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Abstract 
Author: Charlotte Steen 
Title: Stress and gender-specific patterns among adolescents: A study by the 
professional participants experiences of adolescent stress [Translated title] 
Supervisor: Charlotte Angevall 
Assessor: Rickard Ulmestig 
 
The aim of the study was to understand professionals’ perceptions and experiences of 
adolescent stress. In the study I interested myself further if you can identify gender-
specific patterns in the professional stories about young people's stress and stress 
related illness. Five interviews were conducted with professionals in psychiatry and 
social work. The thesis took its incipience in social constructionism. Although a gender 
perspective has been used to better analyze and understand the difference between 
gender. Theories used to understand the professionals’ experiences of adolescent 
stress were the SOC theory, the network perspective and the demand-control-support 
model. The study has been performed from a qualitative method in the shape of semi-
structural interviews. The result of the study showed that the professionals’ feel that 
the causes of stress among young people can be external and internal demands. 
Higher demands are often placed on girls, which can be a cause for girls’ high stress 
level.  Also social media and technology can cause stress. The professionals also felt 
that personality determines how susceptible a youth is to stress. Insomnia, anxiety and 
depression are symptoms that express itself in both gender, but are most common 
among girls. Yet another reason why boys did not seem to be as stressful as girls, may 
have to do with the boys' stress symptoms manifest themselves in a different way than 
in girls. The professionals' treatment of adolescent stress was mainly on therapy and to 
help them get structure in their life and existence. It was also important to look at the 
social network that exist around the person. There was no method for precisely 
tapered stress. The study showed no differences according to gender in the attitude or 
treatment of stress. It also appeared that stress may be both genetically and socially 
determined, but that is still a question with no certain answer. 
 
Keywords:  Stress, adolescent, gender, professionals’ experiences 
Nyckelord: Stress, ungdom, kön, professionellas erfarenhet  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en introduktion kring ämnet stress. I 

problemformuleringen kommer problemets bakgrund och relevans för socialt arbete 

och professionella aktörer att redovisas. Kapitlet följs av syftet och de frågeställningar 

som arbetet utgår från. Slutligen visas den fortsatta dispositionen. 

 

1.1 Problemformulering  

Stress är ett aktuellt ämne. Forskningsproblemet är relevant att studera då den 

stressrelaterade ohälsan tenderar att öka, inte minst bland ungdomar. Flera rapporter 

under de senaste 10-20 åren, har visat att det har blivit allt vanligare att ungdomar är 

oroliga, nedstämda, har värk och svårt att sova. Besvären beskrivs i den allmänna 

debatten många gånger som tecken på stress (SOU 2006:77). 

 

Enligt Haraldsson (2009) har fler tjejer än killar stressrelaterad ohälsa och en ökning 

ses framförallt hos unga tjejer. Dessutom tenderar stressen att krypa allt längre ner i 

åldrarna hos båda könen. Tonårstiden är en särskilt sårbar tid, då den kännetecknas av 

en period i livet med stora förändringar. Wiklund (2010) visar i sin studie baserad på 

gymnasieelever, en signifikant skillnad mellan könen då det kommer till hälso- och 

stressrelaterade besvär samt olika sorter av ångest. Tre gånger fler flickor än pojkar 

rapporterade subjektiva hälso- och stressrelaterade besvär av olika slag inklusive 

ångest och oro.  

 

I en nyligen gjord studie skriver Schraml (2013) att en av tre 16-åringar lider av 

allvarliga stressrelaterade problem. Problemen som uppstår för individen vid stress, 

menar hon är större än vad forskningen tidigare trott och långsiktliga negativa 

konsekvenser av stressen befaras uppkomma för dessa ungdomar. I läkartidningen 

(2010) beskrivs det som viktigt att i ett tidigt stadium fånga upp de ungdomar som 

uppvisar långvariga stressymptom. Detta för att minska risken för att de utvecklar 

stressrelaterade sjukdomar som exempelvis depression. 

 

För socialt arbete är det väsentligt att få mer kunskap om ungdomars stress och 

stressrelaterade problem, samt de skillnader som finns mellan könen. Detta för att på 

bästa sätt kunna möta ungdomarna och utveckla handlingsstrategier och metoder för 

att kunna ge den vård och behandling som den unge behöver. För att kunna vända den 

negativa trenden av stress som finns bland ungdomar i dagens samhälle, menar 

Haraldsson m.fl. (2010) att en fördjupad kunskap av stressförebyggande åtgärder 

behövs.  

 

Ur en vetenskaplig synpunkt är det viktigt att lyfta fram genusperspektivet för att 

uppmärksamma de skillnader som finns. Det är viktigt att utveckla ett mer 
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könsmedvetet socialt arbete. För hur kan det komma sig att så många fler tjejer än 

killar uppger sig lida av stress och stressrelaterad ohälsa? Är könsskillnaderna så 

påtagliga eller förefaller killar vara mindre benägna att prata om och uttrycka sina 

problem? Vilka upplevelser har professionella aktörer som jobbar med ungdomars 

stress kring detta? Skulle stress kunna vara socialt betingat? 

 

Jag vill med studien fylla den kunskapslucka som jag anser finns bekräftande stress och 

stressrelaterad ohälsa hos ungdomar med fokus på genusspecifika mönster. Det finns 

mycket forskning om tjejer och stress, men väldigt lite om killar och stress. Blennow 

(2004) skriver bland annat om det osynliga könet inom psykiatrin. Det finns en 

föreställning om att det är tjejer som lider av psykisk ohälsa såsom depression, ångest 

och panikångest. I läroböcker och läkemedelsreklam uppfattas detta som något 

självklart menar hon. Detta har resulterat i att killars psykiska ohälsa och 

stressrelaterade problem ofta har blivit oupptäckta, vilket med stor sannolikhet kan ha 

att göra med att tjejers och killars symptombild skiljer sig åt.  Dock behöver det inte 

innebära att inte killar lider av liknade problem. Även Andersson (2004) menar att det 

behövs mer maskulinitetsforskning inom medicin och vård. En ökad riskmedvetenhet 

hos killar behövs, för att dessa ska ha lättare att söka den behandling och vård som de 

behöver. För att öka denna medvetenhet har de professionella inom vården en viktig 

roll. Detta genom att medverka till att killar tar ökad kontroll över sin hälsa samt att 

förmedla att det inte är en svaghet, utan en styrka att söka hjälp. 

 

I denna studie riktas fokus på hur professionella aktörer upplever såväl tjejers som 

killars stress och stressrelaterade ohälsa. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå professionellas upplevelser och erfarenheter av 

ungdomars stress. I studien intresserar jag mig vidare för genusspecifika mönster i de 

professionellas berättelser om ungas stress och stressrelaterade ohälsa. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka orsaker uppfattar professionella aktörer, vara bidragande faktorer till 

ungdomars stress och stressrelaterade ohälsa? 

- Finns det enligt de professionellas berättelser, genusspecifika mönster i hur stress 

kommer till uttryck bland ungdomar? 

 

-Hur hanteras ungdomars stress och stressrelaterade problem av de professionella och 

vilka metoder används?  
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1.4 Disposition 

Examinationsarbetet kommer att fortsätta i följande kapitel (figur 1.1). Varje pil 

identifierar ett kapitel i uppsatsen. 

 

 

 

 

 Figur 1. Fortsatt disposition 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs aktuell bakgrundsfakta till studiens syfte. Definitionen av 

begreppet, positiv/negativ stress och ett historiskt perspektiv kommer att beskrivas. 

Detta för att läsaren bättre ska kunna ta del av studien samt få en bättre förståelse 

kring begreppet stress samt de professionella aktörernas erfarenheter. 

 

2.1 Definition av stress 

Enligt Statens offentliga utredningar (2006:77) delas stressbegreppet upp i tre 

definitioner; en vardaglig, en medicinsk och en psykologisk. Det är stimulin i individens 

livssituation som mobiliserar mentala och kroppsliga resurser och denna mobilisering 

kallas för ”stress”. Stress beskrivs också kunna leda till psykisk ohälsa. 

 

Den vardagliga stressen 

Huvudvärk och magvärk är exempel på kroppsliga symptom och uppfattas vara 

konsekvenser eller påfrestningar av stress. Att vara utsatt för en påfrestning som känns 

obehaglig, har ofta samma betydelse som ordet stress (SOU 2006:77). 

 

Den medicinska definitionen 

När en individ utsätts för påfrestning, mobiliseras mentala och kroppsliga resurser 

såsom ökad avsöndring av stresshormoner eller förhöjt blodtryck. De mentala och 

kroppsliga påfrestningarna är för det mesta praktiska. Fokus i den medicinska 

definitionen ligger på konsekvenserna av påfrestningen.  Individens upplevelser är 

däremot av ringa intresse (SOU 2006:77). 

 

Den psykologiska definitionen 

Enligt psykologerna Folkman och Lazarus definition erfar individen stress ifall upplevda 

påfrestningar överstiger den egna förmågan att hantera dessa. Definitionen framhåller 

individens värdering av den egna förmågan och omfattningen av problemet. Den tar 

inte ställning till individens objektiva förmåga att hantera problemet eller till de 

objektiva villkoren, utan inriktar sig på individens reaktion på en situation.  Känslor av 

oro, anspänning eller frustration kan upplevas om påfrestningen känns alltför stor 

(SOU 2006:77). 

 

2.1.1 Positiv/ negativ stress 

Frankenhaeuser (1997) beskriver stressens olika sidor med två skalor; en känsloskala 

från olust till lust och en skala som går från passivitet till hög aktivitet. Skalorna bildar 

olika typsituationer som har olika halt av stresshormoner. På kort sikt är en höjning av 

stresshormoner inte något hot mot hälsan, det hjälper oss istället att hålla oss 

handlingsberedda (positiv stress). Kroniskt höga halter av stresshormoner kan dock 

vara en hälsorisk och bör betraktas som varningssignaler (negativ stress). Individen har 
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en bättre chans att klara påfrestningar utan att hälsan tar skada, ifall denne mår 

psykiskt bra (Frankenhaeuser 1997). 

 

Frankehaeuser och Ödman (1992)  diskuterar begreppet egenkontroll. När en individ 

kan utöva inflytande och kontroll samt påverka sin situation, påverkas effektiviteten på 

ett gynnsamt sätt och olust dämpas. En situation som befinner sig utanför ens kontroll 

känns nästan alltid olustfylld. Känslor av hjälplöshet kan vara en bieffekt av långvarig 

brist på kontroll. När en individ däremot känner att hon kan kontrollera det som sker 

skapas en känsla av tillfredställelse.  Utifrån experiment bekräftas att egenkontroll 

också dämpar stresseffekter samt låter det skadliga kortisolproducerande systemet 

vila.  Vid den positiva stressen då en person visserligen måste anstränga sig men har 

situationen under kontroll, blir det mindre förslitningar på kroppen och man klarar av 

stressen till en lägre kostnad.  Kroppens immunförsvar påverkas dock av rubbningar i 

kortisolproduktionen och negativ stress kan därför göra individen mer mottaglig för 

diverse sjukdomar. Har individen däremot en god egenkontroll dämpas 

kortisolavsöndringen, vilket skulle kunna användas som ett skydd mot de skadliga 

effekter som stress kan framkalla (Frankehaeuser & Ödman 1992). 

 

2.2 Stress i ett historiskt perspektiv 

Människokroppen är bra på att anpassa sig. För våra förfäder var denna 

anpassningsförmåga en förutsättning för att överleva. När en fara hotade gjorde sig 

kroppen redo för fysisk ansträngning, för att antingen kunna kämpa eller fly undan 

faran. I dagens samhälle är istället de krav som ställs på oss i allmänhet psykologiska. 

De påfrestningar som vi ställs inför idag, utlöser dock samma kroppsliga 

stressreaktioner. Sådana reaktioner kan ibland vara till mer skada än nytta, när det 

kommer till att klara påfrestningar i dagens moderna samhälle. Detta uråldriga sätt att 

reagera på stress gör att kroppen försätts i ett alarmtillstånd, vilket i många moderna 

livsmiljöer snarast kan vara till en nackdel (Frankenhaeuser 1997). 

 

Stress började studeras på 1950-talet av Seyle (kallad för stressforskningens fader). 

Han införde begreppet som en gemensam beteckning på de reaktioner som utlöses 

när kroppen utsätts för olika stressorer. När en individ utsätts för en skadlig påverkan 

av något slag, utlöses automatiskt ett stereotypt mönster av reaktioner som finns 

inprogrammerade i individen (Frankenhaeuser 1997). 

 

Under 1960- talet började Lazarus framhäva dynamiken i samspelet mellan miljön och 

människan, och menade att individer som utsätts för samma stressor reagerar 

annorlunda. Detta beroende på hur den psykologiska innebörden tolkas av individen. 

Beroende på olika tillfällen i den psykosociala miljön, menade Lazarus att en och 

samma individ reagerar olika på samma stressorer. En liten påfrestning kan leda till 
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obalans, ifall miljön känns ovänlig och otrygg. Samma påfrestning behöver däremot 

inte vara något problem ifall miljön är den motsatta.  Stressbegreppet har så 

småningom fått ett ”psykologiskt ansikte’ på grund av att kunskapen fördjupades kring 

samspelet mellan miljön och människan (Frankenhaeuser 1997). 

 

Under 1960-talet började även de svenska stressforskarna von Euler och Levi att mäta 

stresshormonerna och även undersöka sambandet mellan hälsa och stress. I och med 

dessa nya metoder öppnades nya möjligheter att studera människor under vanliga 

förhållanden. Forskningen kunde flyttas ut till det ”verkliga livet” där människors 

vardagssysslor kunde följas och exakta metoder användas för att mäta 

stresshormoner, puls och blodtryck. På detta sätt kunde man se vad som orsakar stress 

i omgivningen. Forskningen kan i och med detta visa vägen till förändringar och 

förebyggande åtgärder, som involverar stress och hälsa (Frankenhaeuser 1997). 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras nationell och internationell forskning som är relevant för 
studien. Fokus är på orsaker och uttryck av ungdomars stress samt skillnader mellan 
könen. Kapitlet avslutas med att beskriva genusvetenskapliga perspektiv på stress. 

