska se ut eller vara som ungdom.  

 

 Men sen är det ju det här med media att man blir stressad av hur utseende ska 

vara men att man försöker att inte tänka på det så mycket. Men jag vet inte riktigt, 

det är svårt. Det är ju mycket det här med hur samhället är. Linda 

  

En ungdom menade att ett tv program upplevs som ett slags motto på att den vill göra och 

uppnå samma saker som programmet visar. Media upplevs även sätta en slags norm på hur 

flera informanter ser på hur de ska se ut, vilket några av ungdomarna beskriver skapar en 

stress. En annan informant poängterade att denne känner att media finns överallt och påverkar 

denne. En ungdom menade att om man inte gör roliga saker som media förespråkar så kanske 

man blir bortglömd då kompisar är ute och reser exempelvis. 

 

Jag kan känna med massmedia så kan det vara stressande med kroppsideal och om 

man har komplex så kan jag känna vissa sidor av med massmedia så framhäver att så 

här ska du se ut och då kan man må extra dåligt av det. Karin 
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Bilden av att vara ungdom speglas även av våra ungdomar då de påverkas av sina kompisar 

hur de ska vara för att passa in och vara som alla andra. Några av ungdomarna upplever det 

stressande att inte veta hur man ska vara. Att vara rätt klädd och vara som alla andra visar sig 

vara något många av dem tänker på.  

 

Modet är ju att om en tar på sig en sak så ska alla ha lika dant och det tycker jag själv 

är uppstressande för jag själv gör ju också det men jag tycker det är fel på något sätt. 

Jag tycker inte det ska vara så. Eva 

  

Dessutom har några poängterat att man vill ha saker som andra har. En beskriver det som att 

man hör från andra vad man ska ha för ”prylar" vilket den inte vill bry sig om men att den 

ändå vill det på samma gång. Beskrivningen av att man vill vara som andra och inte hamna 

utanför gruppen återkommer hos flera ungdomar vilket en poängterar att man inte kanske 

passar in i gruppen om man inte klär sig rätt. 

 

Det man hör är att man ska ha de senaste prylarna som mobil och såna saker men jag 

försöker att inte bry mig så mycket av det, men ändå vill man ju ha sånt som de andra 

har. Robin 

 

Pengar i sammanhanget visar sig hos några ungdomar bli en avgörande faktor för ha råd att 

köpa det man vill ha, som andra har. Ungdomarna poängterade särskilt att pengar var en 

viktig bit som påverkade dem särskilt. Utan pengar kan man inte köpa och göra det man vill 

vilket en av dem beskriver som en stor ångest. En annan ungdom beskriver det att den måste 

arbeta så mycket det bara går för att ha råd att köpa det som den vill.  

 

Alla vill ju bara ha och ha. Och när man känner att det inte kommer att räcka till allt 

jag vill ha eller allt jag behöver så då blir man lite virrig och inte riktigt vet vad man 

ska ta sig till och det blir liksom som en slags stressreaktion. Eva 

 

Ungdomarna som vi citerat från beskriver att de påverkas av media och vänner hur de ska 

vara för att passa in. Några har beskrivit det som en stress eller att de mår dåligt av att behöva 

passa in och se ut och vara som andra. Vi tolkar det som att de vill uppnå eller ser det som ett 

ideal de får ifrån kompisar och media som är som bilder ifrån samhället av hur de ska vara 

som ungdom. Bilderna ifrån samhället kan beskrivas vad Ziehe menar att reflexiviteten har 
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ökat. Han menar att ungdomen måste vara reflexiva för att hela tiden tvingas möta sig med 

samhälliga bilder av ungdomen, vilket han beskriver är ett modernt fenomen. Han menar att 

”du är inte bara ung utan du är ung och samtidigt konfronterad med bilder av hur du borde 

vara som ung” (Ziehe 1992:51f). Flera av dem beskriver det som något de inte kan specificera 

på vad de påverkas av, utan mer att de beskriver att man ser och att man hör hur man som 

ungdom ska vara istället för att utgå ifrån sig själva. Idealet ser vi som en reaktion som de inte 

kan beskriva i ord alla gånger från vem som sätter det, utan mer ett ideal som finns runt 

omkring dem. Idealet ser vi som en normalitet som de strävar efter för att passa in, idealet 

som finns är något som ungdomarna bli påverkade av dagligen. Att försöka att passa in tyder 

vi som att ungdomarna gör dagligen genom att följa det som ses som normalt i samhället. Vi 

ser att idealet i slutändan kan upplevas i form av stress för ungdomarna.  

 

När två av ungdomarna berättar att de behöver pengar för att köpa det som man behöver ser vi 

en reaktion som kan vara beroende av idealet, av att köpa de ting som de anser sig behöva för 

att passa in i sammanhanget. Förutom idealet vi nyss beskrivit ser vi att det finns ett 

identitetsbyggande som en slags bekräftelse på att ungdomarna finns som person. Att flera har 

berättat att de vill vara som andra och visa att man är bra på sitt sätt, att en beskriver det som 

att den är rädd för att bli bortglömd, att en beskriver det till och med att man är rädd för att 

inte passa in i gruppen kan visa på att de vill stärka sin identitet genom att visa att de är en 

person, en ungdom i sammanhanget. Vi tolkar det med vad Ziehe menar, att var och en måste 

idag utveckla och omforma sin identitet efter de konkurerande, glittrande personlighetsutkast 

som massmedia via kultur och medvetandeindustrin förmedlar (Ziehe 1992:37). Då några 

upplever stress i det här sammanhanget tolkar vi att några inte känner sig tillfreds och inte 

känner att de kan uppnå de krav de har satt på sig själva utifrån de bilder de har fått ifrån 

samhället.  

