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Abstract 

 
Research has shown that the stress-related illness among adolescents has increased, especially 

amongst young women. The aim of this study was partly to explore the occurrence of stress in 

students attending the second or third year of high-school, but also to examine which areas the 

adolescents find the most stressful. Furthermore the aim of the study was to investigate how the 

two salutogenic factors self-esteem and social support affect stress-levels. Gender differences 

were also investigated regarding the stress-levels, the different areas of stress and self-esteem. 

The study was questionnaire based and the sample contained 179 students from four different 

schools in a medium-sized town in the south of Sweden. Results showed that 68 % of the 

adolescents experience high levels of stress, the women in the study reported higher levels than 

men. These results are consistent with previous research. The areas that could predict stress-

levels the highest were stress of future uncertainties and stress of school performance, the latter 

had the largest effect-size. Women reported significantly higher levels of stress in four of the 

six measured areas. Regarding the salutogenic factors only self-esteem could predict a reduction 

of stress at a significant level in adolescents. Previous research has shown social support as a 

significant salutogenic factor as well as self-esteem, but this was not the case in the present 

study.  
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Sammanfattning 

 
Forskning tyder på att den stressrelaterade ohälsan bland dagens ungdomar har ökat, särskilt 

bland unga kvinnor. Syftet med föreliggande studie var dels att undersöka förekomsten av 

upplevd stress hos gymnasieungdomar i årskurs 2 och 3, men också vilka områden som 

ungdomar upplever som stressande. Vidare undersöktes också hur de två salutogena faktorerna 

upplevd självkänsla och upplevt socialt stöd påverkar stressnivån. Studien undersökte även 

huruvida könsskillnader föreligger gällande stressnivå, vilka områden som upplevs stressande 

samt kring den upplevda självkänslan. Studien är av självskattningsart i form av en enkät. 

Urvalet bestod av 179 elever från fyra olika gymnasieskolor i en mellanstor stad i södra Sverige. 

Resultatet visade att 68 % av ungdomarna upplever en hög stressnivå, där kvinnor skattat högre 

stressnivåer än män, vilket går i linje med tidigare forskning. De områden som starkast kunde 

predicera stressnivån var stress inför framtiden och stress av skolarbetet där den senare hade 

störst förklaringsvärde. Kvinnor rapporterade signifikant högre värden inom fyra av de sex 

områdena som mättes. Vad gäller de salutogena faktorerna var det enbart självkänsla som 

signifikant kunde predicera en minskning av stressnivån hos ungdomarna. Tidigare forskning 

har dock visat att såväl socialt stöd, som självkänsla, kan betraktas som salutogena faktorer vid 

stress. 

 

Nyckelord 
Stress, gymnasieungdomar, stressområden, självkänsla och socialt stöd. 
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“The international health community is concerned about the mental health status of our 

young…it is a time bomb that is ticking and without the right action now millions of our 

children growing up will feel the effects” 

 

-  Dr Hans Troedsson, tidigare WHO-direktör för 

området barn och ungdomars hälsa, 2002 (World Health Organization, 2005) 

 

Människor lever i ett stressgenererande prestationssamhälle (SOU 2006:77) där ständiga 

påfrestningar är vanligt förekommande. Alltid finns det något som behöver uträttas och nästa 

uppgift väntar runt hörnet så fort ett mål har uppnåtts (Schraml, 2006). Enligt Statens offentliga 

utredning (SOU 2006:77) kan stress leda till psykisk ohälsa, och nationella studier har visat på 

stora ökningar av stress samt stressrelaterad ohälsa bland ungdomar (Hagquist 2009; SOU 

2006:77). Den stressrelaterade problematiken har krupit allt längre ner i åldrarna (Schraml, 

2013; SOU 2006:77) och risken finns att denna grupp med unga vuxna alltmer utvecklar kronisk 

stressproblematik (Socialstyrelsen, 2003). Forskning indikerar dessutom på stora 

könsskillnader gällande ungdomars upplevda stressnivå då flickor rapporterat högre nivåer av 

stress (Hagquist, 2009; Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sarnecki, 2011; Skolverket, 

2016; SOU 2006:77). Stress är således ett högst aktuellt ämne och forskare menar att 

ungdomars mentala hälsa är ett globalt hälsoproblem och en hälsoutmaning (Patel, Flisher, 

Hetrick & McGorry, 2007; World Health Organization, 2005).  

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan stressnivån påverkas av olika faktorer, en sådan faktor 

är resurser. Stress kan dels påverkas av individens egna resurser, men också av resurser i den 

omkringliggande miljön. Likaledes kan resurser minska risken för att stress ska utvecklas till 

psykisk ohälsa. Forskning indikerar att bland annat självkänsla (Smith & Dust, 2006) och 

socialt stöd (Lindblom, Linton, Fedeli, & Bryngelsson, 2006) kan betraktas som sådana 

resurser, och är följaktligen salutogena faktorer vid stress. Därför kommer denna studie närmare 

undersöka hur självkänsla och socialt stöd påverkar stressnivån.  