 
Även om perspektivet inte här är på professionella aktörers upplevelser av stress, blir 
det relevant för studien då forskning om ungas stress tenderar att öka.  Det är också av 
stor vikt att professionella som arbetar med ungdomar som upplever stress och 
stressrelaterad ohälsa, har god kunskap i ämnet stress. Detta för att på bästa sätt 
kunna bemöta och hjälpa ungdomen. Genusperspektivet är också viktigt att lyfta upp 
då genusfrågor sällan diskuteras inom sjukvården. 
 

3.1 Orsaker till stress och skillnader mellan könen 

Enligt Schraml mfl. (2011) tenderar stressrelaterade problem att öka bland svenska 

ungdomar och framförallt bland tjejer. En studie gjord på förstaårselever på 

gymnasiet, visade på att allvarliga stressymptom upplevdes av 30 % av eleverna. 

Varannan tjej och var femte kille upplevde sig stressade. Hela 8,2 % av eleverna låg i 

riskzonen för kronisk stress i framtiden, då deras stressymptom ansågs som mycket 

allvarliga. Faktorerna som spelade en avgörande roll vid stressymptomen hade att göra 

med låg självkänsla, förväntade höga krav och dåligt socialt stöd. Studien framhäver 

att när det kommer till stress bland ungdomar, behöver det ske en utveckling och 

tillämpning av stressåtgärder som kan verka i ett förebyggande syfte. 

 

I en studie gjord av Schraml (2013) vilken inkluderade cirka 300 stycken 16-åringar, har 

följande faktorer identifierats som den största orsaken till stress bland ungdomar; Låg 

självkänsla, sömnproblem och känsla av höga krav kombinerat med bristande stöd. 

Enligt Schraml mfl. (2011) är självkänslan en central faktor som kan förebygga stress 

och hälsoproblem. Tjejer har i många fall sämre självkänsla än killar, vilket har visat sig 

har att göra med könsskillnader i socialisationsprocessen under barndomen. Större 

krav och förväntningar läggs ofta på tjejer av föräldrarna, i form av anpassning, flitighet 

och bra beteende. Oftast har föräldrarna inte alls så höga förväntningar på sina söner. 

Föräldrars höga förväntningar på sina barn kan således i mycket hög grad leda till dålig 

självkänsla och i sin tur leda till stress. 

 

Kraven som ställs på ungdomar idag, kan enligt Schraml mfl. (2011) vara en utlösande 

faktor till stress.  Det handlar framförallt om krav i skolan och det har visat sig att tjejer 

är de som blir mest påverkade. Tjejer är mer nära övervakade och ges inte lika mycket 

självbestämmanderätt från föräldrar, vilket studier visar kan vara en anledning till att 

främst tjejer känner sig stressade av krav. Detta resulterar i att tjejer blir mer 

beroende, passiva och får sämre kontroll. Eftersom tjejer mer sällan känner att 

situationen ligger inom deras kontroll, känner de sig lättare stressade. Även Wiklund 
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(2010) anser att krav både från både skolan och egna inre krav kan påverka stress. Fler 

och fler ungdomar håller också ett högt tempo vilket kan relatera till stress. Hon menar 

att olika stressbesvär såsom ångest, korrelerar med upplevelserna av stress i ett högt 

tempo och höga krav. 

 

Haraldsson (2009) skriver om stress relaterat till ansvar och att tjejer ofta tenderar att 

ta ansvar i olika situationer. Tjejer har visat sig även frivilligt ta ansvar i många 

situationer, mer än vad killar gör. Stress relaterat till ansvar kan i båda fallen leda till 

stress. Enligt Haraldsson finns det en stor skillnad mellan könen när det kommer till 

stressens orsaker. Han menar att tjejer upplever mer stress och är särskilt känsliga för 

interpersonell stress. De negativa känsloreaktionerna kan vara en konsekvens på att 

tjejer har lättare att klandra sig själva när det kommer exempelvis till problem i 

relationer. Han menar även att tjejer har visat sig vara i större behov av känslomässigt 

stöd och inflytande, för att kunna motstå stress. 

 

Den nya teknikens påverkning på stress 
Brod (1998) tar upp risken med att ständigt omge sig av den nya tekniken i form av 

internet och mobil. Brod menar att vår personlighet, vårt beteende och våra relationer 

till andra människor påverkas väsentligt av datoriseringen.  Många människor klarar 

inte av att på ett sunt sätt anpassa sig till den nya utvecklingen och kan därmed 

utveckla en ny slags sjukdom som han kallar ”teknostress”. De som är tveksamma, 

rädda eller negativa för datortekniken kan utveckla en slags ”teknoångest”. Detta kan 

visa sig i olika psykosomatiska ångestsymptom, psykiska symptom eller att personen 

helt tar avstånd från den nya tekniken. De människor som däremot är motiverade, 

positiva och anstränger sig för att lära sig tekniken så fort som möjligt, kan utveckla 

vad han kallar ”teknocentrering”. Detta kan i allvarliga fall leda till ett antisocialt 

beteende och en oförmåga att leva sig in i andra människors situationer, tankar och 

känslor.  

 

Skillnader i hur könen upplever och bedömer sin prestation 

Frankenhaeuser (1997) menar att en stor skillnad kan utläsas i just hur tjejer och killar 

själva upplever och bedömer sin egen prestation. Killar uttrycker oftare en känsla av 

framgång och belåtenhet, medan tjejer är ganska missnöjda med sin prestation i 

allmänhet. En känsla av misslyckade och otillräcklighet har visat sig vara känslor som 

även de duktigaste tjejerna upplever. Detta är ett mönster som i många situationer går 

igen och kan leda till stress. I en studie gjord av Frankenhaeuser (1978) tittade hon på 

könsskillnader i anpassning och coping. Neurosdoktri och psykologiska funktioner 

jämfördes mellan tjejer och killar på gymnasiet, för att se hur känslorna skilde sig åt 

över hur man presterat på en examination. Resultatet visade på att även om könen 

presterade lika bra, skilde sig ändå känslorna åt över prestationen. Känslor av 

framgång och självförtroende dominerade bland killarna, medan tjejerna oftast 
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upplevde känslor av starkt obehag. Känslan av starkt obehag korrelerade med dålig 

prestation hos killarna, men vid en bra prestation hos tjejerna. 

 

Det sociala nätverkets påverkan på stress 

Enligt Haraldsson (2009) är det sociala nätverket viktigt för att människor ska må bra. 

För att kunna känna tillit senare i livet, både till sig själv och till omgivningen, är 

trygghet och kärlek i uppväxten avgörande. Även emotionellt stöd från omgivningen 

menar han är viktigt och kan fungera som en skyddsfaktor mot oro, depression och 

andra former av stress.  En låg nivå av stress och ett psykiskt välbefinnande, kan 

kopplas till trygga miljöer såväl i hemmet såsom i skolan.  Det sociala stödet kan 

minska stress, men även ge god sömn, en positiv syn på livet och en god självkänsla. 

Det sociala nätverket kan bidra till lust, återhämtning, trygghet och känslomässigt stöd, 

vilket är betydelsefullt för att en person i vardagen ska känna sig mindre stressad. Det 

är viktigt att ha någon som lyssnar och visar förståelse, som kan hitta lösningar på 

problem och att dela de innersta känslorna med. Det sociala nätverket har alltså en 

betydande roll för att minska hälsoproblem och motverka stress. 

 

3.2 Uttryck av stress och skillnader mellan könen 

Enligt Schraml (2013) yttrar sig stress som en fysisk och känslomässig utmattning, 

kognitiva problem och inlärningssvårigheter. Hon menar att stress också kan leda till 

problem senare i livet. Stress menar hon är ett stort problem framförallt bland unga 

kvinnor.  Höga prestationer kan hänga ihop med självkänslan, vilket hon tror är en stor 

stressfaktor framförallt hos tjejer. Schraml (2013) ser skolans krav som en konsekvens 

på stress som i det långa loppet kan påverka hälsan och välbefinnandet negativt.  

Ungdomar som har de högsta stressnivåerna, lider ofta av sömnproblem vilket kan 

påverka skolresultatet negativt. Detta kan ge stora konsekvenser för ungdomen då det 

kan bli svårt att klara konkurrensen i samhället. Skolan ser hon som en kortsiktlig 

konsekvens på stress. Medan hälsa och välbefinnande kan ses som en mer långsiktlig 

konsekvens vid stress. 

 

Rosander (2013) har gjort en studie om könsskillnader bland gymnasieelever. I studien 

framgår att unga tjejer motiveras av rädslan för att misslyckas. Det är något som dock 

inte är bra i det långa loppet, då det kan påverka hälsan och välbefinnandet negativt. 

Hon menar att eleverna får bättre betyg ju mer oroliga och ängsliga de är. Att vi har ett 

skolsystem som gynnar samvetsgranna och ångestdrivna elever. Det handlar om 

”duktiga flickan syndromet”. Rosander anser att det är viktigt att lärarna får ta del av 

resultaten, så att inte ungdomarna påverkas i en negativ riktning. Istället för att skälla 

på en slarvig elev, menar hon det är bättre att hjälpa eleven med studieteknik och 

struktur.  
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Enligt Schraml mfl. (2011) kan stress ta sig uttryck på många sätt. En vanlig biverkning 

av stress hos både tjejer och killar är sömnproblem, dock är det vanligast hos tjejer. 

Kombinationen mellan oron av förmågan att handskas med krav och nå upp till 

standard och den höga ambitionssträvan, vare sig det kommer från ungdomen själv 

eller föräldrarna, kan leda till stress. Ifall en person är stressad, kan det leda till 

sömnproblem, som i sin tur leder till mer stress, vilket kan bli till en ond cirkel.  

Kognitiva svårigheter, emotionell utmattning och psykisk trötthet, är andra 

förekommande symptom som stress kan visa sig i. Kognitiva svårigheter kan utmärkas 

av nedsatt minne. Emotionell utmattning hänför till att en person inte har tillräckligt 

med energi i relation till den sociala interaktionen. Psykisk trötthet kan uttrycka sig i en 

oförmåga att klara av uppgifter i vardagen. Samtliga biverkningar visar sig hos båda 

könen, dock främst bland tjejer.  

 

Haraldsson (2009) skriver att stress tar sig uttryck hos ungdomar beroende på vad 

orsaken till stressen är. Interaktionen mellan skola, hem och fritid, kan vara en 

utlösande faktor till stress i vardagen. Stress kan även uppstå i interaktionen mellan 

ansvar och bemötande. I en studie gjord på unga tjejer, tittade man på den sociala 

process som skedde mellan det ansvar som tjejerna kände, tog eller fick i olika 

situationer. Man tittade även på det bemötande som de gav, men främst fick. Stressen 

visade sig här i samband med detta i känsloreaktioner. Förtvivlan, ambivalens och 

missmod var de vanligaste känsloreaktionerna. Studien var gjord på situationer där 

interaktionen mellan ansvar och bemötande syntes. Det rörde bland annat 

fritidsaktiviteter, utbildning, relationer och förtroenden. Enligt Haraldsson, Lindgren, 

Hildingh & Marklund (2010) visar forskning på att ungdomar påverkas mer av 

vardagsstress än vad vuxna gör. Det är därför viktigt att forska mer kring vad som 

skulle kunna göras för att förebygga framtida ohälsa hos ungdomar.  

 

3.3 Genusvetenskapliga perspektiv på stress  

För att förklara begreppet genus menar Hovelius och Johansson (2004) att det inte 

räcker med att säga att det handlar om biologiska könsskillnader. Inte heller räcker det 

att säga att en viss miljö gör att kvinnor blir kvinnor och män blir män.  Genus är något 

föränderligt och handlar om konstruktioner av kön samt reaktioner mellan kvinnor och 

män av makt och hierarkier i sociala strukturer.  

 

Bengs och Hammarström (2004) menar att genus kan ses som en social konstruktion, 

vilket innebär att kvinnlighet och manlighet skapas i vårt samhälle genom 

förväntningar, normer och olika ideal. Även psykiatriska sjukdomar som depression 

kan ses som en social konstruktion då samma symptom kan uppfattas som olika 

beroende på individens kön.  Det är därför viktigt att granska den kunskap som tas för 

given. Enligt Blennow (2004) redovisas könsskillnader ofta bland psykiatriska 
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sjukdomar medan genusfrågor sällan diskuteras. Typiska sjukdomsdiagnoser för 

kvinnor anses vara olika typer av ångest, depression och ätstörningar. Medan 

personlighetsstörningar och missbruk anses vara vanligare hos män.  Det görs mycket 

forskning kring hur man ska hjälpa kvinnor som lider av ångest och depression. Mäns 

depressioner är svårare att upptäcka, då de har en annan symptombild än kvinnornas. 

Det finns en föreställning om att ångest och depression ligger i ”den traditionella 

kvinnorollen”, vilket har gjort att depression kring män har kommit i skymundan. Detta 

har att göra med att genusperspektivet inom sjukvården till stor del inte existerar. 

 

Gillander (2004) skriver att det finns en genomgående trend på att tjejer har sämre 

hälsa än killar. En bortförklaring till tonårstjejers rapporter om somatiska och psykiska 

besvär, är att tjejer har en benägenhet att överrapportera sina besvär.  Eller alternativt 

att killar tenderar att underrapportera sina besvär.  Att denna hypotes stämmer finns 

det än så länge ingen studie på.  Att tjejer skulle söka sjukvård mer än de behöver och 

att pojkar skulle behöva söka sjukvård oftare, finns heller inte någon studie på.   

Gillander menar dock att det finns en mängd rapporter att tjejer upplever mer stress 

än vad killar gör.  De har ofta mindre självkänsla i jämförelse med killar och är 

missnöjda med sin kropp. Att tjejer är mer utsatta än killar att utveckla ätstörningar, 

kan ha att göra med att tjejer är mer utsatta och har mindre makt. För att kunna 

påverka sin hälsa är makt och inflytande betydelsefulla faktorer. Om tjejer då har 

mindre makt och handlingsutrymme än vad killar har, skulle symptomen av en ökad 

risk för ohälsa vara relaterat till detta.  Hemmet, skolan och fritiden skulle kunna vara 

platser där makt och inflytande spelar stor roll.  