 
8.3 I och utanför skolan 
Skolan är den plats där ungdomarna spenderar en stor del av sin tid. Ett par beskriver oron av 

att de är rädda för att inte klara av skolan vilket de beskriver som ett stort krav som de inte 

kan sätta fingret på vem som sätter dem.  

 

Just nu speciellt när det är sista året vill man göra sitt bästa, det är väl det i skolan 

som göra att man blir stressad över att man inte hinner med. Man tänker ju på om 
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man inte klarar av det här med skolan, man har ju krav på sig att göra bra ifrån sig 

Klara 

 

Några andra informanter beskriver att de upplever en stress av att det förläggs prov och 

arbeten under samma tidsperiod och som dessutom ska vara klara på ganska snar tid. En 

menar att det är lugna perioder och stressande perioder, att det går i vågor. Ett par upplevde 

inte någon stress av det utan tar det för vad det är. Här poängterar några att de vet andra som 

de anser har det tufft men ser inte sig själva som stressade.  

De flesta utav ungdomarna upplever det stressigt emellanåt i skolan, främst nu när de går sista 

året på gymnasiet. 

  

 Just nu känner jag att man ligger på gränsen till vad man klarar av, det började 

väl på gymnasiet det här med stress, från ettan till trean som jag går i nu då. Det 

blir värre och värre hela tiden. Det har hela tiden gått i etapper, lugna perioder 

och så stressande period med mycket uppgifter på en gång. Det har väl funkat 

men kurserna har blivit svårare och det har kommit till fler och fler, det läggs 

hela tiden på ett lager på vad man ska göra. Det finns ingen tid över till annat. 

Man hinner inte med något annat än det som är planerat att göra. Henrik  

 

Tider har nämnts i många olika sammanhang under intervjuerna vilket visar sig vara något 

som flera ungdomar upplever jobbigt. Tiden associerar många med skolan som påverkar dem 

i att de blir stressade. Tid visar sig vara för några något som kan vara förknippat med mycket 

på en gång som exempelvis prov, arbeten och läxor som skapar tidspress, men tid för någon 

annan kan vara stress av att hålla olika tider. 

 

 När man ska hinna med något på väldigt kort tid, inte stressat om man har en 

vecka på sig att göra något utan mer om man har något till dagen efter som det 

ska blir klart fort. Anna  

 

En beskriver det som att man har så mycket att göra och att man stressar hårt för att nå ett mål 

vilket gör att ingen tid återstår till att hinna med något annat. Flera har nämnt att de blir 

stressade av när de inte hinner umgås med sina kompisar. I sammanhanget poängterar flera att 

just när de endast har några månader kvar på gymnasiet blir tiden så markant, vilket också 

visar sig upplevas som stress. 
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Allting som har med skolan eller med arbeten i skolan att göra eller att man ska hinna 

med att vara med kompisarna. Att man känner att man ska hinna med att umgås med 

dem. Hemma att man känner att man ska städa rummet eller vad som helst. Att man 

inte riktigt har den tiden. Martin 

 

När krav har kommit upp under intervjuerna upplever ett flertal av dem vi intervjuat att krav 

är något man har, dels på sig men även dels som andra sätter. Krav förknippas hos flera 

ungdomar oftast med skolan. Det kan t.ex. vara föräldrar, lärare på skolan eller ungdomen 

själv som sätter kravet på den enskilde när de beskrivit vem som uppger kraven. Krav har 

beskrivits hos några att man ska kunna vissa saker i skolan och att man ska uppnå vissa mål. 

 

Man tänker ju på om man inte klarar av det här med skolan, man har ju krav på sig 

att göra bra ifrån sig. Att vara duktig i skolan, men även att man ska vara duktig 

hemifrån, Mest är det på sig själv, men visst finns det krav hemifrån också, som 

föräldrar tillexempel. Linda  

 

Krav menar några är normalt att ha men upplevs jobbigt om det blir för mycket. Krav har 

nämnts som en frustration som sänker prestationen istället för att höja den. Krav har också 

nämnt som att man även ska hinna med andra sysslor samtidigt som skolan ska skötas vilket 

ökar kravet. Om kraven blir för stora menar några av dem att det upplevs som stress. Flera har 

beskrivit krav med att man ska prestera bra i skolan. När dessutom de vi intervjuat har fått 

frågan hur de upplever stress har några av dem kommenterat krav som en bidragande faktor 

när de berättar vad som kan vara stressande.  

 

Mina personliga krav är att jag ska klara mig vidare. Jag försöker att hålla betygen 

uppe. Jag känner inga krav från kompisar, alla förstår vilken situation man är i, de är 

ju i samma situation själva. Man får prioritera vilka kurser man vill klara av och 

hemifrån är ju att de vill att man ska klara av allt och att man ska ha bra betyg. Hos 

lärarna är det väldigt olika på vem som är lärare. En del tycker att godkänt är 

godkänt och det är jätte bra. En del tycker däremot att vg är ett dåligt betyg utan man 

ska ha mvg i allt. Så det är väldigt blandade åsikter om vad man bör göra från olika 

håll.  Henrik.  

 

Det finns tre infallsvinklar att titta närmare på när våra informanter berättar om just stress i 

och utanför skolan. Skolan i sig, tiden av att hinna med skolan men även kravet som finns 



  26

omkring den enskilde. Ungdomarna är olika och tar till sig ovanstående infallsvinklar olika. 

Då dessa tre infallsvinklar nuddar varandra kan stress framstå hos några av dem. Kravet blir 

ofta framträdande då ungdomarna ser många bitar som ska falla på plats.  