 

Tidigare forskning har också visat på olika riskfaktorer vad gäller uppkomsten av stress, och 

höga krav kan ses som ett sådant stressgenererande område (Karasek & Theorell, 1990). Krav 

och press är något alla upplever och kan upplevas inom många olika områden. Krav kan ställas 

av olika aktörer, inklusive av individerna själva, på att till exempel utveckla kunskap och få bra 



 

 

 

6 

betyg. Dock kan krav också leda till stress och ohälsa (Fukuda et al., 2010; Li, Shang, Wang & 

Siegrist, 2010; Låftman & Modin, 2012). I denna studie undersöks därför vilka områden som 

upplevs som stressande för ungdomar. Genom att ta reda på i vilken grad olika områden 

genererar stress, samt vilken inverkan salutogena faktorer har vid stress, är förhoppningen att 

föreliggande studie kan bidra till det preventiva arbetet av den progressiva trend av 

stressrelaterad ohälsa som forskningen tyder på. Studien undersöker också huruvida det 

föreligger några könsskillnader gällande ovanstående faktorer. För att kunna studera detta 

närmare följer nedan en djupare redogörelse av tidigare forskning och teorier kring stress, vilka 

områden som betraktas som stressande samt hur stress och de salutogena faktorerna självkänsla 

och socialt stöd hänger samman. 

 

Stress 

Stress är något alla upplever och är en del av vardagen (SOU 2006:77). Stress i sig är inte 

nödvändigtvis negativt utan kan ses som stimulerande och utvecklande (Strandell, 2005). Enligt 

Antonovsky (1991) betraktas stress också som en viktig del för vår överlevnad och är således 

av funktionell karaktär. Stress blir först hälsofarlig när upplevelser av att inte kunna hantera en 

situation uppkommer, eller när det finns ihållande anspänningar över tid, med flertalet händelser 

som avlöser varandra (Cohen & Wills, 1985). Återhämtning är därmed en viktig faktor för att 

reducera risken att drabbas av stressrelaterade besvär (Mörelius, 2012). 

 

Lazarus och Folkmans (1984) transaktionella modell förklarar psykologisk stress som ett 

särskilt förhållande mellan individen och omvärlden som bedöms som påfrestande. Lazarus 

(1999) beskriver också stress, i likhet med Cohen och Wills (1985), som en obalans mellan de 

krav som ställs på individen samt den upplevda förmågan att kunna hantera situationen. Det 

kan handla både om individens faktiska förmåga att hantera stressande situationer, men också 

om tilltron till den egna förmågan (Lazarus, 1999). Enligt Lazarus och Folkman (1984) uppstår 

således höga stressnivåer om individen utsätts för krav och press som upplevs vara 

svårhanterliga, vilket då också kan påverka individens välbefinnande. Vad som upplevs som 

kravfullt varierar dock från individ till individ. Det är tolkningen av situationen som är 

avgörande för hur en individ reagerar och huruvida situationen betraktas som stressande eller 

inte. Om individen känner sig trygg, och har en känsla av att kunna hantera situationen, kan 

resultatet bli en minskning av den fysiologiska stressresponsen. Om situationen betraktas som 
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övermäktig kan den fysiologiska responsen istället öka. Stress blir dessutom större för individen 

ju mer betydelse som läggs vid situationen (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Ungdomsåren beskrevs redan under början av 1900-talet i termer av storm och stress (Hall, 

1904) och har betraktats som en av de svåraste perioderna som människor genomgår (Arnett, 

1999). Ungdomsåren är en fas i livet som involverar stora förändringar fysiologiskt, biologiskt, 

psykologiskt och socialt. Därmed är det föga förvånande att många ungdomar upplever sig 

stressade eller att perioden framställs som stormig (Arnett, 1999). Schraml et al. (2011) lyfter 

dock fram risker med denna beskrivning av ungdomsåren då det är lätt att svårigheterna 

betraktas som en naturlig del av ungdomstiden istället för att ses som en indikation på att 

insatser behöver sättas in för att hjälpa och stötta ungdomarna.  

 

Studier visar att antalet 16-åringar som rapporterar stress, trötthet och psykosomatiska symtom 

har ökat stadigt (Alfven, Östberg & Hjern, 2008; Lager, Berlin, Danielsson, & Heimerson, 

2009; SOU 2006:77), särskilt har problemen ökat bland flickor (Hagquist, 2009; Skolverket, 

2016). En studie gjord på 1304 barn och ungdomar visade att 21 % kände sig stressade flera 

gånger i veckan och 42 % kände sig stressade minst en gång i veckan. De som kände sig 

stressade i högre grad hade också lägre psykiskt välbefinnande (SOU 2001:55). Schraml (2013) 

fann i en studie att 30 % av eleverna rapporterade svåra stressymtom och 8 % rapporterade lika 

svåra symtom som tidigare endast observerats hos vuxna kliniskt utbrända patienter. Av 

ungdomarna i studien var det 15 % som rapporterade svåra stressymtom genom hela gymnasiet 

och ansågs således lida av kronisk stress. I linje med detta visade Skolverkets rapport från 2013 

att cirka hälften av flickorna på gymnasiet alltid eller oftast känner sig stressade jämfört med 

pojkar där siffran låg på cirka 27 %, dock hade det skett en ökning av pojkars stressnivå från 

en tidigare undersökning gjord 2009. Skolverkets rapport från 2016 visade att trenden vad gäller 

stressökningen hållt i sig då 60 % av kvinnorna, respektive 30 % av männen, oftast eller alltid 

kände sig stressade i skolan enligt den senaste rapporten. Forskning har därmed visat på en ökad 

stressnivå hos ungdomarna (Folkhälsomyndigheten, 2014; McNamara, 2000; Skolverket, 2016) 

vilket också går i linje med den ökning av psykisk ohälsa som uppmärksammats bland 

ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2014; Hjern, Alfven & Östberg, 2008; Lager et al., 2009; 

SOU 2001:55). Statens offentliga utredning (SOU 2006:77) belyser också detta då unga vuxna 

vid mitten av 00-talet var den största gruppen inom den psykiatriska vården i Stockholm. Detta 

kan betraktas som ett tecken på att problemen inte bör ses som ett resultat av en oundviklig och 
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normal period av stress som sker i ungdomsåren, utan att de bör tas på allvar (Schraml et al., 

2011). 