 

Enligt Frankenhaeuser och Ödman (1992) finns det skillnader i hur kvinnor och män 

reagerar på prestationskrav från omgivningen. De menar att forskning visar på att 

stress inte är genetiskt betingat.  Författarna menar att de stresskillnader som kan ses i 

olika stressreaktioner, istället har att göra med att de roller kvinnor och män förväntas 

ta. Stress är socialt betingade och en produkt av de förväntningar som ställs på kvinnor 

och män i vårt samhälle. Könsrollerna är också något som hon menar grundläggs tidigt. 

 

Könshormoner och stressreaktioner 
Frankenhaeuser (1997) menar att det är svårt att hitta belägg för att det är 

könshormonerna som ligger bakom de skillnader som finns i stressreaktioner mellan 

tjejer och killar. Killars adrenalinnivå ligger ofta högre vid lek, men det är för att killar 

oftare väljer aktiviteter med starkare stresspåslag. När däremot tjejer och killar leker 

tillsammans och beter sig på samma sätt, är deras adrenalinnivå densamma. 

Frankenhaeuser menar att könshormonerna inte heller ligger bakom skillnaderna i 

stressreaktioner hos vuxna.   



 

 

 

14 

 

4 Teori 

I följande kapitel kommer studiens teorier att förklaras för att skapa en ökad förståelse 

inom området för stress. Kapitlet börjar med KASAM, följs av nätverksperspektivet och 

avslutas med krav- kontroll- stödmodellen. 

4.1 KASAM 

Teorin KASAM står för känsla av sammanhang och fokuserar på att förstå relationen 

mellan stress och hälsa. Teorin härstammar från den amerikanska stressforskaren, 

Antonovsky. Han utgår från ett salutogenetiskt perspektiv för att se vad som 

vidmakthåller och skapar hälsa, till skillnad från det patogenetiska perspektivet som 

istället söker efter ursprunget av ohälsa. Han skriver att grunden i begreppet består av 

tre komponenter: 

 

1) Begriplighet, att individen upplever tillvaron begriplig genom att uppfatta inre och 

yttre stimuli som strukturerade, tydliga och ordnade. 2) Hanterbarhet, att individen 

upplever tillvaron hanterbar och att det finns resurser både inom och utom denne som 

finns där för individen. 3) Meningsfullhet, att individen upplever att det finns mycket i 

tillvaron, både kognitivt och känslomässigt, som är viktigt. Det är också väsentligt att 

inte bara se till individens sjukdomshistoria, utan man måste se till hela individens 

livshistoria, för att förstå individen och dess hälsa (Antonovsky 1991). 

 

Näsman (1998) skriver att professorn Antonovsky utvecklade en teori för att förstå 

varför vissa människor som utsatts för mycket stark stress, ändå kan bevara hälsan.  

Det som förenar dessa människor är ett bestämt förhållningssätt i tillvaron och en 

känsla av sammanhang. I fokus för teorin står individens upplevelse av stress. 

Begreppet är formulerat utifrån ett positivt tillstånd och det som förklarar de 

huvudsakliga hälsoeffekterna av stress, är variationer i denna positiva känsla. Individen 

tros ges förutsättningar av den positiva känslan, för att på bästa sätt kunna bemöta 

stressorer. Enligt Kumlin (1998) har under de senaste decennierna begreppet blivit 

alltmer accepterat. 

                                                       

Näsman (1998) menar att en individs möjlighet att hantera stress ökar när de samlade 

livserfarenheterna ger en stark känsla av sammanhang. KASAM är en teori som handlar 

om individer, men även andra begrepp som familj och andra sociala nätverk, kan 

kopplas till forskning som bedrivits inom området stress, coping och salutogenes. Ofta 

är sociala nätverk med som en positiv faktor och kan ses som en resurs eller 

skyddsfaktor för individen.  Om stressmomenten i tillvaron under barndomen och 

ungdomen upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla, får individen med 

tiden en global känsla av sammanhang. Detta bildar en utgångspunkt för hur stressorer 

kommer att bemötas i framtiden.  Dock kan kroniska stressorer i barndomen tros leda 



 

 

 

15 

 

till svag KASAM, som att växa upp i en familj där föräldrarna har svåra psykiska 

problem eller är missbrukare.  

  

Näsman (1998) skriver att familjen kan vara en källa till stress men att den också kan 

vara en resurs i stressade situationer. KASAM handlar inte bara om egenkontroll, utan 

att personer i en familj kan bidra med både kunskap, stöd och möjliga lösningar. Hon 

menar att familjen är en viktig bas för en känsla av sammanhang. I barndomen 

utvecklas ett barns KASAM genom livserfarenheter och stressupplevelser. Familjen är 

därför delaktig i hur ett barns KASAM utvecklas och formar resultatet och en balans 

mellan under- och överbelastning. Hur sedan barnet upplever stressmoment senare i 

livet, kan ha att göra med större livshändelser eller tillstånd av stress under uppväxten.  

 

Enligt Lundberg (1998) är det enligt KASAM viktigt att titta på såsom ålder, social klass 

och tidigare ohälsa, då teorin samvarierar med bland annat ovan nämnda 

bakgrundsfaktorer.  Dock inte med kön.  Det finns ett samband mellan KASAM och 

ohälsa, men de tidigare bakgrundsfaktorerna försvagas med tiden. KASAM är alltså 

inte oberoende av erfarenheter som hänt tidigare i livet, vilket kan handla om dåliga 

livserfarenheter och dåliga levnadsomständigheter. Lindström (1998) menar att 

KASAM är en teori som är tillämpar på individ, grupp och samhällsnivå och under livets 

gång förändras en individs KASAM dynamiskt. Under de tre första decennierna i en 

människas liv, finns det störst möjlighet att påverka KASAM.  

 

4.2 Nätverksperspektivet 

Hessle (2003) beskriver nätverk som något som är i en ständig process, där olika delar 

påverkar och påverkas av varandra. Perspektivet tittar på hur nätverket runtomkring 

kan påverka en persons välmående. Det är viktigt att få en helhetsbild kring en individ 

som mår dåligt. En bra metod att utgå från är ”fyrfältaren”, där barnet/ungdomen är i 

centrum. Omvärlden kan därefter delas upp i fyra fält (för eventuella insatser och 

bedömningar); familj, fritid, verksamheter och nätverk.  En plats där individen vistas 

regelbundet och har sin dagliga bas, räknas som verksamhet. Det kan bland annat 

handla om skola eller fritidshem. För att få en överblick över verkligheten, är det 

väsentligt att se ungdomens helhet. Annars finns det en risk att denne drunknar i sitt 

eget perspektiv.   

 

Hessle (2003) skriver att Ifall ungdomen befinner sig i en kritisk situation hemma, där 

kanske föräldrarna bråkar eller ungdomen mår dåligt och utagerar, innebär det att 

verksamheten också ofta drabbas. Det kan bli problem i skolan då ungdomen kan få 

koncentrationsproblem för att denne inte mår bra. Likadant kan problem i skolan 

påverka situationen i hemma. När professionella använder sig av denna metod, 

erbjuds föräldrarna hjälp i form av handledning, stöd med mera. Detta för att de ska 
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kunna bemöta barnets/ungdomens problematik på hemmaplan och i familjen. 

Problem i skolan leder ofta till en samhörighet med ungdomar som har liknande 

problematik. En risk att ungdomen även på fritiden utvecklar subgrupper tillsammans 

med andra ungdomar som leder in på missbruk och snatteri kan bli en början på en rad 

kriminella handlingar i framtiden. En meningsfull fritid är därför viktigt och att ge 

ungdomen stöd och resurser i detta.  

 

Enligt Hessle (2003) är stöd från vuxna som upplevs som trygga, också viktigt i 

sammanhanget.  Kontakten med släkt och vänner blir ofta lidande ifall en familj under 

längre tid har levt under jobbiga omständigheter. Det kan handla om familjens egna, 

inre konflikter, att ett barn i familjen har särskilda behov eller mår dåligt av andra 

anledningar. Nätverket kan betyda mycket när en familj har det svårt och har börjat 

isolera sig, i form av anhörigas åsikter, stöd och engagemang.  Att samordna 

nätverksmöten utifrån de fyra fälten i metoden och erbjuda insatser och resurser inom 

varje delområde, kan vara ett bra sätt att se och hjälpa ungdomen utifrån ett 

helhetsperspektiv.  

 

Att jobba utifrån ett nätverksperspektiv, menar Hessle (2003) handlar om att involvera 

både de som är drabbade av den aktuella situationen, samt de som finns runtomkring i 

nätverket. Dessa kan fungera som resurs och stöd till den person som befinner sig i en 

svår situation, exempelvis har stressrelaterade problem. När man handlar utifrån ett 

nätverksperspektiv, är det inte nödvändigt att alltid träffa hela det sociala nätverket, 

utan bara delar av det. De inblandade kan sedan få vara med i behandlingsinsatser, 

informationshämtande, eller utredningar.  

 

4.3 Krav- kontroll- stödmodellen 

På 70-talet lanserades en modell vid namn krav- kontroll av professorn Robert 

Karsasek.  Karsaeks modell har sedan utvecklats tillsammans med professorn Töres 

Theorell. Syftet med modellen är att analysera psykosociala förhållanden och deras 

effekt på hälsa. ”The goal…has been to illuminate the importance of combinations of 

psychological demands and decision latitude in predicting health and behavior” 

(Karasek & Theorell 1990 s.38). Förhållandet mellan upplevda krav och upplevd 

kontroll, är i denna modell avgörande ifall arbetet leder till positiv eller negativ stress.  

Ett negativt tillstånd av spänning kan skapas ifall individen upplever en hög nivå av krav 

i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, så kallad ”egenkontroll”.  Detta 

kan i sin tur leda till fysisk och/eller psykisk ohälsa. Kombinationen mellan krav och 

kontroll är alltså avgörande för ifall en individ drabbas av olika typer av stressproblem. 

I en situation där kraven är låga och kontrollen hög, är stressnivån låg.  Negativa 

stresseffekter är störst i situationer som karaktäriseras av höga krav i kombination med 
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låg kontroll. Negativa stressreaktioner antas uppkomma både när det handlar om höga 

krav och låg kontroll, tillsammans eller var för sig (Karasek & Theorell 1990). 

 

Krav- kontrollmodellen utvecklades ytterligare när Johnson och Hall (1988) lade till en 

tredje dimension, det sociala stödet. Ett arbete som är spänt, isolerat och 

karaktäriseras av höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd, är den mest 

skadliga kombinationen enligt krav- kontroll- stödmodellen. Socialt stöd liksom hög 

kontroll, antas kunna mildra de negativa effekterna av höga krav enligt denna modell. 

 

Levi (2002) menar att krav- kontroll- stödmodellen är ett sätt att beskriva 

stressframkallande situationer. Både våra egna krav samt omgivningens kan ibland 

vara för höga. Han skriver också om betydelsen av ”egenmakten” vilket handlar om 

ens egen kontroll och makten över vardagen. Enligt modellen uppkommer den skadliga 

stressen om de möjligheter vi har att påverka är för små, samtidigt som kraven är för 

stora. Det sociala stödet handlar om ömsesidigt stöd, hjälp och uppmuntran.   

Levi skriver att stressen i västvärlden kan förklaras till stor del med hjälp av krav- 

kontroll- stödmodellen. Antingen är individen över-, under eller felbelastad. Det är ofta 

att människor känner hjälplöshet och vanmakt, att de inte kan påverka sin egen 

vardag. Man står utanför gemenskapen och känner sig mobbad, utstött eller 

diskriminerad.   
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5 Metod 

I följande kapitel förklaras vetenskapsteoretisk ansats, datainsamlingsmetod, 

semistrukturerade intervjuer, urvalsmetod, metodens för- och nackdelar, validitet och 

reliabilitet samt etiska riktlinjer. Vidare redogörs hur detta använts i studien. 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien har utgått från en konstruktivistisk ansats. Bryman (2011) skriver att en 

konstruktivistisk ansats innebär, att den sociala verkligheten som finns skapas genom 

ett samspel människor emellan. Synsättet innebär att sociala kategorier och 

företeelser inte enbart skapas genom ett socialt samspel, utan befinner sig i ständig 

förändring. Verkligheten betraktas således inte som objektiv utan som konstruerad i 

sitt sammanhang. 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är i studien användbart för att besvara 

forskningsfrågorna, då det kan användas för att förstå hur vår omvärld har fått sitt 

innehåll och hur denna har tagit form i samspelet mellan människor. Jag kunde 

använda mig av socialkonstruktivism, då mitt resultat visade på att de professionella 

aktörerna upplever att stress konstrueras olika beroende på den sociala kontexten 

ungdomarna lever i. Ännu en anledning till valet av det konstruktivistiska synsättet, var 

att de professionella aktörerna inom verksamheten, själva formar arbetet med de 

stressade ungdomarna. Detta kan då inte studeras eller bedömas på ett objektivt sätt. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag i min studie valt att använda mig av 

en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) strävar den kvalitativa forskningen mot 

förståelse, tolkning, deltagande uppfattning och en öppenhet hos forskaren. Till 

skillnad från den kvantitativa forskningen som bygger på siffermässiga metoder, 

bygger den kvalitativa forskningen på innebörden av ord. Fokus i den kvalitativa 

metoden ligger på att förstå ett fenomen, dock innebär inte detta samtidigt att 

resultatet kan generaliseras. 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod eftersom syftet med min studie är att 

är att förstå professionellas upplevelser och erfarenheter av ungdomars stress. I den 

kvalitativa metoden ligger fokus på att förstå ett fenomen, dock innebär det inte 

samtidigt att det går att generalisera resultatet. Den kvalitativa metoden gav mig en 

möjlighet att få en öppenhet av respondenterna. I intervjuerna kunde de med egna 

ord förklara hur de upplever, definierar och hanterar ungdomars stress. Hade jag valt 

en kvantitativ metod i form av enkäter, tror jag inte att jag hade fått ut alls lika mycket. 