Ungdomarna känner ett krav på att de förutom ska hinna med skolan även ska hinna med att 

vara sociala, hinna med att sköta sysslor osv. Vi ser att ena stunden känner de krav på sig att 

vara med kompisar men i nästa sekund har de skolarbeten som måste göras klart. Då flera 

olika aktörer, alltså lärare, de själva, kompisar och föräldrar proklamerar för det ena som ska 

göras kommer nästa person in i sammanhanget och pekar på att det andra ska göras, vilket kan 

skapa en stor tidspress på att hinna med allt. Vi tolkar det med vad Ziehe skriver, att 

ungdomar förväntas fullgöra prestationer främst i skolan som dock inte har något med deras 

övriga livssituation att göra. Det framstår hela tiden en press på att ständigt kvalificera sig. 

Det medför att den anspråksfulla sociala och psykiska press som individen lever under växer 

(Ziehe 1992:36f). Tidspressen skapar ett krav på att hinna med att vara allt och alla till lags, 

vilket i slutändan i sammanhanget kan leda ut i stress. Vi tolkar det med vad Beck menar att 

samhällsproblemet lagts på individen och fått konsekvenser som psykiska besvär för 

individen. Människan kan känna sig otillräcklig, få ångest och kan komma i personliga 

konflikter (Beck 2000:249). När ungdomar menar att det är stressigt i skolan tolkar vi att det 

kan vara en sammankomst av de tre infallsvinklar vi nämnt. Stress behöver inte vara 

synonymt med skolan utan kan vara en sak då krav och tid speglar sig samtidigt. Stress blir på 

så vis ett ord att ta till då ungdomarna känner frustration av för mycket intryck och flöden 

omkring dem. 

 
8.4 Sluta gymnasiet 
Ett flertal av ungdomarna sa att de upplevde stress på grund av att de ville göra så bra ifrån sig 

som möjligt i skolan, detta för att öka möjligheterna till att göra vad de ville senare i livet. De 

flesta av ungdomarna såg betyg och utbildning som något viktigt. Som en ungdom berättade 

att den ville göra så bra ifrån sig som möjligt i skolan eftersom den ville ha möjlighet att 

kunna söka utbildning och högskola som den ville efter gymnasiet. Vikten med det hela 

menade ungdomen var för att sedermera kunna få det arbete som den ville ha. En annan 

ungdom menade att utbildning var viktigt så att den hade något att bygga vidare på och 

menade att utbildning för denne var antingen att bli arbetslös eller att få ett bra jobb. En 

ungdom kände det tufft eftersom den ville göra så mycket men såg sig begränsad till att välja 
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eftersom den inte hade så bra betyg. Den unge kände ungdomar i samma ålder som inte hade 

utbildning och fortfarande bodde kvar hemma hos sina föräldrar.  

Någon av ungdomarna sa att betyg var viktigt för att bli det som man ville, men kände 

samtidigt stress av att prestera för att uppnå målen. En annan av ungdomarna sa att den ställde 

höga krav på sig eftersom den ville kunna komma in på vilken utbildning som helst efter 

gymnasiet, den unge tyckte det var viktigt med bra betyg för att ha tillgång till så många 

alternativ efter gymnasiet som möjligt.   

 

Alltså mål framförallt nu är eftersom jag går i skolan är målet att klara utbildning så 

att jag kan läsa vidare direkt. Eh å då är det ju det att det krävs höga betyg och jag 

ställer väldigt höga krav på mig själv eftersom jag vill ha höga betyg och att det är 

väldigt viktigt. Och så kan det vara att jag pressar mig för hårt och har allt för höga 

mål, alltså jag ser inte till att jag mår bra utan mer att det går bra. Jag har den 

uppfattning att jag vill bli vad jag vill och göra vad jag vill i mitt liv. Åh för att kunna 

göra det så måste jag till exempel komma in på vilken utbildning som helst och därför 

är det viktigt för mig att jag får bra betyg och har alla möjligheter. Maja 

 

Det som även flera tog upp vad gällande utbildning var att många tyckte att det var stressigt 

att veta vad de ville bli och fortsätta med efter gymnasiet. En ungdom menade genom att gå i 

skolan så stressar man för att det ska leda till något framöver. Många av ungdomarna tyckte 

att det var svårt att veta vad den rätta fortsatta utbildningen var för dem, det var mycket som 

de ville uppnå. En annan tyckte att det var svårt att välja utbildning eftersom den unge inte 

visste vad den ville bli. Ungdomen berättade att den inte ville leva ett vardagligt liv, utan ville 

leva utifrån något extra och i och med det kände den unge av stress.  

En ungdom upplevde att det fanns så många inriktningar att välja på och beskrev att den 

kände en press över det, eftersom det val som nu skulle göras efter gymnasiet kändes som ett 

avgörande för det fortsatta livet.  

 
Eh alla möjliga val, mest är det ju utbildning, hos mig i alla fall vad jag ska plugga 

till eller om jag ska läsa upp mina betyg eller om jag ska testa att söka i alla fall du 

vet . Det är ju inte direkt några livsavgörande val, jo alltså utbildning är ju såna och 

vart jag ska flytta och sånt, det är ju inom såna val man står för. 

Nu känns det som man går ut gymnasiet, så känns det som man förändras rätt så 

mycket, du har inte samma rutin i skolan och så vidare utan det blir mer vad du vill 
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göra nu. Jag känner press efter såna val eftersom det är nu man kan göra avgörande 

för hur min framtid kommer att se ut.  Karin 

 

Det som några ungdomar tog upp var frustrationen över att välja den rätta utbildningen efter 

gymnasiet. Några ungdomar tyckte det var viktigt att välja rätt för att undvika ånger över fel 

val av utbildning. Någon av ungdomarna tyckte att det kändes jobbigt att dra på sig 

studieskulder för en utbildning som man med tiden upptäckte att man egentligen inte ville gå.  