 

Områden som stressar ungdomar 

Forskning har visat att det finns många olika områden som är stressframkallande (Byrne, 

Davenport & Mazanov, 2007). Då såväl Lazarus (1999) som Karasek och Theorell (1990) 

beskriver stress som en obalans mellan upplevda krav, och förmågan att hantera påfrestningar, 

blir relationen mellan höga krav och stress en viktig aspekt. Detta då för höga krav inom ett 

visst område kan bli problematiskt, särskilt om det samtidigt förekommer en upplevelse av låg 

kontroll och lågt socialt stöd då risken för stressrelaterad ohälsa ökar när kraven inte kan 

hanteras (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Modellerna ovan har sin utgångspunkt i forskning på vuxna, men liksom vuxna som tenderar 

att få krav riktade på sig från många olika håll upplever ungdomar krav och press från både 

föräldrar, kompisar, skolan och sig själva, som också genererar stress (SOU 2006:77). Den 

press och krav som ungdomar ställs inför i skolan kan vara jämförbar med de pressade 

situationer som arbetande vuxna möter, exempelvis vad gäller arbetsbörda och tidspress 

(Modin, Östberg, Toivanen & Sandell, 2011). Med detta i åtanke föreslår Gådin och 

Hammarström (2000) att grundteorin kan appliceras på såväl vuxna som ungdomar. 

 

Ett område som visat sig vara stressframkallande hos ungdomar är upplevelsen av krav, både 

från föräldrar (SOU 2006:77) men också från sig själv (Östberg, Almquist, Folkesson, Låftman, 

Modin & Lindfors, 2015), på att exempelvis få bra betyg (SOU 2006:77). Totalt upplever 

uppemot två tredjedelar av ungdomarna stress på grund av skolarbetet vilket bland annat beror 

på en upplevelse av för mycket läxor och prov (Statistiska centralbyrån, 2013). En högre andel 

av de elever som ofta eller alltid känner sig stressade uppger likaledes att kraven och 

arbetstakten i skolan är för hög (Skolverket, 2001). Enligt Skolverkets rapport (2013) upplevde 

närmare 20 % av eleverna att kraven i skolan är för höga, vilket var en fördubbling sedan 

undersökningen 2009. Således kan krav som ställs från olika aktörer gällande skolarbetet 

betraktas som ett stressigt område för ungdomarna. 

 

Skolstressen som ungdomar upplever kan till stor del förklaras av att mycket tid läggs på 

skolarbetet även i hemmet (SOU 2006:77) vilket kan innebära att fritidsaktiviteter och kompisar 
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försakas (Östberg et al., 2015). Ollfors och Andersson (2007) fann i sin studie att de elever som 

var mer engagerade i skolarbetet också upplevde en högre stressnivå, vilket går i linje med 

forskning som visat att de elever som lägger ner mer tid på läxor på fritiden också rapporterat 

en högre stressnivå än de som lägger ner mindre tid (Brown, Nobiling, Teufel & Birch, 2011). 

Trondmans (2008) studie på ungdomar i åldern 16-25 visade att 35 % upplevde att de saknade 

tillräckligt med tid till fritidsaktiviteter och därför också en avsaknad av balans i vardagen. 

Resultatet visade också att 60 % av de unga som upplevde att tiden inte räckte till, och att de 

inte hann göra det de ville, kände sig stressade. Detta går i linje med Östberg et al. (2015) som 

fann att ungdomar upplevde att de aldrig riktigt kände sig lediga och hade svårt att slappna av. 

Samtidigt betonar Socialstyrelsen (2003) vikten av återhämtning för en god hälsa. Bristande 

återhämtning och tid för fritidsaktiviteter kan därför ses som ytterligare ett område som kan 

upplevas som stressgenererande. 

 

Ett annat område som visats vara stressande för ungdomar är framtiden (Bergström, 2015; 

Byrne et al., 2007). Ungdomar befinner sig i en period då de börjar fundera på framtiden, 

exempelvis vad gäller utbildning och framtida yrke. Dessa tankar kan vara förenliga med oro 

inför att exempelvis misslyckas med utbildningen eller rädslor att inte hitta ett arbete (Seiffge-

Krenke et al., 2010). Med tanke på att Statens offentliga utredning (SOU 2006:77) belyst att 

arbetsmarknaden för unga har försvårats skulle oro inför framtiden kunna vara en möjlig 

förklaring till ungdomars ökade stressnivåer. Bergström (2015) fann att det var ovissheten inför 

framtiden som ungdomarna upplevde som stressande då de upplevde bristande information 

gällande arbetsmarknaden och vilka valmöjligheter som finns för dem. Lager et al. (2009) tar 

också upp ungdomars förändrade livsvillkor i sin rapport där det bland annat visat sig vara 

svårare för unga att få heltidsarbete direkt efter gymnasiet. På så sätt kan många ungdomar 

tvingas studera vidare trots att de hellre hade velat arbeta. Detta innebär i sin tur större krav på 

att fullfölja skolan, samt att kraven på bra betyg ökar, vilket också resulterar i att skolan får en 

ökad betydelse för ungdomar (SOU 2006:77). 