Att få sitta ner och prata med en person, gav mig möjlighet att få en mer öppen och 

personlig relation med respondenten. Ifall jag hade använt mig av enkäter hade jag 

dessutom varit tvungen att kategorisera svarsalternativen i förväg. 



 

 

 

19 

 

Jag har använt mig av ett deduktivt angreppssätt genom att först välja ut teorier som 

jag sedan använde mig av för att utforma mina intervjufrågor. Bryman (2011) skriver 

att man kan utgå från olika angreppssätt för att samla in data. Det deduktiva 

angreppssättet innebär att forskaren utgår från teorier som styr datainsamlingen.  

5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) skriver att 

begreppet innebär att intervjuaren har ett antal frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema.  Frågornas ordningsföljd kan även variera.  Till skillnad från strukturerade 

intervjuer, brukar också frågorna vara formulerade på ett mer allmänt sätt.  Till de 

frågor som intervjuaren uppfattar som viktiga svar, har denne en möjlighet att ställa 

följningsfrågor. 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer då jag ansåg att intervjun 

skulle bli bättre ifall jag hade möjlighet att ändra ordningsföljden på mina frågor och 

inte vara bunden till att gå i en viss ordning. Jag kunde också formulera frågorna mer 

allmänt och formade intervjufrågorna efter mina teorier. Valet av intervjumall gav mig 

också en möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och ytterligare frågor, på de svar som 

jag uppfattade som intressanta och viktiga. På så sätt kände jag att jag fick ut väldigt 

mycket relevant information till min studie. Ibland kom intervjun in på områden som 

jag inte hade reflekterat så mycket över, men som relaterade i nya spännande frågor.  

5.4 Urvalsmetod 

Jag har använt mig av ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) är ett målinriktat 

urval rekommenderat för majoriteten som skriver om kvalitativ forskning som grundar 

sig på intervjuer. Denna typ av samplingsteknik innefattar ett försök att skapa en 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor. Som forskare kan ett urval göras 

utifrån de intervjupersoner som känns relevanta för problemformuleringen och 

forskningsfrågorna. 

Eftersom studien behandlar professionellas upplevelser av stress bland ungdomar, har 

intervjuerna genomförts på professionella aktörer inom detta område. För att få fram 

relevant information har jag gjort fem stycken intervjuer med professionella aktörer 

inom psykiatrin och socialt arbete, både inom den privata och offentliga sektorn.  

Beroende på om forskaren utgår från personers egna upplevelser eller om de 

intervjuade ska ge information om andra personer, menar Grönmo (2006) att forskare 

inom samhällsvetenskapen benämner intervjupersoner för informanter eller 

respondenter. Jag har därför valt att kalla mina intervjupersoner för respondenter, då 

syftet med min studie är att förstå professionellas upplevelser och erfarenheter av 

ungdomars stress.  
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Följande professionella aktörer intervjuades:  

 Kurator Ungdomsmottagning 

 Kurator Barn och ungdomshälsan 

 Skolkurator (Kommunal gymnasieskola) 

 Skolsköterska (Privat gymnasieskola) och  

sjuksköterska på Barn och ungdomspsykiatrin (BUP)  

 Psykolog på Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 

 

Samtliga aktörer möter dagligen ungdomar med stressproblematik, vilket resulterade i 

en mängd intressant information till min studie. Anledningen till att de specifika 

intervjupersonerna valdes var för att få en så stor bredd som möjligt. 

Ungdomsmottagningen och gymnasieskolor träffar både tjejer och killar med stress 

och stressrelaterad ohälsa. Jag valde att göra fler intervjuer med dessa aktörer då de 

oftast har mildare ”vanliga” stressymptom. Barn och ungdomshälsan är en mottagning 

dit ungdomar kommer när problemen har utvecklats ett steg längre. I deras uppdrag 

ingår också att stödja vårdcentraler. De problem som är för allvarliga för skola, 

ungdomsmottagning samt Barn och ungdomshälsan, skickas till BUP.  BUP kan ses som 

en ”slutstation” och är sista anhalten för ungdomar med allvarlig psykisk ohälsa. 

 

5.5 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

I inledningsfasen av arbetet läste jag allt jag kunde komma över om stress och psykisk 

ohälsa. Först var jag inne på att titta på psykisk ohälsa, men valde att begränsa mig till 

just stress. Idén för studien väcktes då jag sett en artikel i tidsskriften ”Psykisk hälsa”, 

som visade på en signifikant skillnad mellan könen när det kom till stress och 

stressrelaterade besvär bland gymnasieelever (Wiklund 2010). I och med att jag alltid 

varit intresserad av ämnet stress, hade jag sedan tidigare varit på studiebesök hos olika 

verksamheter som jobbar inom detta område.  Därför var val av respondenter 

tämligen lätt. 

För att boka tid för intervju ringde jag till samtliga verksamheter. Efter att ha bestämt 

tid för ett möte, skickade jag ut ett introduktionsbrev (bilaga 1) som kort 

sammanfattade min studies syfte. Jag hade innan dess börjat skissa på en intervjumall, 

vilken utvecklades när jag blivit mer insatt i ämnet. Jag valde att göra två olika 

intervjuguider, beroende på vilken verksamhet jag skulle besöka. (se bilaga 2 och 3) 

Intervjuguiderna formulerades efter studiens syfte och frågeställning.  Forskare bör 

enligt Bryman (2011) fundera kring vilka frågor som är relevanta för att kunna besvara 

syfte och frågeställningar. 

Jag valde att begränsa mig till Kronobergs län. Dels för att spara tid och dels för att jag 

ville se hur stress bland ungdomar upplevs av professionella inom just detta län. 
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Efter att alla intervjuer var gjorda och empirin granskad, delade jag in dem i relevanta 

teman för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  Den här formen av 

analys kallar Bryman (2011) för tematisk analys. Konsekvensen av tematisk analys kan 

dock vara att en forskare som väljer ut vissa teman som relevanta för sitt syfte utifrån 

empirin, hade kunnat tolkas annorlunda utifrån en annan forskare. Denne hade 

förmodligen gjort andra teman utifrån empirin. 

Jag har i min studie också valt att inte namnge respondenterna, detta för att de ska få 

vara anonyma. Respondenterna har istället namngetts utifrån sitt yrke och varje 

person har fått ett nummer för att göra det tydligare för läsaren. 

5.6 Metodens för och nackdelar 

Det som jag fann positivt med den kvalitativa metoden var möjligheten att samla in 

mycket information, både i form av tankar, åsikter och upplevelser. Dock menar 

Bryman (2011) att den stora mängden data ibland är svår att hantera och att forskaren 

måste göra sig av med mycket data. Annars finns det en risk för att argumentationens 

kärna går förlorad. Det har för mig varit en svårighet att få ner sidantalet på studien, 

då jag upplever att mycket relevant och intressant information måste tas bort. 

 

En annan nackdel enligt Bryman (2011) är att de kvalitativa resultaten bygger alltför 

mycket på forskarens egna uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt. Det 

finns även en risk att de personliga förhållandena som de skapar påverkar 

respondenterna. Detta har jag haft med mig i tankarna och försökt att formulera 

öppna och inte ledande intervjufrågor. Jag har velat att respondenterna skulle få en 

chans att kunna berätta om sina upplevelser och förklara sina tankar och svar.  

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) förklarat validitet och reliabilitet som ett mått på tillförlitlighet i studier. 

Detta innebär aspekter av pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet och en möjlighet till 

objektivitet. Både validitet och reliabilitet delas upp i intern och extern.  Jag anser att 

studien uppfyller kraven för intern validitet. Studien har gett ett resultat om hur de 

professionella upplevelser ungdomars stress, vilket var studiens syfte. Studien har 

alltså undersökt avsett fenomen. Jag har undersökt det jag skulle undersöka, ingenting 

annat. Ifall en hög validitet har uppnåtts är dock svårt att vara helt säker på. Bryman 

(2011) och Grönmo (2006) skriver att intern validitet är måttet på huruvida forskaren 

undersöker det fenomen denne ämnat undersöka. 

 

Två aspekter påverkas av ifall studien har uppnått extern validitet. För det första 

påverkas studien av hur respondenterna upplever ungdomars stress, men även också 

huruvida jag i ett annat socialt sammanhang skulle få fram samma resultat. Bryman 
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(2011) och Grönmo (2006) skriver att extern validitet innebär i vilken omfattning 

studien går att genomföra i andra sociala sammanhang samt ifall studien är realistisk. 

Bryman (2011) skriver att intern reliabilitet tittar på ifall de indikatorer som utgör en 

skala är följdriktiga och pålitliga. Medan extern reliabilitet innebär en möjlighet för 

studien att upprepas. Jag anser att den interna reliabiliteten hade varit lättare att nå, 

ifall jag hade skrivit tillsammans med någon och diskuterat med. Just för att intern 

validitet handlar om tolkningar och pålitlighet. Hur någon annan skulle tolka mitt 

resultat, kan jag inte säkert veta. 

 

Enligt Bryman (2011) är extern reliabilitet svår att uppnå i kvalitativ forskning. Han 

menar att kvalitativ forskning är påverkad av människor och miljön. Det är därför 

omöjligt i intervjuer att återskapa en exakt likadan situation. En tolkning är heller aldrig 

likadan och en annan person hade förmodligen tolkat empirin och litteraturen på ett 

annat sätt. Tolkningen av ett fenomen kan ses utifrån många olika synvinklar, 

beroende på förståelsen om fenomenet. Som Bryman säger, tror jag att det är svårt att 

uppnå extern reliabilitet i min studie, då den är kvalitativ och endast utformad utifrån 

min egen tolkning. 

Jag är väl medveten om att intervjuerna inte kan ge någon heltäckande bild av hur 

professionella aktörer upplever ungdomars stress.  Då jag enbart har intervjuat 5 

personer går det inte att generalisera resultatet. Dock var syftet med uppsatsen att få 

en förståelse i professionellas upplevelser och erfarenheter av ungdomars stress, inte 

att ge en heltäckande bild. 

5.8 Etiska överväganden  

Jag har följt de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkrav som enligt vetenskapsrådets 

anvisningar gällande etiska överväganden är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2013). 

Utifrån dessa etiska riktlinjer har jag som forskare informerat de som berörs om den 

aktuella forskningens syfte. Jag hade samtyckeskravet i åtanke och deltagarna hade 

rätt att själva bestämma ifall de ville medverka eller inte och kunde när som helst 

avbryta intervjun. Jag berättade också för de intervjuade att alla uppgifter i 

undersökningen, skulle behandlas konfidentiellt och att personuppgifterna skulle 

förvaras så att obehöriga inte fick möjlighet ta del av dem. Jag har därför inte skrivit ut 

några namn i transkriberingarna, utan valt att hålla dessa anonyma. Att inte 

förglömma är nyttjandekravet, alla insamlade uppgifter om de enskilda personer som 

varit med i undersökningen kommer endast att användas för forskningsändamål. 

Uppgifterna kommer inte att användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften eller 

för kommersiellt bruk.  
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6 Resultat och analys 

I kapitlet presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Vidare analyseras det 

empiriska materialet med hjälp av tidigare forskning och teorier. Fokus är att få en 

förståelse av professionella aktörers upplevelser och erfarenheter av ungdomars stress 

samt hur de hanterar detta. Kapitlet diskuterar också eventuella skillnader mellan 

könen genom att identifiera genusspecifika mönster. Kapitlet är uppdelat efter 

studiens frågeställningar. 

 

För att analysera det empiriska materialet och få en förståelse av professionellas 

upplevelser av ungdomars stress, används följande teorier i studien; KASAM, 

nätverksteorin och krav- kontroll- stödmodellen Även genusperspektivet används för 

att analysera empirin. Teorierna fungerar som ett verktyg för att analysera de 

professionellas upplevelser och hantering av ungdomars stress. De professionellas 

arbete kan också ses ur en större kontext utifrån teorierna. KASAM hjälper att förstå 

vikten av känsla av sammanhang och vad det kan bidra med för att påverka ungdomars 

stress, enligt de professionellas berättelser. Nätverksteorin bidrar till en förståelse av 

hur professionella upplever nätverkets betydelse för ungdomars stress. krav- kontroll- 

och stödmodellen hjälper att förstå hur professionella upplever betydelsen av stöd, 

krav och kontroll relaterat till ungdomars stress och stressrelaterade ohälsa. 

 

Professionella aktörer 

Respondent 1 (R1)  Kurator Ungdomsmottagningen 

Respondent 2 (R2)  Kurator Barn och ungdomshälsan 

Respondent 3 (R3)  Skolkurator (Kommunal gymnasieskola) 

Respondent 4 (R4)  Skolsköterska (Privat gymnasieskola) samt sjuksköterska Barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) 

Respondent 5 (R5)  Psykolog Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 

 

6.1 Orsaker till stress 

I empirin framkommer det tydligt att respondenterna upplever ungdomar som mer 

stressade än tidigare och att det framförallt är tjejer som söker hjälp för 

stressrelaterad ohälsa. Samtidigt upplever R5 att det blivit mer fokus på psykisk hälsa i 

samhället, att det är något som kommer mer och mer. Hon menar att stressen kanske 

inte har ökat så mycket i samhället som man tror, utan att det är något som har blivit 

mer uppmärksammat. Det finns enligt empirin många bidragande faktorer till stress 

samt varför stressen tenderar att öka bland ungdomar. Skolan, sociala medier, inre och 

yttre krav och är några av de vanligaste faktorerna som professionella upplever vara 

orsaken till ungdomars stress. 
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Ny teknik  

R3 och R4 berättar att de upplever att den ökade stressen kan ha att göra med sociala 

medier och att ständigt vara uppkopplad, och därmed aldrig riktigt kunna slappna av. 

R3 menar att detta leder till ett flöde med information som inte funnits tidigare, vilket 

kan stressa många. Hon upplever också att dagens ungdom har blivit så beroende av 

den nya tekniken, att de har svårt att vara utan den. Mobiler och internet ska idag 

fungera som en extrahjärna och ifall ungdomar inte har tillgång till de här funktionerna 

blir de stressade. Även R1 pratar om att många ungdomar känner sig stressade av 

internet, när de ser exempelvis uppdateringar på Facebook. De känner krav på att de 

måste hinna med att göra lika mycket som sina kompisar. Hur mycket en person 

påverkas anser hon dock har med personligheten att göra. 