Den unge menade att hade det varit gratis att studera vidare, så skulle man inte ha samma 

press på sig.   

 

Och jag känner studielån och då pluggar jag något som jag tar studielån till och har 

världens lån, alltså då känns det som om att jag har pluggat i onödan men egentligen, 

kunskap är alltid kunskap och det spelar ingen roll, men om vi säger att ha ett par 

hundra tusen säger vi, det är det som känns som allt handlar om pengar egentligen. 

Hade det varit gratis så hade jag bara kunnat plugga vidare och då skulle jag inte 

haft samma press. Karin 

 

I skolan kan stress förekomma hos ungdomarna för att få med sig så bra betyg ut som möjligt 

som sedan kan användas för att söka utbildningar eller ha bra betyg för att visa upp då de 

söker jobb. I detta sammanhang kan vi tolka det med vad Beck skriver att om individen inte 

kan visa upp papper på avslutad utbildning så är chanserna till arbete minimala (Beck 

2000:142). Det kan bli stress för ungdomarna både hos dem som kan prestera och uppnå 

betyg men också hos den ungdom som har svårt i skolan. Betyget är viktigt för att kunna 

uppnå det som ungdomen vill göra och då framförallt till att uppnå och få det arbete som den 

vill ha.  

 

Vi ser även att det fanns en osäkerhet hos vissa ungdomar att välja den rätta utbildningen och 

att det fanns en osäkerhet vad som händer om valet känns fel hos ungdomen. Vi kan 

dementera vad Beck skriver att med individualisering så läggs beslutet i människans egna 

händer. Livet för människan blir utifrån vad denne skapar själv (Beck 2000:218). Vi ser att 

ansvaret ligger på ungdomen själv att ta det enhälliga beslutet om sitt liv. Utifrån vad 

ungdomarna beskrev var det svårt att välja eftersom det fanns mycket gymnasieutbildningar 

att välja på. Vissa ungdomar kände en beslutsångest över att välja det rätta. Det är som Ziehe 

beskriver att mångfalden idag gör det svårare att välja. Har man bestämt sig för att inrikta sitt 
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intresse på något kan en känsla infinna sig strax därpå av att man missar något annat (Ziehe 

1992:67). Vi ser även att det finns ett konsekvenstänk hos ungdomarna, de vet att om fel val 

görs så leder det till något som antingen kan vara till dess fördel eller nackdel. Med en 

osäkerhet att inte helt och fullt veta det rätta kan leda till stress, detta på grund av att de själva 

står ansvariga inför sitt val och även att det finns en mångfald att välja på. Ett flertal 

ungdomar upplever att det val som de gör efter gymnasiet är avgörande för det fortsatta livet.  

 

8.5 Förhindra stress 
Vi frågade ungdomarna som vi intervjuade på vilket sätt man kan förhindra stress. Det flera 

ungdomar tog upp var att planeringen i deras liv var viktigt och något som man själv som 

ungdom kunde påverka. Ett flertal ungdomar berättade att det var viktigt att ta tag i saker 

direkt och göra klart för att slippa stressa i slutet. Framförallt så var det skolarbete som de tog 

upp men övrigt vad gällande att umgås med vänner och det som skulle göras i hemmet etc. 

Något som en annan ungdom tog upp var en önskan att skolan hade ett bättre 

planeringssystem vad gällande skoluppgifter, med en förbättring av det skulle ungdomarna 

generellt känna mindre stress. 

 

… Planering, planering är det ju med sånt som har med skolan, sen så det här med 

kompisar så kan det ju också vara planering, vi kan umgås då och så vidare. Ja 

planering är a och o. sen får man tänka att det mesta löser sig. Men hemma är det ju 

också planering att det här ska jag göra då och planera upp det jag ska göra. Så att 

man inte gör det andra innan man är klar med det andra. Martin 

 

En annan ungdom berättade att den inte visste hur den skulle förhindra stress, utan menade att 

det var bara att göra det man skulle göra i skolan och med det antingen hoppa av eller försöka 

att inte bli stressad. Det fanns de ungdomar som såg stress som något man till viss del kunde 

påverka själv, men vissa ungdomar ansåg även att det fanns en stress runt omkring dem som 

de inte kunde påverka. En ungdom sa att om denne fick lite mer kontroll över sitt liv med att 

veta vad ville göra efter gymnasiet så skulle den känna mindre stress. Samtidigt menade den 

unge att det var svårt att inte stressa eftersom den upplevde att stress fanns i familjen, bland 

vänner, genom jobbet, skola, ja, att stress fanns överallt. Som någon annan sa att de egna 

kraven kunde den styra över men de normer som det rådande samhället satte var svårare att 

påverka. Ungdomen menade att om man skulle undvika den stressen, så var man tvungen att 

sluta läsa tidningar och lära sig att ignorera påverkan utifrån. En annan ungdom berättade att 
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det var svårt att inte bli stressad eftersom den upplevde att det fanns normer i samhället hur 

man skulle vara som ungdom, den hade känslan av att ideligen vara tvungen att vara duktig. 

 

 

Det är ju mycket med planering, att man inte lämnar allt när man är i skolan utan att 

man jobbar undan en del hemma också. Men sen är det ju det här med media att man 

blir stressad av hur utseende ska vara men att man försöker att inte tänka på det så 

mycket. Men jag vet inte riktigt, det är svårt. Det är ju mycket det här med hur 

samhället är.” 