 

Enligt Skolverket (2013) tycker nästan lika många pojkar som flickor att kraven är för höga, 

men flickor känner sig stressade i högre utsträckning än pojkar, vilket också går i linje med 

nyare forskning (Östberg et al., 2015). Hagquist (2009) menar samtidigt att stressrelaterade 

symtom är vanligare bland unga kvinnor under tonåren än bland män. World Health 

Organization (2008) visade i en sammanställning av internationella studier, med cirka 200 000 
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ungdomar från 41 länder, att det framförallt är unga kvinnor som känner sig stressade. Hela 67 

% av de svenska kvinnorna i studien kände sig stressade över skolarbetet vilket gjorde att 

Sverige hamnade på en sjätteplats i undersökningen. Hagquist (2009) har förklarat 

könsskillnader angående upplevd stress utifrån att kvinnor dels är mer stresskänsliga samt att 

de möter andra typer av stressorer än män. En förklaring till könsskillnaderna vad gäller 

skolstressen är enligt Skolverket (2006) att kvinnor generellt tenderar att lägga ner mer tid på 

sina studier vilket då skulle kunna förklara varför kvinnor upplever mer stress än män. Detta 

går i linje med Murberg och Bru (2004) som menar att kvinnor upplever mer stress i förhållande 

till skolprestationer, medan män upplever mer stress på grund av relationella konflikter. Andra 

menar istället att kvinnor är mer känsliga för relationell stress eftersom de investerar mer i sina 

interpersonella relationer än män (Rudolph, 2002). Likaledes menar Stroud, Salovey och Epel 

(2002) att män reagerar kraftigare på prestationsbaserade utmaningar, medan kvinnor upplever 

mer stress vid situationer som har med social utfrysning att göra. 

 

Sammantaget pekar forskningen på att den stressrelaterade ohälsan bland ungdomar ökar 

(Alfven et al., 2008; Lager et al., 2009; SOU 2006:77). Torsheim, Aaroe och Wold (2001) 

betonar att ett viktigt steg, vad gäller utvecklingen av preventiva strategier mot stress, är att 

identifiera de resurser som kan vara hjälpsamma. Avsnittet nedan redogör för detta närmare i 

form av en beskrivning av de salutogena faktorerna socialt stöd samt självkänsla. 

 

Stress och självkänsla 

Den globala självkänslan är den övergripande positiva eller negativa attityd en individ har mot 

sig själv. Den beskriver i vilken utsträckning individer värderar, accepterar, respekterar samt 

tycker om sig själva på en generell nivå (Rosenberg, Schooler, Schoenbach & Rosenberg, 

1995). Enligt Johnson (2003) är självkänslan av funktionell karaktär då den kan ses som ett 

slags förhållningssätt till självet och präglar därmed personligheten. Självkänslan kan även 

betraktas som en mätning av hur mycket en individ känner sig inkluderad respektive exkluderad 

av andra. Självkänslan är hög då individen känner sig accepterad och uppskattad av andra, 

medan den är låg när individen känner sig avvisad (Leary, Tambor, Terdal & Downs, 1995).  

 

Självkänsla betraktas som ett viktigt inslag i människans välmående vad gäller utveckling och 

funktion (Michaels, Barr, Roosa & Knight, 2007). Studier har visat att individer med hög 

självkänsla skyddas bättre mot de skadliga effekterna som stress kan orsaka (Dolbier, Jaggars, 
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& Steinhard, 2010; Lo, 2002; Orth, Robins & Meier, 2009; Smith & Dust, 2006). Däremot 

tenderar en låg självkänsla enligt Lee, Joo och Choi (2013) öka den upplevda stressnivån, och 

kan leda till anspänningar och osäkerhet inför exempelvis prestationer och relationer (Johnson, 

2003). En god självkänsla gör människor mer tillitsfulla och optimistiska, då en positiv bild av 

sig själv kan ge individen hopp om att ta sig igenom svårigheter samt bidra till att 

misslyckanden som kan uppstå inte överdrivs (Johnson, 2003). Hög självkänsla kan därför ha 

en viktig roll vad gäller förebyggandet av stress (Rector & Roger, 1997) och är bland annat 

korrelerat med effektivare hanteringsstrategier (Eisenbarth, 2012). Eisenbarth (2012) menar 

vidare att individer med låg självkänsla ofta tenderar att ha negativa tankar om sig själva vilket 

yttrar sig i form av föreställningar om att de inte är kompetenta, värdefulla eller viktiga. 

Tankarna framkallar i sin tur negativa känslor som individen försöker hantera vilket kan leda 

till en ökning av den upplevda stressnivån. Blom (2011) har visat att risken för utbrändhet också 

ökar när en individ har en låg grundläggande självkänsla. Kompensationen för den låga 

självkänslan yttrar sig genom ständiga försök att prestera så bra, och så mycket, som möjligt 

vilket i sin tur skapar höga krav och stress. Ett resultat av detta blir utbrändhet som särskilt 

utmärks bland kvinnor. Johnson (2003) menar dock att en hög självkänsla också är något vi 

eftersträvar i dagens prestationssamhälle och kan således istället bli en del av  stressen som 

upplevs. 

 

Vad gäller könsskillnader har vissa studier visat att det inte föreligger några skillnader avseende 

självkänsla mellan kvinnor och män (Erol & Orth, 2011; Johnson, 2003; Seidah & Bouffard, 

2007), medan annan forskning indikerat att män i större utsträckning rapporterar högre 

självkänsla än kvinnor (Chubb, Fertman, & Ross, 1997; Gentile, Grabe, Dolan-Pascoe, Wells 

& Maitino, 2009; Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999). Den senare nämnda forskningen 

går i linje med studier på ungdomar som visat att män tenderar att rapportera högre självkänsla 

än kvinnor (Baldwin & Hoffmann, 2002; Robins & Trzesniewski, 2005). Indikationer finns 

också att hög självkänsla är förknippad med stereotypa manliga könsroller vilket kan vara en 

potentiell förklaring till könsskillnaderna. Samhället förmedlar dessutom en bild av att kvinnor 

har en lägre självkänsla vilket kan leda till en självuppfyllande profetia (Kling et al., 1999). 