 

De professionellas berättelser om risken att ständigt omge sig av den nya tekniken i 

form av sociala nätverk, internet och mobil kan relateras till Brod (1988). Han menar 

att en individs personlighet, beteende och relationer till andra människor påverkas av 

datoriseringen.  Många människor klarar inte av att på ett sunt sätt anpassa sig till den 

nya utvecklingen och blir istället stressade. De kan därmed utveckla en ny slags 

sjukdom som han kallar för ”teknostress”.  

 

Kravens påverkan på stress 

De ökade kraven på dagens ungdom är en bidragande faktor till stress enligt samtliga 

respondenter. R1 upplever att de krav som ställs på ungdomarna, både deras egna och 

krav från omgivningen, kan resultera i stress. R2 säger också att det idag är mindre 

accepterat att misslyckas. Ungdomar känner krav både från samhället och från sig själv 

att lyckas även i framtiden, vilket ofta leder till stress. Det har också blivit en tightare 

arbetsmiljö i skolan med högre krav och högre tempo. R2 menar att välfärdssamhället 

har gjort att vi inte har blivit rustade att ta motgångar och därför inte klarar av att 

hantera de höga krav som ställs på oss.   

 

Empirin visar på att kraven i skolan kan ses som en stressfaktor. Alla intervjuade är 

eniga om detta.  R4 tar bland annat upp att det inte bara är de duktiga, ambitiösa 

eleverna som blir stressade. De elever som har svårt för skolan krävs det oerhört 

mycket jobb ifrån, vilket också kan resultera i stress. Hon menar att personligheten och 

gener är viktiga faktorer hur väl en ungdom klarar skolan. Även krav från föräldrar kan 

leda till stress. R2 menar att föräldrars attityder och krav kan påverka väldigt mycket 

hur en ungdom mår, vilket i sin tur om kraven är för höga, kan leda till stress.  

Även Schraml (2011) skriver om att de höga kraven från skolan och från föräldrar kan 

vara en utlösande faktor till stress.  Wiklund (2010) menar att de höga kraven 

resulterar i att ungdomar måste hålla ett högt tempo. Hon menar att olika typer av 

stressbesvär korrelerar med upplevelserna av stress i ett högt tempo och höga krav. 
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Utifrån empirin verkar en genomgående orsak till stress även ha att göra med 

personligheten. I alla intervjuerna tas personligheten upp på ett eller annat sätt som en 

möjlig faktor till stress. . R1 upplever att personligheten är en av de största orsakerna 

till ifall en person blir stressad eller inte. Hon menar att vissa påverkas mycket av vad 

som skrivs på sociala medier och mår väldigt dåligt, medan andra som har samma 

vänner inte bryr sig alls. Vissa personer hat lärt sig att hantera saker som kastas på en 

och lärt sig hitta något lugn i det. Hon menar att omgivningens krav kan vara samma, 

men vissa klarar av dem och andra inte, beroende på ens personlighet. 

 

Balans mellan krav, kontroll och stöd  

Enligt empirin anser respondenterna att det är viktigt att ha kontroll över sin 

studiesituation, annars kan kraven runtomkring bli ohanterbara. R2 säger ” Har man en 

känsla av att man har koll och styr, mår man ofta bättre än de som inte upplever det. 

Det är en jättestark koppling. Om man känner att man tappar kontrollen, så blir det 

mycket större stress”. 

 

Likaså Frankenhaeuser och Ödman (1992) skriver om vikten av egenkontroll för att må 

bra. När en individ kan utöva kontroll och påverka en situation dämpas olust. Däremot 

kan en situation som ligger utom ens kontroll kännas olustfull. Utifrån experiment visar 

sig egenkontroll kunna dämpa stresseffekter och öka välmående. Dessutom dämpas 

det skadliga kortisolproducerande systemet, vilket resulterar i mindre förslitningar på 

kroppen och ett bättre skydd mot diverse sjukdomar. 

 

Även R1 och R3 upplever att det är viktigt att hitta balans mellan krav, kontroll och 

stöd. R1 menar att det är just detta stödsamtalen är till för. ”Det är ju så det funkar, att 

hjälpa människor att hitta den balansen”. R5 tror också att det är viktigt att hitta en 

balans mellan krav, kontroll och stöd, men att det inte alltid är så lätt. Hon menar att 

ungdomar har svårare för detta, men att de förhoppningsvis lär sig att hitta en balans 

när de blir vuxna. 

 

Enligt empirin kan alla sorters krav såsom inre, skolans och föräldrars krav orsaka 

stress. Det är dock viktigt att försöka hitta en balans mellan stöd, krav och kontroll för 

att motverka stressen. Levi (2002) menar att krav- kontroll- stödmodellen är ett sätt 

att beskriva stressframkallande situationer. Kraven från oss själva och omgivningen kan 

ibland vara för höga. Att hitta balans handlar om ens egen kontroll och att kunna ta 

makten över vardagen. Har en person för mycket krav och möjligheterna att påverka 

är för små, så uppkommer den skadliga stressen. Levi betonar också vikten i det sociala 

stödet, vilket kan handla om ömsesidigt stöd, hjälp och uppmuntran. Stressen i 

västvärlden kan enligt honom förklaras till stor del av krav- kontroll- stödmodellen. 

Antingen är individen över-, under eller felbelastad. Då känner personen ofta en 

hjälplöshet och vanmakt att påverka sin egen vardag.  
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Här kan empirin relateras till KASAM. En individs känsla av sammanhang utvecklas och 

formar resultatet och en balans mellan under- och överbelastning. En persons 

motståndskraft beror på i vilken utsträckning denna upplever tillvaron som 

meningsfull, bergriplig och hanterbar. Detta påverkar hur en person tål krav, konflikter 

och motgångar (Antonovsky 1991). Under de tre första decennierna i en människas liv, 

finns det störst möjlighet att påverka KASAM (Lindström 1998). Enligt Näsman (1998) 

spelar både barndomen och ungdomen en stor roll i hur en individ upplever stress i 

framtiden. Finns det en balans i livet mellan krav som ställs, stöd från omgivningen och 

kontroll inom personen, så kommer mycket påfrestningar kunna stås emot. 

 

Genetiskt eller socialt betingat? 

Att de professionella aktörerna upplever att stress kan vara både genetiskt och socialt 

betingat framkommer i empirin. Respondenterna menar dock att det är svårt att veta 

vad som är arv och vad som är miljö.  

 

R4 tror att både det genetiska och miljön kan påverka stress. Skalet en person föds 

med kan aldrig tas ifrån en, men hur mycket som är gener respektive beteendet inom 

familjen, kan hon inte svara på. R2 menar att stress kan vara genetiskt. Redan från 

födseln är människor olika med utseende och temperament, så det spelar en stor roll 

menar han. R5 säger att stress och stressrelaterad ohälsa absolut kan vara genetiskt 

betingat och även socialt betingat. ”Socialt betingat… om du har något problem och du 

har någon att prata med som lyssnar och du känner dig trygg, så kanske du kan 

hantera det men om du inte har någon så blir problemet större och större och till sist 

blir det till för jobbigt. Sen relationer runt en person är viktigt.  Om det är genetiskt 

betingat behöver det inte märkas ifall miljön är bra, det kan förebygga ifall det är 

genetiskt betingat”.  

 

Även enligt R3 kan stress vara genetiskt betingat. Hon menar att det går att se i vissa 

släkter att de har en tendens att få samma symptom. Ifall någon ungdom kommer till 

henne, frågor hon alltid ifall det finns någon stressrelaterad ohälsa i släkten. 

 

Till skillnad från empirin där stress anses kunna vara både genetiskt och socialt 

betingat, menar forskningen att stress enbart är socialt betingat. Frankenheauser och 

Ödman (1992) menar att det finns skillnader i hur könen reagerar på prestationskrav 

från omgivningen. Deras forskning visar dock på att stress inte är genetiskt betingat. 

Könsskillnaderna som kan ses i olika stressreaktioner, har istället med att göra de roller 

tjejer och killar förväntas ta. Stress är alltså socialt betingat och en produkt av de 

förväntningar som ställs på könen i vårt samhälle. Dessa roller är något som grundläggs 

tidigt i livet.  
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6.1.1 Skillnader mellan könen 

Fler och högre krav på tjejer 

De professionella upplever att kraven på tjejer generellt sett är mycket högre än på 

killar. Både tjejernas egna krav och krav som kommer från omgivningen, kan vara en 

orsak till att tjejer oftare upplevs som stressade. Både R4 och R5 säger att kraven är 

mycket högre på tjejer inom skolans värld där de förväntas göra bra ifrån sig.  R5 

menar att tjejer också har oerhört mycket krav på sig även utseendemässigt” De ska 

vara smala och träna, sedan har de också krav på sig att hjälpa till hemma”. 

 

R2 tror att en anledning till att tjejer är mer stressade än killar skulle kunna ha att göra 

med att de ofta ställer högre krav på sig själva. Tjejer är dessutom generellt sett mer 

noggranna att lyckas med skolarbetet, vilket kan resultera i stress. Han säger ”när 

tjejer är stressade sliter de med näbbar och klor, medan killar hellre struntar i det och 

går och tittar på fotboll eller en film istället.” Dock menar han att det inte alltid 

behöver vara så. Många killar vill också ha höga betyg och studera vidare. 

 

Däremot R1 säger att det inte har så mycket med tjejer och killar att göra, utan att det 

handlar mer om” ...att vi blir uppfostrade i en viss könsroll”. Att det skulle vara någon 

större skillnad mellan könen tror hon inte. R3 tror, om hon måste generalisera, som R2 

att killar har mindre krav på sig och att de har en mer avslappnad inställning än tjejer. 

Hon har en känsla av att killar i större utsträckning flyr ifrån sina problem. När det 

exempelvis är jobbigt i skolan ger de hellre upp skolan helt och hållet. Medan tjejer 

ofta går in i det ”duktiga flicka syndromet”. Hon menar att tjejer känner mer krav på 

sig att försöka så länge det går att få ihop det hela. Men till slut orkar de inte längre, 

vilket resulterar i att de bryter ihop. Hon tillägger dock att det även finns tjejer som flyr 

skolan, men ifall hon ska generalisera så är det oftast killar. 

 

Forskning visar på att stressrelaterade problem tenderar att öka bland svenska 

ungdomar och framförallt bland unga tjejer. En studie gjord på gymnasieelever visade 

att varannan tjej och var femte kille kände sig stressade (Schraml 2011). 

 

Att tjejer ofta ställer höga krav på sig själva, kan relateras till Rosander (2013) och 

hennes nyligen gjorda studie om könsskillnader bland gymnasieelever. Det framgår 

som en stressfaktor att tjejer motiveras i skolan av rädslan för att misslyckas. Hon 

menar att vi har ett skolsystem som gynnar samvetsgranna och ångestdrivna elever. 

Framförallt är det unga tjejer som motiveras av rädslan för att misslyckas. Hon 

beskriver om det ”duktiga flicka syndromet” och menar att det i det långa loppet 

påverkar hälsan och välbefinnandet negativt. Schraml (2013) ser också skolans krav 

som en konsekvens på stress som i det långa loppet kan påverka hälsan och 

välbefinnandet negativt.  Ungdomar som har de högsta stressnivåerna, lider ofta av 

sömnproblem vilket kan påverka skolresultatet negativt. Att inte klara av sin skolgång 
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menar hon kan resultera i konsekvenser för framtiden då det blir svårt för dessa 

ungdomar att klara konkurrensen i samhället. 

 

Även Schraml mfl. (2011) ser de höga kraven i skolan och från föräldrar som en 

utlösande faktor till stress.  Tjejer har visat sig vara de som påverkas mest av samtliga 

krav.  De är ofta mer övervakade och ges inte lika mycket självbestämmanderätt från 

föräldrar, vilket kan vara en anledning till att främst tjejer känner sig stressade av krav.  

Eftersom tjejer sällan känner att de har kontroll över situationen, känner de sig lättare 

stressade än killar. Här kan jag relatera till Karasek & Theorells (1990). Enligt krav- 

kontroll- stödmodellen är också det sociala stödet en viktig del i vad som kan påverka 

stress både positivt och negativt. Finns ett bra socialt stöd som ger hjälp och 

uppmuntran, så är det lättare att hantera krav och kontroll från omgivningen. Vilket 

kan leda till en lägre stressnivå.  

 

6.2 Det sociala nätverkets påverkan av stress 

Empirin visar på att det sociala nätverket kan påverka stress både positivt och negativt, 

beroende på vilka attityder som finns i nätverket och hur stort tryck som ställs på 

personen. Att vara omgiven med ett bra socialt nätverk med familj och vänner, 

upplever samtliga respondenter som väldigt viktigt för att kunna stå emot stress.  

 

Empirin visar tydligt på att det sociala stödet har en stor betydelse för att ungdomar 

ska uppleva ett välbefinnande och ha god hälsa.  Hur stor betydelse det har, kan dock 

ha att göra med personligheten. R1 säger: ” Vissa kanske inte har något jättebra, tydligt 

nätverk runtomkring dem, och de kanske mår bra ändå.  Så det är också lite vad man 

behöver, vem man är som person. Vissa har ju ett jättefint stöd runtomkring sig och 

mår ändå dålig. Så det har ju inte bara med det att göra, men visst det har ju betydelse. 

De kanske skulle mått ännu sämre om de inte hade haft det.”  

 

R3 upplever att det sociala nätverket också kan verka som en stressfaktor för vissa 

ungdomar. Det finns de som har ett stort socialt nätverk som känner sig stressade. Hon 

berättar bland annat om de ungdomar som har skilda föräldrar och känner att de 

måste umgås lika mycket med båda familjerna.  Utöver det har de flickvänner/ 

pojkvänner och kompisar som vill träffa dem, samt läxor och träning. Dock säger hon 

att ett väl fungerande nätverk är jätteviktigt för att ungdomen ska må bra.  