Jo jag tänker med att det är mycket normer som man ska uppfylla, hur man ska vara. 

Man påverkas ju även av sina kompisar och hur de är och hur de ser ut och så. Det är 

väl så jag tänker. Att man ska vara duktig hela tiden, just med skola och media alltså, 

det här med hur man ska vara.”Linda 

 

Vi kan se efter vad ungdomarna har sagt att vissa upplever att de kan förhindra en del av sin 

stress genom planering i sina liv och med att till exempel göra en sak i taget. Det kan tolkas 

utifrån vad Beck menar att livet för människan blir utifrån vad denne skapar själv. 

Individualisering blir självreflexivt till ett bestämt liv som man själv skapar (Beck 2000:218). 

Även att ungdomarna själva drar ned på de krav som de har på sig. Vi kan även se att 

ungdomar upplever att det finns stress som de själva inte kan påverka utan något som finns i 

ungdomens vardag och något som de ser som svårt att undgå. Den stress ungdomarna inte kan 

påverka är samhällets normer, att de blir påverkad av media, skola, vänner etc., det blir på så 

sätt blir en norm som är svår att undgå utan bara något som finns i den omgivning som vi 

lever i. Vissa ungdomar ser samhället som stressande och de upplever att det är svårt att inte 

känna stress, eftersom omgivningen och samhället finns där ideligen och påverkar hur 

ungdomar ska vara och vad de ska göra.  
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9. Diskussion 
 
Inledningsvis började vi med att diskutera utifrån media och svenska publicerade rapporter 

hur stress ser ut hos ungdomarna idag. Vi berättade utifrån dem att ungdomarna under de 

senaste decennierna är mer stressade än förr. Ökad psykiska ohälsa med ökad ångest och oro 

som i de här fallen visade sig i form av stress. Mycket i den stressen låg i att de ska vara 

duktiga i skolan, nå förväntningar från omgivningen, skaffa sig arbete, göra val mm, dessutom 

har kraven utifrån samhället ökat som inte ungdomen kan sätta fingret på. Vi undrade hur det 

egentligen såg ut angående ungdomar och stress och om det verkligen var så som det påstods 

om stress för ungdomar och ville göra en undersökning om den här problematiken. Därför 

valde vi vårt syfte att undersöka och få en förståelse för hur ungdomar i årskurs tre på 

gymnasiet upplevde stress. 

 

Utifrån resultatet kan vi se att stress beskrivs olika beroende på vem vi frågat. Vad vi hört är 

ordet synonymt med en upplevelse över en situation som ungdomarna inte är till freds med. 

Stress för den ena ungdomen kan vara av en enklare reaktion, genom att skrika och vara 

irriterad medan hos någon annan ungdom kan det vara en starkare reaktion som att sova 

dåligt, vara ledsen eller att ha ångest. Upplevelsen av stress har vi sett är beroende på individ 

och situation. 

 

Av vårt resultat har vi sett att stress är kopplat främst till skolan, att sluta gymnasiet och olika 

ideal som ungdomarna strävar efter. I skolan har vi kopplat stressen till att ungdomarna har 

mycket prov och läxor som förläggs under samma gång, de har krav från sig själva att göra så 

bra ifrån sig som möjligt men även krav från andra människor som finns omkring dem. De 

känner även av press att hinna med allt inom skolan vilket de upplever som stress. Stress har 

vi också kopplat till att ungdomarna går sista året på gymnasiet och vill göra så bra ifrån sig 

som möjligt för att sedan ha goda möjligheter att söka in på olika utbildningar eller att få ett 

jobb. Här har det även kommit fram svårigheter med att välja och vad de ska välja på. Det vi 

ser är att skolan för ungdomarna är den faktorn som stressar mest i den situation som de var 

när vi intervjuade. För ett flertal var skolan viktig för att få bra betyg och förutsättningar för 

att kunna fortsatta studera och kunna bli det som ungdomarna ville bli. Vi ser att ungdomarna 

har höga krav av att kunna prestera bra och för att kunna konkurrera både vad gällande 

fortsatta utbildningar och inom arbetsmarknaden. I vår undersökning har vi sett att stress 

förekommer hos ungdomar som både har det lätt för sig i skolan men även för dem ungdomar 
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som har det svårare med sina studier. Vi kan även konstatera att för de ungdomar som har det 

svårt i skolan så blir det ett bekymmer och en stress när de känner hinder på grund av att 

betyget inte räcker till fortsatta studier. Ungdomarna känner stress när det blir en begränsning 

för deras fortsatta studiegång, ungdomen vill men kan inte göra det som man vill.  

 

Utanför skolan handlar stress om hur ungdomarna ska vara för att passa in. Vi har sett att de 

vill uppnå ett ideal för att vara accepterade. Idealet har vi sett kommer ifrån media eller 

vänner men även ett ideal ifrån samhället som ungdomarna inte kan specificera från vem som 

sätter det. Vi har även sett att pengar är en bidragande orsak till stress då några ungdomar inte 

har råd att köpa det som de anser sig behöva för att passa in i sammanhanget.  

 

När ungdomarna har berättat vad man kan göra åt stress har de beskrivit att de kan förhindra 

en del av sin stress genom att planera sin vardag och försöka göra en sak i taget. Dessutom att 

de kan dra ned på de krav som de har på sig själva. Ungdomarna beskriver även att det finns 

stress som de själva inte kan påverka utan något som finns i deras vardag och som är svår att 

undgå.  