Thomsson (1998) menar istället att kvinnor faktiskt är mer känsliga för omgivningens 

reaktioner vilket kan påverka självkänslan. Detta går i linje med forskning som sedan en lång 

tid tillbaka menat att individers känslor kring självet är en reflektion av hur andra ser på 

individen (James, 1890). 
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En ytterligare förklaring till könsskillnaderna under just tonårstiden har kopplats till att flickor 

når puberteten tidigare än pojkar (Kling et al., 1999; Robins & Trzesniewski, 2005), och 

förutom de fysiska förändringar som sker under puberteten får tonåringar en ökad 

självmedvetenhet (Rosenberg & Simmons, 1975). På grund av den ökade självmedvetenheten 

menar forskare att ungdomsåren kan bli en kritisk period för utvecklingen av självkänslan då 

bekräftelse från andra blir viktigt (Baldwin & Hoffmann, 2002; Johnson, 2003). En annan 

möjlig förklaring till könsskillnaderna har Robins och Trzesniewski (2005) gett då de menar att 

könsskillnaderna kan förstås utifrån kontextuella faktorer. Exempelvis att omgivningen 

bemöter flickor och pojkar på olika sätt, vilket kan leda till att utvecklingen av självkänslan kan 

se olika ut för könen. Sammanfattningsvis tyder forskning på att de fysiska förändringar som 

sker i puberteten, i kombination med den omkringliggande miljön, är mer hotande mot kvinnors 

självkänsla än mäns. 

 

Stress och socialt stöd 

Socialt stöd har i tidigare forskning konceptualiserats som antingen den potentiella tillgången 

av socialt stöd eller det faktiska utbytet av resurser som sker exempelvis genom rådgivning eller 

emotionell tröst (Uchino, 2009). Statens offentliga utredning (2001:55) belyser vikten av 

sociala resurser för psykiskt välbefinnande då utredningen visat att barn och ungdomar som 

saknar goda sociala relationer till vänner eller föräldrar också har ett lägre psykiskt välmående. 

 

Socialt stöd betraktas som en buffert mot de negativa konsekvenserna som kan uppstå vid stress 

(Çivitci, 2015; Lindblom et al., 2006) och studier gjorda på studenter har visat att stressnivån 

minskar i takt med att det sociala stödet ökar (Chao, 2012). Flera forskare har belyst detta 

samband där socialt stöd haft en avgörande roll vid stresshantering (Karasek & Theorell, 1990; 

Perski, Grossi, Evengård, Blomkvist, Yilbar & Orth-Gomér, 2002). Uppfattningen om att andra 

kan, och är villiga, att ge de nödvändiga resurserna som behövs kan dämpa den potentiella faran 

som situationen innebär och därmed ge en ökad känsla av trygghet (Cohen & Wills, 1985; 

Karasek & Theorell, 1990). Ett gott socialt stöd kan också enligt Cohen och Wills (1985) stötta 

den egna förmågan att kunna hantera krav och på så vis hindra situationer från att bedömas som 

överdrivet stressande. Socialt stöd kan alltså intervenera mellan den stressiga händelsen och 

stressreaktionen och dämpa eller förhindra att stressreaktionen ökar. 
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Ovan har olika teorier och studier lyfts fram gällande både risk- och skyddsfaktorers inverkan 

på stress. Studier har också visat tydliga kopplingar mellan de olika faktorerna som undersöks 

i föreliggande studie. Cohen och Syme (1985) menar exempelvis att det sociala stödet dels kan 

ge en ökad stabilitet och upplevelse av kontroll men också bidra till en ökad självkänsla. Detta 

påverkar i sin tur stressnivån och sålunda även individens välbefinnande till det bättre. Om 

individer däremot möter uppgifter som de inte förstår, eller har möjlighet att klara av, ökar 

stressen samtidigt som en känsla av att inte räcka till kan skapas vilket leder till att självkänslan 

kan påverkas. Därmed finns det också en koppling mellan självkänsla och den press och krav 

som ställs, både av oss själva och av andra (Währborg, 2009). 

 

Syfte 

Det finns ett stort forskningsunderlag som visat att den stressrelaterade ohälsan ökar bland 

dagens ungdomar, men forskning har också visat att det finns salutogena faktorer som har en 

positiv inverkan vid stress. Exempel på sådana faktorer är självkänsla och socialt stöd som 

betraktas som resurser vid stress. Studier har även visat att ungdomar blir stressade av olika 

områden i olika hög grad. Följaktligen är det av vikt att också undersöka vilka specifika 

områden som stressar ungdomar. Studier som undersöker både risk- och skyddsfaktorer vid 

stress är högst relevanta för det preventiva arbetet med unga vuxna, exempelvis för att minimera 

risker för sjukskrivning, både under studietiden men också senare i arbetslivet. För att öka 

kunskaper kring det preventiva arbetet ska det i denna studie därför undersökas vilka områden 

som stressar, men också de salutogena faktorerna som potentiellt skyddar. 

 

Då forskning visat att stress och stressrelaterad ohälsa är mer utbrett bland kvinnor, och att 

kvinnor i högre utsträckning upplever en lägre självkänsla än män, är det av vikt att undersöka 

könsskillnaderna kring detta. Indikationer finns dessutom på att olika områden stressar kvinnor 

respektive män i olika hög grad. Således bör de könsspecifika skillnaderna också undersökas 

för att öka kunskapen kring hur det preventiva arbetet ska ske i förhållande till detta. 