 

Både inom nätverksteorin, KASAM och krav- kontroll- stödmodellen lyfts det sociala 

nätverkets betydelse fram som en viktig del att främja god hälsa och motverka stress.  

 

Enligt Näsman (1998) är KASAM en teori som handlar om individer, men som också kan 

användas i ett familjeperspektiv. Socialt nätverk är ofta med som en faktor och kan ses 
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som en resurs eller skyddsfaktor för individen. KASAM menar att familjen kan vara en 

källa till stress men att den också kan vara en resurs i stressade situationer. KASAM 

handlar inte bara om egenkontroll, utan personer i ens sociala nätverk kan bidra med 

både kunskap, stöd och möjliga lösningar. Enligt KASAM är familjen är en viktig bas för 

en känsla av sammanhang. I barndomen utvecklas ett barns KASAM genom 

livserfarenheter och stressupplevelser. Familjen är därför delaktig i hur ett barns 

KASAM utvecklas och formar resultatet och en balans mellan under- och 

överbelastning. Hur sedan barnet/ungdomen upplever stressmoment senare i livet, 

kan ha att göra med större livshändelser eller tillstånd av stress under uppväxten. 

Upplevs stressmoment i barndomen och ungdomen som begripliga, hanterbara och 

meningsfulla, får individen med tiden en känsla av sammanhang. Då är det lättare för 

ungdomen att i framtiden bemöta stressorer. 

 

Enligt krav- kontroll- stödmodellen är det sociala stödet en viktig del i vad som kan 

påverka stress både positivt och negativt. Har individen ett bra socialt stöd, får hjälp 

och uppmuntran, så är det lättare att hantera krav och kontroll från omgivningen. 

Detta kan leda till en lägre stressnivå (Karasek & Theorells 1990). 

 

Även Hessle (2003) beskriver nätverk som något som är i en ständig process, där olika 

delar påverkar och påverkas av varandra. Perspektivet tittar på hur nätverket 

runtomkring kan påverka en persons välmående.  Att vara omgiven av ett bra och 

tryggt nätverk, både hemma och på fritiden är väsentligt för att en person ska må bra.  

Detta i form av stöd, åsikter och engagemang.   

 

Utifrån de professionellas berättelser får jag uppfattningen att en persons nätverk 

påverkar väldigt mycket ifall en ungdom upplever stress eller inte. Vissa ungdomar har 

ett nätverk runtomkring sig där det är accepterat att misslyckas, medan andra har så 

mycket press på sig från föräldrar och annat håll, att de känner stress att lyckas med 

allt de gör. Detta kan naturligtvis leda till både positiv och negativ stress. Att vara 

omgiven av ett bra socialt nätverk, är enligt empirin väldigt viktigt för att kunna stå 

emot stress. Dock visar empirin också på att det sociala nätverket kan upplevas som en 

stressfaktor då ungdomen har ett alltför stort nätverk. En stor familj, många relationer, 

många fritisaktiviteter och att ständigt vara alla till lags, kan vara påfrestande.  

 

Att titta på en ungdoms nätverk för att få en helhetsbild av vad orsakerna till stress kan 

vara, är ett bra sätt för professionella att hjälpa ungdomen att strukturera upp och 

hantera sin stress. (Se 6.5 Professionellas hantering av ungdomars stress) 

 

 

6.2.1 Skillnader mellan könen 

Tjejer och killars påverkan av det sociala nätverket 
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Ifall tjejer och killar påverkas olika av det sociala nätverket, råder delade meningar om 

utifrån empirin. En del respondenter upplever att det inte är någon skillnad mellan 

könen, medan andra upplever att det är stor skillnad och tjejer är mer beroende av 

andras stöd. R2 menar att tjejer verkar vara mer känsliga och kanske därmed mer 

beroende av sitt nätverk. Medan både R3 och R4 inte ser att det skulle vara någon 

skillnad mellan könen. R1 upplever att det finns en skillnad mellan könen men att det 

främst beror på att tjejer är mer vana att prata om sina känslor. 

 

Enligt Haraldsson (2009) har det sociala nätverket en betydande roll för att minska 

hälsoproblem och motverka stress. Emotionellt stöd menar han kan fungera som en 

skyddsfaktor mot depression och andra former av stress. Han kopplar en låg nivå av 

stress och psykiskt välbefinnande till trygga miljöer såväl som i skolan som i hemmet.  

Den skillnad han ser mellan könen är att tjejer verkar ha ett större behov av 

känslomässigt stöd än killar för att kunna motstå stress. 

 

6.3 Uttryck av stress 

I empirin framkommer att stress vanligtvis visar sig i form av sömnsvårigheter, ångest, 

humörsvängningar, att man drar sig undan, problem med aptiten, inte tar hand om sin 

kropp, huvudvärk, nedstämdhet, hjärtklappning och oro. 

 

R4 berättar att de ungdomar som kommer till henne och är stressade känner att de 

inte hinner med någonting. Att de inte hinner gå ut och få frisk luft, inte hinner äta och 

att de inte hinner eller kan sova. Att de inte motionerar och ibland väljer bort saker 

som är bra för dem. De kommer med hjärtklappning och ångest och tror att de är 

sjuka. Enligt R5:s upplevelser visar sig stress oftast i ångest eller oro, vilket i sin tur kan 

leda till depression. R1 upplever att vissa ungdomar blir mindre sociala. Även ångest 

menar hon är vanligt.  En del ungdomar får också problem med aptiten och tar inte 

hand om sin kropp på ett bra sätt. 

 

Även R2 känner igen symtomen och upplever att det är vanligt att ungdomar känner 

oro, får huvudvärk och har svårt att sova när de är stressade. Han menar att stress 

också kan uttryckas i humörsvängningar. R3 berättar att många ungdomar får 

sömnproblem när de är stressade. Hon upplever att det inte heller är ovanligt att 

ungdomar som är stressade blir efter i skolan, vilket kan leda till nedstämdhet. Ju mer 

en ungdom är frånvarande från skolan, ju jobbigare blir det. Då blir det lätt att de drar 

sig undan även från det sociala och allt detta kan leda till en ond spiral. 

  

Här kan jag relatera till Schraml mfl. (2011) som skriver att sömnproblem är en vanlig 

biverkning av stress hos ungdomar. Ifall en person är stressad, kan det leda till 

sömproblem, som i sin tur leder till mer stress, som tillslut blir till en ond cirkel. 
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Schraml (2013) menar att stress ofta uttrycker sig i fysisk och känslomässig utmattning, 

inlärningssvårigheter och kognitiva problem. 

 

6.3.1 Skillnader mellan könen 

Hur tjejer och killar uttrycker stress 
I empirin går det att se en viss skillnad i hur stress uttrycker sig mellan könen. 

R3 upplever att tjejer tenderar att vara mer benägna att prata om sina problem, 

medan killar håller dem inom sig. Tjejer ger också ofta ut några slags signaler när de 

mår dåligt, medan killars signaler är svårare att se. Killar är till exempel mer benägna 

att göra självmord utan att någon har anat någonting, menar hon. R1 menar att det 

inte direkt går att se några skillnader mellan hur tjejer och killars stress visar sig. 

Däremot menar hon att en intressant skillnad är att killar alltid blir så förvånade över 

hur bra det känns att prata med någon om sin stress. R2 berättar att knappt några 

killar kommer och vill prata om stress, däremot träffar han ofta tjejer som har 

tillexempel ont i huvudet eller känner att de inte orkar med sin nuvarande situation. 

Han tror att killar kanske inte har den typen av stress som tjejer har, eller att det kan 

vara så att killar inte söker hjälp fast de har likande bekymmer, vilket är han inte säker 

på. 

 

Även R4 har svårt att se några klara skillnader mellan tjejer och killar. Dock menar hon 

att det är få killar som slutar äta när de stressar, att killar nog oftare struntar i skolan 

medan tjejer ofta biter ihop och kör på. R5 har en lite annan uppfattning och upplever 

att tjejer exempelvis får mycket mer ångest än vad killar får, vilket är ett uttryck av 

stress. Hon tror att det kan ha att göra med att kraven är så mycket större på tjejer. 

Hon upplever också att tjejer oftast har sämre självförtroende än killar, vilket kan 

påverka hur de ser på sin sig själv och sin kropp. 

 

Detta kan relateras till Gillander (2004) som studerar tjejers stressrelaterade ohälsa 

genom ett genusperspektiv. Hon menar att tjejer ofta har sämre självkänsla i 

jämförelse med killar och att de ofta är missnöjda med sin kropp. Tjejer är mer utsatta 

att utveckla ätstörningar än vad killar är. Gillander menar vidare att det kan ha att göra 

med att tjejer är mer utsatta än killar och att de har mindre makt.  Makt och inflytande 

är betydelsefulla faktorer för att kunna påverka sin hälsa. Om tjejer då har mindre 

makt och handlingsutrymme än vad killar har, skulle symptomen av ökad risk för 

ohälsa vara relaterat till detta. Skola, hemmet och fritid skulle kunna vara platser där 

makt och inflytande spelar stor roll menar hon. Haraldsson (2009) skriver att förtvivlan, 

ambivalens och missmod är vanliga känsloreaktioner främst bland unga tjejer. Även 

Schraml mfl. (2011) menar att det är flest tjejer som lider av stressrelaterade symtom 

såsom sömnproblem. 
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6.4 Professionellas upplevelser av ungdomars hantering av stress  

Positiv och negativ stress 

Enligt R2, R3 och R4 finns det olika sorter av stress. De menar att stress kan vara något 

positivt om individen behöver vara extra skärpt inför något. Det är när en ungdom är 

stressad under längre tid som det är farligt och kan leda till sjukdomar. 

  

Empirin överensstämmer med hur Frankenhaeuser (1997) beskriver positiv och negativ 

stress. Hon menar att på kort sikt är en höjning av stresshormoner inte något hot mot 

hälsan, det hjälper oss istället att hålla oss handlingsberedda och alerta. Det är när 

stresshormonerna ligger högt under en längre tid som effekterna kan bli skadliga. 

Kroniskt höga halter av stresshormoner kan vara en hälsorisk och bör därför betraktas 

som varningssignaler. 

 

Hur kan ungdomar som utsatts för mycket stress ändå bevara hälsan? 

Både R1 och R4 tror att vissa människor har en slags grundtrygghet, som gör att de kan 

utsättas för mycket svårigheter utan att det påverkar hälsan. R1 menar också att det 

handlar om personens inställning till livet och vad som är viktigt. Både R2 och R3 tror 

att det kan bero på att vissa människor är mer stresståliga än andra och att det beror 

på vilken form av stress personen utsätts för. 

  

Näsman (1998) skriver att teorin KASAM förklarar varför vissa människor som utsatts 

för mycket stress, ändå kan bevara hälsan.  Det som förenar dessa människor är ett 

bestämt förhållningssätt i tillvaron och en känsla av sammanhang. Fokus för teorin står 

i individens upplevelse av stress. Begreppet är formulerat utifrån ett positivt tillstånd. 

Det som förklarar de huvudsakliga hälsoeffekterna av stress, är variationer i denna 

positiva känsla. Den positiva känslan tros ge förutsättningar för att på bästa sätt kunna 

möta stressorer. Har personen en stark KASAM har den lättare klara av påfrestningar i 

livet med hälsan i behåll Jag tolkar detta som ifall individen känner en meningsfullhet 

med vad som görs, kan hantera situationen och upplever den som begriplig, så blir det 

en positiv känsla. Detta ger förutsättningar att klara svårare situationer. Har det sedan 

tidigare byggts upp en stark KASAM genom tidigare positiva livserfarenheter, är det 

också lättare att hantera nya påfrestningar som stress. 

 

R2 berättar att svårigheter kan bli till en skyddsfaktor. Har en person haft vissa 

svårigheter så tror han att dessa klarar sig bättre fram i livet. Även R3 tror att 

stressmoment och motgångar kan stärka en person, ifall denne har fått hjälp med att 

bearbeta upplevelsen. Att ha någon att ventilera sina tankar med tror hon är viktigt, 

vilket inte behöver vara en professionell utan likaväl en förälder eller liknande. Hon 

menar också att om en person har en grundtrygghet, så har denne lättare att hantera 

motgångar i livet.  
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R1 upplever också att stressmoment i barndomen och ungdomen som har klarats av på 

ett bra sätt, kan vara stärkande för framtiden. Hon säger: ”Ungdomar i Sverige mår så 

fruktansvärt dåligt, varför gör de det? Vi har det så bra här, och just det här att vi inte 

har blivit rustade. Det har inte hänt oss så mycket, vi har vuxit upp och haft det rätt så 

bra. Sen när man kommer till tonåren och känslorna är all over the place, ja då kan 

man inte hantera det, för man är inte van vid den motgången när man är liten liksom.  

Men om man får lite skit när man växer upp, då har man lärt sig”. 

                       

Enligt Frankenhaeuser (1997) har individen en bättre chans att klara påfrestningar utan 

att hälsan tar skada, ifall denna mår psykiskt bra. Detta stämmer överens med teorin 

KASAM. Den säger att om stressmoment i tillvaron i barndomen och ungdomen 

upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla, får individen en global känsla av 

sammanhang. Detta blir sedan till en utgångspunkt för hur stressorer kommer att 

bemötas i framtiden. Kroniska stressorer i barndomen tros däremot leda till svag 

KASAM (Näsman 1998).  

 

Utifrån detta tolkar jag det som om en person har en stark KASAM som har byggts upp 

i barndomen, får denna mer motståndskraft att hantera stress i framtiden. Har det 

däremot varit problem i barndomen, kan detta påverka även i ungdomen och 

vuxenlivet. Förmågan är då sämre att hantera motgångar såsom stress. Det finns ett 

gammalt ordspråk som säger ”Vad som inte dödar dig stärker dig”, och har individen 

mött motgångar i livet, som har klarats av, finns detta med som en positiv 

livserfarenhet. 

 

6.4.1 Skillnader mellan könen 

Fler tjejer än killar söker hjälp för stress 

Empirin visar att den stora delen som söker hjälp för stress är tjejer. R1 upplever att 

det är cirka 80 % tjejer och 20 % killar som söker hjälp. Hon upplever att tjejer är mer 

benägna att uppsöka professionell hjälp och har lättare att prata om sina problem. Hon 

menar att det kan vara så att killar faktiskt är mindre stressade än tjejer och även att 

de får utlopp för sin stress på andra sätt än att söka hjälp. Vidare tror hon att killar inte 

funderar lika mycket över stress och att det är därför de inte söker hjälp. 