 

Om vi nu ska undersöka hur ungdomar i årskurs tre på gymnasiet ser på stress utifrån det syfte 

vi har haft för vår studie kan vi konstatera att stress kan förekomma i olika situationer och i 

olika former men är beroende av tid och plats och vad den unge har med sig i ryggsäcken. 

Den som inte är stressad idag kan bli det i morgon och tvärt om. Vi ser utifrån vår studie att 

stress dock finns och kan upplevas besvärligt för vissa ungdomar.  

 

För att avsluta den här uppsatsen vill vi skriva utifrån vad vi upplevt genom vår studie att en 

funktion borde finnas till för att visa på att ungdomarna är olika och inte alltid behöver följa 

varandras spår. Vad kan den här funktionen vara för något då? Jo som vi ser måste 

ungdomarna få veta att de är i en livsposition som innehåller olika moment som de tar till sig 

olika. De måste få veta att stress kan uppkomma som en repertoar i att tolka olika situationer 

som de blir påverkade av. Oavsett om funktionen är ett ämne i skolan som ska belysa stress 

eller en stödjande person i något annat forum att nå då stressen blir för stark. Här finns ett 

jobb för socialt arbete.  

 

Vi som har gjort denna studie har vårt liv som erfarenhet, vi har en upplevelse att det har 

blivit tuffare och att det krävs mer av oss som individer idag. Ungdomarna som vi har 
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intervjuat lever i nuet och har inte så mycket att relatera och jämföra med, samhället av idag 

är vår tids ungdomars verklighet. De kanske klarar det bättre än vad vi tror.  

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att intervjua ungdomar som går 

yrkesförberedande och studieförberedande linjer, för att se om det finns skillnader vad 

gällande stress hos ungdomarna. Vi tror att i en yrkesförberedande linje har man en tanke vad 

man vill göra i framtiden och som kan upplevas i form av mindre stress. Jämfört med en 

studieförberedande linje tänker vi oss att det kan skapa en osäkerhet med att inte helt och fullt 

veta vad man ska fortsätta med och välja för fortsatta studier som kan upplevas mer stressigt.  
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Bilaga 1 
Adolescents’ Perceptions of Career Concern. Av: Michael Code, B.Comm. 

Counselling Psychology Graduate Student University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, 

Canada. Kerry Bernes Associate Professor of Educational and Counselling Psychology 

University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, Canada 

I den här studien har författarna gjort en kvantitativ undersökning på 6.481 elever som går på 

högstadiet respektive gymnasiet. De delade ut enkäter till elever mellan skolor i södra Alberta 

regionen i Canada. Frågeformuläret hade även en öppen fråga som sen den aktuella studien 

fokuserade på. Ett slumpmässigt urval gjordes senare utav de 6 481 eleverna och fick fram 

432 svar som de gjort en analys på. 

Syftet var bland annat att undersöka orsakerna till ungdomars upplevda missmod om deras 

framtida karriärer.  

Utav resultaten från den öppna frågan som kom fram från gymnasieelever var bland annat 

några fynd speciellt intressanta. Bland annat visade sig att studenters farhågor visar sig vara 

mer brådskande på gymnasienivå. Eleverna uppgav att den tid som återstår att göra karriärsval 

blev alltmer starkt. Frustration framkom hos dessa att det var en begränsad tid som var kvar. 

Svar som bland annat var ”jag vet inte vad jag ska göra” och ”jag vet inte vilken karriär jag 

ska välja visade sig uttrycka en stark frustration hos flera elever. Även bristen på tid att göra 

ett val visade sig vara en stark frustration. 

 
How textile and clothing students spend their time and the stressors they reportedly 

experience. Av: Joy M. Kozar Kansas State University Sara B. Marcketti, Mary B. Gregoire 

Iowa State University 

I den här rapporten vill forskarna ta reda på hur förhållandet är mellan studenternas tid och 

eventuell stress och sambandet mellan dessa variabler. 

Studien är gjord med en population av elever som går utbildning inom textil och konfektion i 

USA. 

I Studien används ett urval av studenter med inriktning mot textil och konfektion. Syftet med 

studien är genom att studera närmare på de olika aspekter eleverna använder sin tid till, vill 

man förstå bättre förhållandet mellan att hantera tiden och eventuellt uppkommen stress. 

Dessa frågeställningar togs upp.  

Hur mycket tid tillbringar eleverna varje vecka till aktiviteter form av att vara i klassen, 

studera, arbeta, umgås, sova och så vidare? 

Vilka erfarenheter har elever som skapar mest stress i sitt liv? 



 

Vad är förhållandet mellan hur eleverna fördelar sin tid och deras övergripande stress? 

Metoden de använde sig var insamling av data från studerande som gick i liknande 

textilprogram från två 4-åriga institut i Mellanvästern och södra USA plus ett 2-årigt program 

i mellanvästern. Totalt ingick 99 studenter i undersökningen. 

Resultatet visar att hur studenter tillbringar sin tid att 81 % rapporterade arbeta samtidigt som 

de gick i skolan. De flesta studerande (70 %) jobbade 20 timmar eller mindre/vecka. Fyndet 

visade att ju fler timmar eleven la på arbetet desto mindre tid till tv och sömn. Ju mer elever 

spenderade med vänner och familj desto mindre tid till motion och sömn.  

Studenters uppfattningar om stress visar sig vara i att göra flera saker på en gång, dessutom 

poängteras här också ansvaret till dessa aspekter även viktiga beslut om framtida karriär. 

Diskussionen som dessa forskare angav var att utav för mycket ansvar, flera saker på en gång 

och viktiga beslut nämns de två första som en aspekt att fundera över. Ordentlig planering och 

förvaltning av tiden kan hjälpa elever till att minska stressupplevelsen. Olika aktiviteter i form 

av marknadsövningar kunde vara till hjälp för eleven att hantera karriär funderingar. 