Syftet med studien är således att undersöka förekomsten av upplevd stress hos 

gymnasieungdomar i årskurs 2 och 3. Vidare undersöks även vilka områden som starkast 

predicerar stress samt huruvida de salutogena faktorerna upplevd självkänsla och upplevt 

socialt stöd kan predicera en minskning av stressnivån. Utifrån ovanstående teorier och 

forskning utformades en frågeställning och hypoteser. 
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Frågeställning: 

-     Vilka områden predicerar stress starkast hos gymnasieungdomar? 

 

Hypoteser: 

- Gymnasieungdomar upplever en hög stressnivå som överstiger gränsvärdet 25 på 

Perceived Stress Scale - 14. 

- En hög självkänsla och ett högt socialt stöd predicerar en minskning av stressnivån. 

- Kvinnor upplever en högre genrell stressnivå, mer stress inom de olika områdena samt 

en lägre självkänsla än män. 

 

METOD 

 

Följande studie har genomförts med en kvantitativ metod i form av en enkät av 

självskattningsart. Detta för att öka möjligheten att nå ut till många ungdomar och då få en mer 

generell bild av deras stressupplevelser. 

 

Deltagare 

Urvalet i denna studie bestod av 179 elever (16-20 år) från fyra olika gymnasieskolor i en 

mellanstor stad i södra Sverige. Kriterierna för att inkluderas i studien var dels att eleven fyllt 

16 år och dels att de gick i årskurs 2 eller 3 på gymnasiet. Anledningen till att elever i årskurs 

1 valdes bort var för att minimera risk för externa faktorers påverkan som kan medfölja vid byte 

av skola och miljö som görs i årskurs 1. Totalt besöktes 12 klasser från både kommunala och 

privata skolor. Av eleverna gick 53 % i årskurs 2, medan 46 % gick i årskurs 3, två elever angav 

inte årskurs. Det var 37 % som läste ett yrkesförberedande program och 62 % som läste ett 

högskoleförberedande program, tre elever besvarade inte frågan. Könsfördelningen var jämn 

med 51 % kvinnor och 45 % män. I sju av enkäterna hade eleverna inte angett kön och i sex 

enkäter hade respondenterna inte besvarat stora delar av enkäten. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval då lärare som kontaktades valde vilka klasser som skulle ingå i studien 

utifrån vad som passade dem schemamässigt. Det var därför endast de elever som närvarade på 

den berörda lektionen som deltog i studien. Det interna bortfallet bestod således av de 

ovannämnda personer som inte besvarat hela enkäten på ett fullständigt vis. En förklaring till 

detta bortfall kan vara att enkäten var lång vilket kan ha resulterat i bristande motivation att 

fylla i samtliga frågor. Frågan kring kön kunde även placerats ut tydligare på enkäten för att 
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minska risken att denna fråga skulle missas. Bortfallet för denna studie har dock troligtvis inte 

haft någon större inverkan på resultatet dels då bortfallet var litet sett till urvalssstorleken, och 

dels då samtliga svar användes vid databearbetningen med hjälp av exclude cases pairwise. I 

det externa bortfallet (cirka 40 elever) räknades de elever som inte närvarade på lektionen då 

enkäterna fylldes i. Vad anledningen för frånvaron var kan enbart spekuleras i, men lärare 

förklarade bortfallet med förkylningstider samt att de sett tendenser till att elever som också har 

ett arbete vid sidan om studierna väljer att prioritera bort lektioner.  Det fanns en elev som vid 

förfrågan om att medverka avböjde då personen precis varit utbränd och ville, som personen 

uttryckte det, inte ha något med stress att göra. Det kan alltså också ha funnits elever, som var 

en del av bortfallet, som varit väldigt stressade och som kanske hade rapporterat höga siffror 

gällande stressnivån. Bortfallet skulle därför ha kunnat påverka resultatet och bör vara något att 

beakta vid analys av resultatet.  

 

Instrument 

Perceived Stress Scale- 14 

För att mäta den aktuella stressnivån användes Perceived Stress Scale (PSS). 

Instrumentet  utformades av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) och mäter upplevd 

stressnivå under den senaste månaden utifrån 14 frågor. Den svenska översättningen som 

användes i studien gjordes av Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen (2013). 

Respondenterna anger hur ofta de känt på ett visst sätt, exempelvis “Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt dig nervös och stressad?”. Skattning sker på en femgradig Likertskala 

där 0= aldrig, 1= nästan aldrig, 2= ibland, 3= ganska ofta och 4= väldigt ofta. Sju frågor är 

reverserade. Det högsta värdet som kan erhållas är 56 poäng och poäng >25 indikerar en hög 

stressnivå (Eskin & Parr, 1996). Instrumentet har adekvat intern och test-retest reliabilitet med 

ett Cronbach´s alpha som varierar mellan .84 -.86 (Cohen et al., 1983). Cronbach´s alpha för 

denna studie beräknades till .84. 

 

Adolescent Stress Questionnaire 

För att mäta vilka områden som ungdomar upplever som stressande användes Adolescent Stress 

Questionnaire (ASQ). ASQ är ett valit och reliabelt självskattningsformulär (Byrne et al., 2007). 