 

Även de andra respondenterna upplever att flertalet som kommer till mottagningarna 

är tjejer, att så har det alltid varit. R2 berättar att han inte har träffat en enda kille där 

stressproblemet har varit i fokus. Dock verkar det vara ett mönster som sakta men 

säkert håller på att ändras, då killars psykiska ohälsa har börjat uppmärksammas mer. 

 

Detta kan relateras till Gillander (2004) som skriver att det finns en genomgående 

trend på att tjejer har sämre hälsa än killar. Däremot kan en förklaring till tonårstjejers 

rapporter om psykiska besvär vara, att tjejer har en benägenhet att överrapportera 
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sina besvär. Eller alternativt att killar tenderar att underrapportera sina besvär. Det 

finns än så länge ingen studie på att denna hypotes stämmer. Att tjejer skulle söka 

sjukvård mer än de behöver och att killar skulle behöva söka sjukvård oftare, finns 

heller inte någon studie på.  

 

Frankenhaeuser (1997) skriver däremot att forskning visar på att tjejer och killar 

upplever och bedömer sin egen prestation väldigt olika, vilket är en anledning till att 

fler tjejer än killar faktiskt upplever stress. Killar uttrycker ofta en känsla av framgång 

och belåtenhet medan tjejer är ganska missnöjda med sin prestation i allmänhet. En 

känsla av misslyckande och otillräcklighet har visat sig vara känslor som även de 

duktigaste tjejerna upplever. Detta är ett mönster som går igen i många situationer.  

 

6.5 Professionellas hantering av ungdomars stress 

Hur professionella aktörer arbetar för att minska stress bland ungdomar 

Empirin visar på att olika former av stödsamtal är ett bra sätt att hjälpa ungdomar 

minska sin stress. Många av respondenterna pratar också om vikten i att hjälpa 

ungdomarna att strukturera upp sin tillvaro, för att göra den mer hanterbar. Det är 

också viktigt att individualisera hjälpen utefter ungdomens behov. 

 

Enligt R2 kan ett första samtal se ut så här: Först görs en individuell bedömning, för att 

se vad problemet handlar om. Han menar att de inte bara kan gå på ordet stress när en 

ungdom kommer och känner sig stressad. Det är viktigt att titta över hela 

livssituationen, då ungdomen inte alltid har full koll på detta själv. Efter att en 

”kartläggning” har gjorts på ungdomen, tittar han på ifall basbehoven fungerar som 

det ska: mat, sömn, motion samt relationerna som finns runt omkring personen. Han 

anser att det är viktigt att kolla av att det inte finns några problem här, att se att 

exempelvis ungdomen äter som den ska trots att det är mycket i skolan för tillfället. 

När detta är gjort, är det viktigt att individualisera hjälpen beroende på problemet. Det 

kan handla om studieteknik, problem i förhållanden eller att prata om förhållandet till 

stress. R2 menar att det är viktigt att känna av ungdomen han möter och vad de som 

professionella behöver ge.  

 

R3 menar även hon att det är viktigt att först informera om de grundläggande 

behoven, att se till sömn, kost och motion.  Hon ger ofta sömntips till ungdomarna och 

försöker få dem att motionera lagom mycket, så att inte även det blir till en stressnivå. 

Nästa steg är att försöka strukturera upp och plocka bort det som inte är nödvändigt 

att göra. Hon försöker hjälpa ungdomen med att organisera upp i vilken ordning saker 

och ting ska tas. Hon berättar att en anledning till stress ofta är att ungdomar blir efter 

i skolan ”Det vi ser här är ju att de bli efter i skolan. Att högarna växer med saker som 
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inte har blivit gjorda. Så det jag försöker göra då är att strukturera och att ta tag i en 

sak i taget”. 

 

R1 berättar att ibland kan det räcka för ungdomarna att höra att det som de känner 

faktiskt är normalt, att det blir till en uppenbarelse att ”jaha, det är ju inte farligt, jag är 

ju inte sjuk”. Hon menar att det är normalt att känna sig lite stressad ibland. Ifall 

ungdomen bara får en chans att prata med någon om hur den känner sig, mår de ofta 

mycket bättre. Hon menar också att det är olika beroende på person, för vissa räcker 

det med att komma och prata en eller två gånger, medan andra är i behov av mer hjälp 

och stöd. 

 

R4 gör på liknande sätt som R2. Hon ritar ofta upp cirklar med till exempel det sociala 

nätverket såsom familj och skola, för att ta reda på hur ungdomens liv ser ut och var 

stöd finns. Detta hjälper också att se om det finns något att förändra. Hon menar att 

allting går att göra något åt, så länge ungdomen är motiverad för förändringar. 

 

Till BUP kommer ungdomar med allvarligare psykisk ohälsa. Proceduren som följs 

beskriver R5 med att ungdomen kommer på ett samtal där de professionella bedömer 

problemet, varför och med vad de behöver hjälp och utifrån den problemställningen så 

väljs en behandling. Det finns olika slags terapier, exempelvis kognitiv, beteendeterapi, 

psykoterapi, familjeterapi och ljusterapi. Vilken behandlingsmetod som väljs beror på 

vad problemet är. Ibland räcker det att bara ha en vuxenkontakt och samtalsterapi.  

 

R5 berättar också att de ibland använder sig av att ta in hela eller delar av ungdomens 

nätverk ”Till bedömningssamtal kommer föräldrarna med och vi har ju en 

grundideologi om att familjen ska involveras…” För att stress inte ska leda till 

depression eller annan psykisk ohälsa, menar R5 att det är viktigt att prata med andra 

om varför man är stressad. Det kan hjälpa att se saker från en annan vinkel och på det 

sättet kan ens tankar förändras. R5 menar att den som befinner sig i en bra miljö, mår 

bra för att den får mycket av andras tankar. 

 

Att titta på en ungdoms nätverk för att få en helhetsbild av vad orsakerna till stress kan 

vara, är ett bra sätt för professionella aktörer att hjälpa ungdomen att strukturera upp 

och hantera sin stress. En bra modell att utgå från för att få en helhetsbild av 

orsakerna till varför en person mår dåligt eller är stressad, är nätverksperspektivet och 

modellen ”fyrfältaren”. Här står ungdomen i centrum och omvärlden delas upp i fyra 

fält runtomkring; verksamheter, familj, nätverk och fritid. Verksamheten är den plats 

där ungdomen har sin dagliga bas, såsom skolan.  För att få en bild över verkligheten är 

det viktigt att se ungdomens helhet. Annars finns det en risk att denne drunknar i sitt 

eget perspektiv. Ifall en ungdom befinner sig i en kritisk situation hemma, kan det 

innebära att verksamheten också drabbas. Det kan bli problem i skolan och ungdomen 
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kan få koncentrationsproblem för att denne inte mår bra. Likadant kan problem i 

skolan påverka situationen hemma (Hessle 2003). 

 

Förmågan att sätta gränser 

Att kunna sätta gränser på vad som är viktigt och mindre viktigt är enligt empirin 

avgörande för hur stress utvecklas. R3 anser att det är jätteviktigt att sätta gränser, 

men att det är svårt för många ungdomar. ”Det är den stora utmaningen att lära sig 

och avgränsa sig och ta makten över vad är det jag behöver göra nu och inte göra. 

Koncentrera sig på det som är det viktiga nu och hitta i flödet. Det är svårt”. Även R4 

menar att det är viktigt att kunna sätta gränser och kunna sortera bort det som inte 

måste göras, annars mår personen inte bra. 

 

När det handlar om att sätta gränser för vad som är viktigt och mindre viktigt, kan jag 

relatera till teorin KASAM. Människor kan avgränsa vissa sfärer i livet som bas för 

KASAM. De kan bortse från vissa delar av sitt liv och välja ut andra områden som är 

viktiga. På det sättet kan de utgå från en mer sammanhängande bild. Utmaningar som 

upplevs vara värda att investera energi i kan ses som meningsfulla (Näsman 1998). 

 

Använder de professionella några särskilda teorier/metoder för ungdomars stress? 

Ingen av respondenterna använder sig av någon särskild metod/teori vid just stress. 

Det framkom att det inte finns någon avsmalnad metod för just stress, utan det viktiga 

är att individanpassa kunskapen som de professionella aktörerna har till individen som 

söker hjälp. R1 säger att verksamheterna inte har några fastslagna riktlinjer för just 

stress, utan det handlar om att bryta ner olika teorier/metoder och plocka lite av det 

som passar bäst för just personen som kommer in. 

 

Bakgrundsfaktorers relevans 

R3 säger att det beror lite på situation, ifall det är nödvändigt att titta på relevanta 

bakgrundsfaktorer. Hon menar att detta inte behövs ifall problemet är mer konkret 

och ungdomen vet exakt varför hon är stressad. Då är det bättre att fokusera på själva 

problemet. 

 

R4 säger också att det är situationen som bestämmer ifall relevanta bakgrundsfaktorer 

ska blandas in. Ofta kan det dock vara bra att titta tillbaka lite på allt möjligt menar 

hon, som ifall ungdomen har något tidigare problem som den har risk att falla tillbaka i. 

Dock menar hon att det kan vara onödigt att fokusera på saker som inte är relevanta, 

utan det viktigaste är att se personen här och nu. Även R5 menar att det är väldigt 

individuellt ifall det är någon mening att titta på bakgrundsfaktorer. När hon träffar 

ungdomar får de först berätta hur de mår och hur de tänker kring varför de mår som 

de gör. Hon berättar att hon ibland får tillräckligt med information bara genom att låta 

ungdomen prata om sitt problem. Oftast kommer informationen automatiskt kring till 
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exempel ungdomen själv och familjen, vilket kan bli till stor nytta. Hon anser också att 

när en ungdom börjar må bättre, är det viktigt att titta på bakgrundsfaktorerna. Detta 

för att kunna förebygga att ungdomen ska börja må dåligt igen. 

 

KASAM har däremot ett annat synsätt än respondenterna. Enligt teorin är det viktigt 

att titta på faktorer som ålder, kön, social klass och tidigare ohälsa. KASAM är något 

som samvarierar med bland annat ovan nämnda bakgrundsfaktorer förutom kön. Det 

finns ett samband mellan KASAM och ohälsa men de tidigare bakgrundsfaktorerna 

försvagas med tiden. KASAM är alltså inte oberoende av erfarenheter som hänt 

tidigare i livet, vilket kan handla om dåliga livserfarenheter och dåliga 

levnadsomständigheter (Lundberg 1998). 

 

6.5.1 Skillnader mellan könen 

Finns det könsskillnader i hur stress hanteras? 

Alla respondenterna säger att de inte bemöter eller hanterar tjejer och killar olika som 

kommer till dem med stressproblem. Det är i sådana fall inget de själva är medvetna 

om.  R3 säger exempelvis: ” Nej jag tänker inte kön så jag tänker individer. För individer 

är ju olika. Jag måste ju alltid lyssna in vad den som kommer hit med vad den har för 

problem.” Även R1 betonar att hon inte tycker om att skilja på killar och tjejer. Hon 

menar att det är individen som är i fokus, inte om det är en tjej eller kille.  

 

Enligt Blennow (2004) görs det mycket forskning just om hur tjejer som lider av stress 

och depression kan hjälpas av professionella. Det finns en föreställning om att ångest, 

stress och depression ligger i ”den traditionella kvinnorollen”, vilket har gjort att 

psykisk ohälsa kring män har kommit i skymundan. Detta anser Blennow har att göra 

med att genusperspektivet inom sjukvården till stor del inte existerar.  Hon menar 

också att könsskillnader ofta redovisas medan genusfrågan sällan diskuteras inom 

sjukvården. Det finns stereotyper om att det exempelvis oftast är tjejer som är lider av 

depression. Detta beskrivs som något naturligt och besvären kan därmed uppfattas 

som biologiskt och genetiskt betingande. Jag anser att dessa föreställningar också kan 

finnas även inom andra professioner som exempelvis socialt arbete. Detta kan leda till 

att professionella aktörer omedvetet bemöter ungdomar ur ett genusperspektiv. 
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7 Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens resultat och analys kortfattat att diskuteras genom 

att besvara frågeställningarna . Vidare sker en reflektionen huruvida stress är genetiskt 

eller socialt betingat. Slutligen kommer förslag på vidare forskning att ges. 

7.1 Svar på frågeställningar 

 Vilka orsaker uppfattar professionella aktörer, vara bidragande faktorer till ungdomars 

stress och stressrelaterade ohälsa? 

De vanligaste orsakerna till stress utifrån de professionellas upplevelser är: 

 Inre och yttre krav (från ungdomarna själva, skolan och föräldrarna) 

 Sociala medier  

 Teknik i form av mobil och internet 

 Det sociala nätverket (är i vissa fall en stressfaktor) 

 

Enligt de professionella ställs högre krav på tjejer, vilket kan vara en bidragande orsak 

till tjejers höga stressnivå. En genomgående orsak till stress anser de även ha att göra 

med ungdomens personlighet. 

Finns det enligt de professionellas berättelser, genusspecifika mönster i hur stress 

kommer till uttryck bland ungdomar? 

Utifrån de professionellas upplevelser uttrycker sig stress med samma mönster hos 

både könen i framförallt sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet, huvudvärk, 

humörsvängningar och hjärtklappning. 

Enligt de professionella är samtliga uttryck av stress vanligast hos tjejer, men uttrycks 

även hos killar. Tjejer tenderar också vara mer benägna att prata om sina problem och 

är tydligare på att ge ut signaler när de mår dåligt. Att få problem med aptiten och inte 

ta hand om sin kropp är utmärkande hos tjejer.  Inga specifika uttryck för enbart killar 

framkom i studien, enligt de professionellas berättelser. 

 

Hur hanteras ungdomars stress och stressrelaterade problem av de professionella och 

vilka metoder används? 