Dessutom kan man hjälpa eleverna i form av time management utbildning till att hjälpa dem 

strukturera tiden på ett bra sätt. 

 

THE RELATIONSHIPS AMONG COPING WITH STRESS, LIFE SATISFACTION, 

DECISION-MAKING STYLES AND DECISION SELF-ESTEEM: AN INVESTIGATION 

WITH TURKISH UNIVERSITY STUDENTS  Av: M. ENGIN DENIZ Selcuk University, 

Konya, Turkey 

I den här studien var målet för forskaren att studera och bestämma det inbördes förhållande 

mellan olika stilar att hantera stress, genom olika beslutsfattande stilar, självkänslan av beslut 

och livstillfredssällelse. Urvalet var 492 studenter med en medelålder på 21,39 år som deltog. 

Resultatet av studien visar att om man har livstillfredsställelse är man mer kapablare att 

hantera stress. En del menar att de är mer nöjda med sitt liv om de har fattat rätt beslut. Men 

tvärtom visar sig att individer har en negativ livstillfredsställelse som de påverkas av om de 

undviker att besluta eller skjuter upp viktiga beslut. I studien ser man att personer som har en 

undvikande stil att hantera stress inte litar på sig själva. Bristen visar sig att man skjuter upp 

beslut och lämnar över ansvaret till andra.  

 

Ungdomar och stress – En undersökning av förekomsten av stress och psykosomatiska besvär 

bland gymnasieungdomar. Av: Jeanette Olsson 



 

Syftet i den här studien är att undersöka förekomsten av självupplevd stress och 

psykosomatiska besvär hos gymnasieungdomar på en svensk gymnasieskola. Metoden bestod 

av att dela ut en enkät till ungdomarna. 970 elever (75 %) besvarade den. Enkäten bestod av 

16 frågor och innehöll frågor om bland annat självupplevd stress. Resultatet visar bland annat 

att nästan hälften av eleverna uppger att de är ofta eller mycket ofta är stressade. Främsta 

orsaken som stressar dem är skolan och därefter kommer annat som stressar dem. Här visar 

det sig att elever i årskurs tre beskriver annat som mest stressande jämfört med de andra 

årskurserna. De elever som har stark framtidstro är sällan irriterade, har mindre sömnbesvär 

och sällan oroliga och nedstämda.  

 

Young women facing multiple and intersecting stressors of modernity, gender orders and 

youth. Av Wiklund.M& Bengs. C& Malmgren- Olsson E-B&Oehman.A. 

Detta är en artikel som har undersökt hur stressfaktorer påverkas av unga svenska kvinnor 

mellan 16 till 25 år, kvinnorna hade sökt hjälp för stressymtom till en ungdomsmottagning. 

Metoden var kvalitativ och de hade intervjuat 40 unga kvinnor mellan 16-25 år. Resultatet 

visade att de unga kvinnorna kände stressfaktorer utifrån moderniteten eller det moderna 

samhället. Kvinnorna kände inte bara lidande utan också tvång av stressfaktorerna, som 

exempel tryck på att prestera och att det fanns så många möjligheter att välja, även trycket att 

bli något och att konkurrera med andra. Resultatet bestod även i att ett flertal kvinnor inte fick 

något socialt stöd av vuxna och samhället utan att för att få hjälp så måste man be om hjälp.   

 

Identity and future concerns among adolescents from Italy, Turkey and Germany: intra – and 

between –cultural comparisons. Av Marja-Lena Haida, Inge Seiffge- Krenke, Roberta 

Molinar, Silvia Ciairano, Neslihan Gu”ney Karaman and Figen Cok.  

Denna studie undersökte turkiska, italienska och tyska ungdomars uppfattning och (samband) 

coping de klarar av stress vad gällande framtid och identitet. Medelåldern på ungdomarna var 

14,97 år.  Syftet var att jämföra hur ungdomar från dessa tre länder ser på stress vad gällande 

framtid och identitet. Metod: Kvantitativ metod. Det var sammanlagt 3259 ungdomar som 

deltog i studien. (545 från Turkiet, 908 från Italien och 1806 från Tyskland). Datainsamling: 

Två omgångar av insamling av data från alla tre länder, deltagarna var från större städer för att 

undvika risk för viss urbanisering. Gällande Turkiet så togs ungdomar ifrån Ankara, Istanbul, 

Izmar och Diyarbakir. Italien togs ungdomar från städerna Neapel och Torino. Tyskland togs 

ungdomar från städerna Mainz och Leipzig. Tre ålders grupper gjordes 12-14, 15-16 och 17 år 

och äldre. Instrument: För att mäta ungdomars stress vad gällande framtid och identitet så 



 

användes Problem Questionaire, som bedömde stressfaktorer inom sju områden. 

Coping/samband då användes Questionaire som består av sju matriser som domäner som 

framtiden, föräldrar, skola etc. Framtid och identitet valdes som domäner i denna studie.  

Resultat: Studiens resultat visade på att stress vad gällande framtidens problem förekom bland 

ungdomar ifrån alla tre länderna. Ungdomar från Södra Italien och Turkiet visade på en större 

stress vad gällande framtiden än ungdomar från Tyskland. Vad gällande identitet och stress så 

visade det på en större variation mellan de länder som deltog i studien. Även här visades det 

att ungdomar från Tyskland visade på en lägre stress vad gällande identitetsfrågor.  