Instrumentet mäter stress hos ungdomar inom 10 olika områden där varje område bildar en 

delskala. I denna studie användes sex av instrumentets delskalor för att undersöka vilka 

områden som anses vara stressande: stress i hemmet, stress av skolarbetet, stress i relationer 
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med jämnåriga, stress inför framtiden, stress på grund av konflikt mellan skolan och fritiden, 

samt stress på grund av ekonomisk press. Fyra delskalor togs bort dels då tidigare forskning 

inte belyst dessa områden i samma utsträckning och därför inte ansågs vara intressanta för 

denna studie, men också för att undvika en onödigt lång enkät. De områden som togs bort var: 

stress av att närvara i skolan, stress i romantiska relationer, stress i relationer till lärare samt 

stress på grund av kommande ansvar som vuxen.  

 

Instrumentet består ursprungligen av 58 påståenden, 38 påståenden för denna studie, där 

skattning sker av hur stressframkallande saker eller situationer har varit under det senaste året. 

Exempel på påståenden som skattades var “oro inför framtiden” och “stress på grund av 

studier”. Dessa skattades efter en femgradig Likertskala där 1= inte alls stressande, 2= lite 

stressande, 3= måttligt stressande, 4= ganska stressande och 5= mycket stressande. Svaren för 

de olika områdena summerades för att skapa ett gemensamt index för varje delskala där höga 

poäng på instrumentet indikerar hög upplevd stress inom området. Respektive områden har 

följande maxpoäng; stress i hemmet 60 poäng, stress av skolarbete 35 poäng, stress i relation 

med jämnåriga 35 poäng, stress inför framtiden 15 poäng, stress på grund av konflikt mellan 

skola och fritid 25 poäng samt stress på grund av ekonomisk press 20 poäng. 

 

I denna studie användes en svensk översättning av ASQ. Översättningen gjordes av Andersson 

och Nilsson (2008) genom att olika översättningar jämförts och diskuterats med 

ursprungsskaparna av instrumentet för att på så sätt få en så korrekt översättning som möjligt. 

Andersson och Nilsson (2008) genomförde även en pilotstudie på den slutgiltiga översättningen 

för att säkerställa att den svenska enkäten blev likvärdig den engelska. Alla skalor i ASQ har 

en god intern reliabilitet med cronbach´s alpha mellan .62 och .92  (Byrne et al., 2007). 

Cronbach’s alpha för respektive skala i föreliggande studie beräknades till; stress i hemmet α = 

.91, stress av skolarbetet α = .89, stress i relation med jämnåriga α = .83, stress inför framtiden 

α = .88, stress på grund av konflikt mellan skola och fritid α = .92 och stress på grund av 

ekonomisk press α = .79. 

 

Rosenberg Self-Esteem Scale 

För att mäta självkänsla i denna studie användes en svensk version av Rosenberg Self-Esteem 

Scale (RSES). Instrumentet är ett självskattningsformulär som används för att mäta ungdomars 

globala självkänsla. Instrumentet består av tio påståenden och mäter såväl negativa som positiva 
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känslor man har om sig själv (Blascovich & Tomaka, 1991). Exempel på påståenden som 

besvaras är “Jag känner mig som en misslyckad person” och “Jag har en positiv inställning till 

mig själv”. Fem påståenden är reverserade. Alla påståenden besvarades genom att fylla i ett av 

de fyra svarsalternativen: stämmer mycket dåligt, stämmer inte, stämmer och stämmer mycket 

bra. Maxpoängen för skalan är 40 poäng där värden under 21 indikerar en låg självkänsla 

(Bagley, Bolitho & Bertrand, 1997). Instrumentets psykometriska egenskaper visar på en god 

intern validitet samt test-retest reliabilitet (Blascovich & Tomaka, 1991). Den interna 

reliabiliteten för RSES varierar. Dobson, Goudy, Keith och Powers (1979) beräknade ett 

Cronbach’s alpha på .77 medan Fleming och Courtney (1984) rapporterade ett värde på .88. 

Cronbach´s alpha för föreliggande studie beräknades till .86. 

 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

För att mäta upplevelsen av socialt stöd användes Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS) (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). I föreliggande studie användes en 

svensk version översatt av Ekbäck, Benzein, Lindberg och Årestedt (2013) som erhölls via mail 

från K. Årestedt (personlig kommunikation, 11 december 2015). Instrumentet består av 12 

påståenden utifrån områdena familj, vänner och signifikanta andra. Exempel på påstående som 

besvarades var “jag kan prata om mina problem med mina vänner” och “det finns för mig en 

betydelsefull person i min närhet när jag behöver det”. Påståendena skattades utifrån en 

sjugradig Likertskala där 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer i mycket låg grad, 3= Instämmer 

i låg grad, 4= Instämmer delvis, 5= Instämmer i hög grad, 6= Instämmer i mycket hög grad och 

7= Instämmer helt. Maxpoängen för instrumentet är 84 där höga värden indikerar ett gott socialt 

stöd. Den svenska versionen har liksom den engelska goda psykometriska egenskaper och kan 

användas för att mäta upplevt socialt stöd (Ekbäck et al., 2013). Cronbach´s alpha ligger mellan 

.84 och .92 (Zimet, Powell, Farley, Werkman & Berkoff, 1990). I föreliggande studie 

beräknades Cronbach’s alpha till 0,93.  