 Stödsamtal (ventilera känslor och tankar) 

 Strukturera upp tillvaron (vilket gör tillvaron mer hanterbar) 

 Individualisera hjälpen utifrån ungdomens behov 

 Nätverkets betydelse (för att få en helhetsbild av vad orsaken till stressen är) 

 

Inga särskilda metoder/teorier används. Det finns utifrån de professionella ingen 

avsmalnad metod för just stress. Det viktiga är att individanpassa kunskapen man har 

som professionell till individen som söker hjälp. 
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7.2 Reflektion 

I både empirin och tidigare forskning framkommer det tydligt att tjejer är mer 
stressade än killar. De intervjuade upplever den ”typiska stresspersonen” som en 
duktig och ambitiös tjej som har många bollar i luften samt höga krav både från sig 
själv och omgivningen. 
 

Det finns en genomgående trend på att tjejer har sämre hälsa än killar. Inom 

forskningen framkommer detta tydligt.  Att de höga siffrorna om tjejers stress skulle ha 

att göra med att tjejer har en benägenhet att överrapportera sina besvär och att killar 

skulle underrapportera sina besvär, ser dock genusperspektivet som en bortförklaring. 

Det finns ingen hypotes för att tjejer skulle söka mer vård än de behöver och att killar 

skulle behöva vård oftare. 

 

Att vi föds med vissa förutsättningar och att uppväxt, det sociala nätverket, 

livserfarenheter, framgångar och motgångar skapar hur vi blir som personer 

framkommer i de professionellas berättelser om ungdomars stress. 

 

Hur kan det då komma sig att de professionella upplever att tjejer är så pass mycket 

mer stressade än killar? Det är intressant att reflektera kring ifall stress är genetiskt 

eller socialt betingat. Kan det vara så att stress är en social konstruktion som har 

skapats av samhället och de människor som lever i det? Är det så att tjejer och killar 

redan från början har uppfostrats i en viss könsroll? Kan de förväntningar som finns på 

att tjejer ska vara lugna och ambitiösa medan det är mer accepterat för killar att ta för 

sig och vara tuffa, vara en förklaring till hur vi påverkas av stress? Kan detta resultera i 

att tjejer får sämre motståndskraft att hantera påfrestningar som leder till 

stressrelaterad ohälsa? Enligt de professionellas berättelser verkar det vara så. Frågan 

är dock hur dessa genusspecifika mönster skall kunna brytas. 

 

Lösningen skulle kunna vara att öka medvetenheten om de genusspecifika mönster 

som finns i samhället och inom sjukvården. Människor behöver få en djupare insikt om 

sina egna förställningar om de könsbestämda egenskaper som lagts på tjejer och killar. 

Vilka ofta kan vara omedvetna. De professionella i studien upplevde att de inte gjorde 

någon skillnad på kön i bemötande och behandling. Man kan fråga sig om så verkligen 

är fallet, eller om det finns med på ett omedvetet plan. Jag anser att det är viktigt att 

utveckla ett mer könsmedvetet socialt arbete. Detta skulle kunna göras genom att 

identifiera rutiner och verktyg som kan användas för att utveckla könsmedvetenheten. 

 

Det framkommer inom genusforskningen att stress inte är något som är genetiskt 

betingat utan att det med stor sannolikhet kan vara socialt betingat. Könshormonerna 

är heller inget som forskning har kunnat se ligga bakom de könsskillnader som finns i 

stressreaktioner mellan kvinnor och män. 
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Enligt de professionellas berättelser verkar dock stress vara något som kan vara både 

genetiskt och socialt betingat. Jag tror själv och det verkar vara mest logiskt, att det är 

så. Sedan kan de båda tankesätten vägas mot varandra. Enligt filosofin så föds vi utan 

förutbestämda egenskaper. Att alla våra egenskaper är förskaffade under livets gång. 

Man pratar om tabula rasa ” ett oskrivet blad”, som skrivs under vår uppväxt. 

Samtidigt tror jag att vi föds med vissa förutsättningar att kunna motstå svårigheter. 

Varför skulle inte stress kunna vara genetiskt betingat, när andra sjukdomar och 

beroendeframkallande missbruk av olika slag sägs vara det? Jag tror att människor är 

olika redan från födseln, men att det sociala nätverket och hur vi lever, kan påverka 

våra förutsättningar att vara antingen mer motståndskraftiga eller lättpåverkade, när 

det kommer till exempelvis stress. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Forskningen har som tidigare påvisats, nästan enbart fokuserat på tjejers 

stressrelaterade ohälsa. Vi vet inte så mycket om killar när det kommer till stress.  

Det görs mycket forskning kring hur professionella aktörer kan hjälpa tjejer. Killars 

depression har därför blivit svårare att upptäcka, då de har en annan symptombild än 

tjejernas. Kanske kan det vara så att inte fler tjejer än killar är stressade, utan att killars 

stressymptom uttrycker sig på ett annat sätt. Därför anser jag det som viktigt att forska 

vidare om just killar och psykisk ohälsa, i relation till allt från ångest och stress till 

depression.  

 

En annan fråga som väckts under studien är hur stor del av stress som är genetiskt och 

socialt betingat. De svar jag har fått har visat på olika synsätt. Det vore därför 

intressant att gå vidare med detta och se ifall det går att finna några tydliga svar  

på denna fråga. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Presentationsbrev till professionella aktörer 
 
Hej! 
 
Jag heter Charlotte Steen och går sista året på Socionomprogrammet på 
Linnéuniversitetet. Vi har tidigare talats vid på telefon och jag sänder detta brev för att 
förtydliga intervjuns syfte och innehåll. 
 
Just nu håller jag på med mitt examensarbete och skriver en studie om stress bland 
ungdomar. Syftet med studien är att förstå professionellas upplevelser och 
erfarenheter av ungdomars stress, med fokus på genusspecifika mönster. Fokus 
kommer att ligga på upplevda orsaker till stress, hur stress kommer till uttryck samt 
hur stress och stressrelaterad ohälsa hanteras. 
 
Jag skulle gärna vilja ta del av Din kunskap och Dina erfarenheter och har därför 
kontaktat Dig för en intervju där jag får ställa ett antal frågor kring Dina upplevelser av 
stress bland ungdomar. 
 
Jag kommer att spela in intervjun för att underlätta bearbetningen av 
intervjumaterialet, förutsatt att Du samtycker till det. 
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt och utgå från de forskningsetiska 
principer som finns inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Intervjun beräknas i sin helhet ta cirka 1 timme. 
 
 
 
Avtalad tid för intervjun:  
 
 
Har Du frågor får Du gärna kontakta mig på: 
 
Mobilnummer: XX eller på mailadress: XX 
 
 
Jag ser fram emot vårt möte! 
 
Med vänlig hälsning Charlotte Steen 
 
Handledare:  
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Bilaga 2 Intervjuguide till professionell aktör inom verksamheterna: 

Ungdomsmottagning, Gymnasieskolor samt Barn och ungdomshälsan  
 

1) Vad har du för yrkestitel? 

2) Hur länge har du jobbat i yrket? 

Stress allmänt 

3) Upplever du att det finns mycket stress bland ungdomar idag? 

4) Är det många ungdomar som kommer hit och pratar om stress? 

5) Är det mest flickor eller pojkar som kommer hit? 

6) Vad tror du att detta (eventuella skillnader) kan bero på? 

7) Tror du att dagens ungdom är mer stressade idag än tidigare? 

8) (Om svar ja) Vad anser du den ökade stressen kan bero på? 

 

Orsaker till stress  

 9) Vad anser du kan vara bidragande faktorer/orsaker till stress? 

10) På vilket sätt upplever du att ungdomens sociala nätverk kan påverka stress 

positivt/negativt? 

11) Tror du att tjejer/killar påverkas likvärdigt av sitt sociala nätverk i relation till 

stress? 

12) Tror du att självbilden kan påverka stress positivt/negativt? Hur? 

13) Vilken roll tror du familjens betydelse har för en individs självbild? 

14) Hur tror du att en medvetenhet om sig själv och en tilltro på sin egen förmåga kan 

påverka hälsan och stress? 

 

Hur kommer stress till uttryck 

 9) Hur verkar stress visa sig bland ungdomar? 

10) Kan man se några typiska mönster för hur flickors/pojkars stress visar sig?  

11) Varför tror du att tjejer och killars stress kommer till uttryck på olika sätt? (Vad kan 

ligga till grunden för detta?) 

12) Tror du att tjejer och killar reagerar olika i stressade situationer? Hur? 
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Stöd krav kontroll och ansvar 

13) Tror du att tjejer och killar påverkas olika av krav? 

14) Tror du att krav från skola/studier kan vara en orsak till stress? 

15) Tror du att höga krav i kombination med låg kontroll i en studiesituation, kan leda 

till anspänning och stress hos studenter? 

16) Tror du att ansvar och krav från till exempel föräldrar samt från sig själv kan leda 

till stress? 

17) Tror du att balansen mellan krav, stöd och kontroll kan påverka hälsan? 

 

Hur hanterar ungdomar stress 

18) Upplever du att det finns några skillnader i hur tjejer och killar hanterar stress? 

(copingstrategier) 

19) (Om svar ja) Varför tror du att tjejer/killar hanterar sin stress olika? 

20) Hur viktigt anser du det är att ha en förmåga att sätta gränser på vad som är 

viktigt/mindre viktigt för att undvika stress? 

 

Vad främjar en god hälsa 

21) Hur pass viktigt anser du att det sociala stödet är för upplevelse av välbefinnande 

och god hälsa? 

22) Hur tror du det kommer sig att vissa ungdomar som utsatts för mycket stress, ändå 

kan bevara hälsan? 

23) Tror du att om stressmoment i tillvaron under barndomen och ungdomen upplevs 

som begripliga, hanterbara och meningsfulla, bildar en utgångspunkt för hur stressorer 

kan bemötas i framtiden? 

 

Stressrelaterad ohälsa 

24) Hur definierar du stressrelaterad ohälsa? 

25) Hur visar sig stressrelaterad ohälsa hos ungdomarna? 

26) Upplever du någon skillnad mellan könen när det kommer till stressrelaterad 

ohälsa? 
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Professionell hantering av stress 

27) Hur jobbar ni för att minska stress? 

28) Vilka teorier/metoder används? 

29)Finns det könsskillnader i hur stress hanteras? 

30) Anser du att det är viktigt att titta på relevanta bakgrundfaktorer (som ålder, kön, 

social klass, socialt nätverk, upplevda levnadsförhållanden och tidigare ohälsa) för att 

få en bild av varför ungdomar är stressade eller har stressrelaterad ohälsa? 

31) Finns det något mer som du kan berätta om ämnet som jag skulle kunna ha nytta 

av? 
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Bilaga 3 Intervjuguide till professionell aktör inom verksamheten BUP 

 

1) Vad har du för yrkestitel? 

2) Hur länge har du jobbat i yrket 

Stress allmänt 

3) Upplever du att det finns mycket stress bland ungdomar idag? 

4) (Om svar ja) Vad tror du att den ökade stressen kan bero på? 

5) Tror du att dagens ungdom är mer stressade idag är tidigare? 

6) Upplever du några skillnader mellan tjejer och killar när det kommer till stress? 

 

Stressrelaterad ohälsa 

7) Hur definierar du stressrelaterad ohälsa? 

8) Kan man se någon skillnad mellan könen när det kommer till stressrelaterad ohälsa? 

9) Vad tror du att detta (eventuella skillnader) kan bero på? 

10) Tror du att stress och psykisk ohälsa kan vara genetiskt betingat? 

11) Tror du att stress och psykisk ohälsa kan vara socialt betingat? 

12) Tror du att stress kan ligga till grund för allvarligare psykisk ohälsa/stressrelaterade 

sjukdomar?( som exempelvis depression) 

13) Är det många ungdomar som kommer hit och söker hjälp, där stress kan ligga till 

grund för den psykiska ohälsan? 

14) Upplever du att stressrelaterad ohälsa utvecklas till olika typer av psykisk ohälsa 

beroende på kön? 

 

Uppväxt och socialt nätverk 

15) Hur mycket tror du kan ligga i barndomen/uppväxten/familjen för framtida 

stressrelaterad ohälsa? 

16) Tror du att upplevelser i barndomen, såsom skilsmässa, missbrukande föräldrar 

och stressande livshändelser kan påverka kroniska stressorer i tonåren? 

17) Vilken inverkan tror du att det sociala nätverket kan ha på stressrelaterade 

problem och psykisk ohälsa? 
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Krav- kontroll- stöd 

18) Tror du att tjejer och killar påverkas olika av krav? 

19) Tror du att krav från skola/studier kan vara en orsak till stress och psykisk ohälsa? 

20) Tror du att höga krav i kombination med låg kontroll i en studiesituation, kan leda 

till anspänning och stress hos studenter? 

21) Tror du att balansen mellan krav, stöd och kontroll kan påverka hälsan? 

 

Vad främjar en god hälsa 

22) Hur pass viktigt anser du att det sociala stödet är för upplevelse av välbefinnande 

och god hälsa? 

23) Hur tror du det kommer sig att vissa ungdomar som utsatts för mycket stress, ändå 

kan bevara hälsan? 

24) Tror du att om stressmoment i tillvaron under barndomen och ungdomen upplevs 

som begripliga, hanterbara och meningsfulla, bildar en utgångspunkt för hur stressorer 

kan bemötas i framtiden? 

 

Professionell hantering av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa 

25) Hur jobbar ni med ungdomar som har stressrelaterad ohälsa/stressrelaterade 

sjukdomar? 

26) Vilka teorier/metoder används? 

27) Finns det könsskillnader i hur stressrelaterad ohälsa hanteras? 

28) Hur kan man arbeta för att stress inte ska utvecklas till depression eller annan 

psykisk ohälsa? 

39) Anser du att det är viktigt att titta på relevanta bakgrundsfaktorer (som ålder, kön, 

social klass, socialt nätverk, upplevda levnadsförhållanden och tidigare ohälsa) för att 

få en bild av varför ungdomar har stressrelaterad ohälsa? 

30) Finns det något mer som du kan berätta om ämnet som jag skulle kunna ha nytta 

av? 

 

 

  