 

Identity and the role of expectations, stress, and talk in short-term student sojourner 

adjustment: An application of the integrative theory of communication and cross – cultural 

adaption. Av: Margaret J. Pitts 

Syftet med studien var att kunna beskriva ungdomens vistelse som främling på kort tid i annat 

land. Många ungdomar åker utomlands och studerar och med det så kan förväntningarna blir 

större än vad som kan uppnås. Detta kan leda till att ungdomarna känner stress. Genom krav 

utifrån den andra kulturen, förväntningar hemifrån etc. 

Metod: Genom en etnografisk utredning som pågick i 15 mån, som tre fasen ingick, före 

resan, terminen utomlands och återresa. Använde sig av deltagande observation, intervjuer 

både i grupp och enskilt. Deltagarantalet var 127 studenter, 107 kvinnor och 20 män. 

Genomsnittåldern var 21 år, den yngsta var 19 år och den äldsta var 26 år.  

Resultat: Visade på att ungdomar kände stress över sina egna förväntningar och andras 

förväntningar på dem som landets invånare, som att skapa socialt nätverk i det nya landet 

Ungdomarnas egna förväntningar och verkligheten gick inte alltid hand i hand.  En viktig 

förväntan hos ungdomen var att de skulle göra så mycket som möjligt med tiden och pengar. 

Eleverna kände en stor förväntan utifrån sin släkt vad gällande att uppnå mål med resan. 

Ungdomar kände en stress över att det inte kände att den bästa tiden i deras liv var nu och att 

det fanns brister i deras vistelse.    

 
 
 

    
 
  

 

 



 

 
Bilaga 2 
 
 

 
         

_____________________________________________________ 

    Socionomprogrammet 210hp 

_____________________________________________________ 

Hej! 
 
Vi är två socionomstuderande på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Under vårterminen skriver vi vår C-uppsats. Den vill vi inrikta på dig som går sista året på 
gymnasiet. Vi har tänkt intervjua mellan 8-10 elever för att lyssna på hur ni bl.a. ser på 
stress.  
 
 
Vi skulle gärna se att du är med i vår studie. Vår tanke är att det ska bli en givande intervju 
som kan berika både dig och oss. Intervjun kommer att vara under vecka 14-15 på gymnasiet 
i Västervik och hålla på i max 30 minuter. Vi har tänkt sitta i något av bibliotekets rum, har 
du annat ställe att rekommendera går det bra också.  
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer inte återge några namn, du 
förblir helt anonym 
 
Om du är intresserad av att vara med i vår studie så skriv ditt namn och telefonnummer på 
listan nedan. Vi hör då av oss till dig för mer information och bestämmer en tid som passar 
dig när intervjun kan komma att äga rum. Har du/ni frågor är ni varmt välkommen att ringa 
till oss. 
 
Väl mött! 
 
Tobias Lindvall  Ingrid Engström 
 
 
Namn   Telefonnummer 
 
……………………………………………………………......................... 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 



 

13. Bilaga 3  
 

 
     

_____________________________________________________ 

   Socionomprogrammet 210hp 

_____________________________________________________ 

Hej! 
Vi är två socionomstuderande på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Under vårterminen skriver vi vår C-uppsats. Den vill vi inrikta på dig som går sista året på 
gymnasiet. Vi har tänkt intervjua mellan 8-10 elever för att lyssna på hur ni ser på stress.  
 
Vår tanke är att det ska bli en givande intervju som kan berika både dig och oss. Intervjun 
kommer att hålla på i ca 30 minuter. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 
med det menas att vi inte kommer att nämna någon vid namn i vår uppsats. Vi berättar här 
nedan hur intervjun går till för att du som person ska känna dig så bekväm som möjligt. 
 
Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

1. Vi intervjuar dig för att berika vår studie med material som kan komma till 
användning i uppsatsens olika delar. Intervjun är helt frivillig och du får när som helst 
avbryta intervjun.  

 
Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

2. För att intervjun ska kunna genomföras vill vi ha en namnunderskrift från dig. Genom 
den vet vi att du har gett oss tillåtelse att vara med i forskningen. Du kan dock i 
efterhand avböja din medverkan och vi tar då bort dig ur vår studie. 

 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

3. För att visa på att vi har tystnadsplikt och inte återger namn eller något som kan 
identifieras med dig skriver vi på vår namnunderskrift nedan och ger ett exemplar till 
dig. 

 
Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

4. De uppgifter du lämnar till oss genom intervjun används endast i forskningssyfte och 
ingenting annat. 

  
Namn och datum på den som intervjuar  Namn och datum på den intervjuade 
 
 



 

14. Bilaga 4 
 

Intervjufrågor  
 

Vi vill med denna intervju få en förståelse om hur du ser på stress. Vi har stor förståelse över 

att det är mycket runt omkring er i skolan nu men vi vill höra hur du ser på stress i ditt 

vardagliga liv.  

Fråga 1. 

Kan du tala om vilka tankar som kommer upp då du tänker på ordet stress? 

 

Fråga 2  

Kan du berätta vad stress är för dig?  

Kan du berätta om det som kan vara stressande i ditt vardagsliv? 

Kan du beskriva hur stress påverkar dig? 

 

Fråga 3 

Kan du berätta hur du ser på din situation som ungdom? 

Kan du berätta hur det känns att komma ut i ”vuxenlivet”? 

Kan du berätta hur det känns att sluta gymnasiet?  

Kan du berätta om du upplever någon stress inför att sluta gymnasiet?  

 

Fråga 4 

Kan du berätta hur du kan förhindra stress 

 

Fråga 5 

Har du något som du vill ta upp angående stress eller något annat som du ser som 

viktigt att ta upp? 

 

 

 

 

 



 

 
 