 

Enkäten konstruerades utefter de fyra ovannämnda instrumenten och formades till en enhetlig 

enkät med separata svarsskalor. Enkäten innehöll i sin helhet 74 frågor. Bakgrundsvariabler 

som efterfrågades var kön, ålder, årskurs samt gymnasieprogram. 
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Procedur 

En första kontakt etablerades via mail där ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till lärare, 

rektorer och administrativ personal på fyra gymnasieskolor i en stad i södra Sverige under slutet 

av 2015 och början av 2016. Missivbrevet innehöll information kring studiens syfte och 

utformning samt en förfrågan om att få besöka skolorna för att samla in data. De svar som 

erhölls kom från lärare på skolorna och det blev också de som valde ut urvalet utifrån vilka 

klasser de undervisade, vilket resulterade i en blandning av såväl yrkesförberedande som 

högskoleförberedande gymnasieprogram. Skolorna besöktes under vecka 5-7 (2016) efter 

godkännande av lärarna. En kort introduktion gjordes muntligt för eleverna kring studiens syfte 

och utformning där anonymitet och frivillighet belystes. Informationen gavs även skriftligt i 

form av ett informationsblad på enkätens framsida (bilaga 2). Enkäter delades ut till samtliga 

elever som närvarade på lektionen varefter de själva fick avgöra om de ville delta. De behövde 

på så vis inte utmärka sig i klassen genom att muntligt tala om att de inte ville delta för att 

minska risken för grupptryck. Vid datainsamlingen närvarade alltid minst en lärare och 

undersökningsledare, dels för att undersökningen skulle gå rätt till men också för att kunna 

besvara eventuella frågor. 

 

Etik 

Studien har varit av självskattningsart och inga manipulationer av respondenterna har skett. 

Ämnet som studerades ansågs inte heller särskilt känsligt, däremot fanns det viktiga etiska 

faktorer att ta hänsyn till. Enligt vetenskapsrådet (2002) ska en studie ta hänsyn till fyra 

forskningsetiska krav för att skydda deltagarna i en undersökning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att undersökningsledarna ska se till att deltagarna i studien är 

medvetna om syftet. Detta har tagits hänsyn till då både rektorer, lärare och respondenter fick 

ett informationsbrev där syftet tydligt förklarades. Respondenterna fick också både muntlig och 

skriftlig information om att undersökningen var frivillig samt att de kunde avbryta deltagandet 

när som helst, vilket innebär att hänsyn även togs till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarnas identitet ska anonymiseras och att resultaten presenteras på ett sätt att 

det inte är möjligt att utläsa vad enskilda personer har svarat. Detta togs hänsyn till genom att 

deltagarna i undersökningen, samt skolorna som studien genomförts på, förblir okända. Inga 

namn på vare sig personer eller platser har avslöjats. Materialet har dessutom förvarats i låsta 

skåp på institutionen vid Linnéuniversitetet vilket gör att ingen obehörig har kunnat ta del av 
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materialet. Då svaren från enkäterna endast använts till denna studie har även nyttjandekravet 

tillgodosetts. 

 

Innan och under insamlingen av data vidtogs åtgärder för att undvika etiska dilemman. Trots 

detta fanns det aspekter som kunde diskuteras huruvida de hade kunnat lösas annorlunda. Till 

exempel togs undervisningstid från elevernas lektioner, dock ansåg undertecknade att de 

minuter som undvarades för att besvara enkäten inte ledde till några större problem. Frågorna i 

enkäten ansågs inte vara av känslig karaktär, men små risker kan ha funnits att frågorna väckte 

reaktioner hos respondenterna som de kanske upplevde att de inte kunde eller fick möjlighet att 

lyfta med testledarna. Försök gjordes att lösa detta eventuella problem genom att ge ut 

information om hur de kunde kontakta testledarna, samt att tydligt informera lärarna om syftet 

och innehållet i enkäten så att även de kunde vara förberedda på eventuella frågor. Det kan ha 

funnits risk att respondenterna känt sig pressade att snabbt fatta beslut kring sin medverkan. Ett 

möjligt tillvägagångssätt hade då kunnat vara att i ett tidigare skede besöka och informera 

eleverna om enkäten och då även ge dem tid att tänka igenom beslutet kring att medverka eller 

inte. Av praktiska skäl, och för att undvika att ta för mycket lektionstid, avstods detta och istället 

gavs muntlig och skriftlig information där frivilligheten och anonymiteten påpekades. Genom 

ett informationsblad på första sidan gjordes försök att förenkla för de elever som inte ville 

medverka. Respondenterna fick då möjlighet att lämna tillbaka en tom enkät utan att utmärka 

sig, då det inte syntes vid första anblick om man valt att medverka eller inte. Förhoppningsvis 

kunde detta minska risken för socialt tryck från undersökningsledare, lärare och klasskamrater. 

Studien har även godkänts av Etikkommitén Sydost. 

 

Databearbetning 

För att kunna utföra adekvata statistiska analyser kontrollerades att samtliga enkäter var korrekt 

ifyllda. Dataanalyser genomfördes med IBM SPSS 23.0. Några enkäter saknade svar på vissa 

frågor och därför användes exclude cases pairwise i samtliga analyser för att få ut så mycket 

information som möjligt från varje deltagare istället för att eliminera dessa helt. För att kunna 

besvara vissa hypoteser och frågeställningar användes multipla regressionsanalyser (MRA). 

Antaganden för att använda denna statistiska metod kontrollerades så att de var uppfyllda vilket 

innebar att; linjära samband undersöktes och förelåg, variablerna mättes med kvotskalor, det 

fanns ett tillräckligt stort urval, inga outliers samt att normala fördelningar av residualerna 

återfanns och var homoskedastiska (Brace, Kemp & Snelgar, 2009). Frågor i respektive 
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instrument summerades för att få ett enhetligt index för varje variabel som mättes. Efter detta 

undersöktes korrelationsnivåerna, samt att multikolinjäritet inte förelåg mellan faktorerna, 

genom Pearsons korrelationstest. Korrelationer över .8 eller under – .8 betraktas som 

tvivelaktiga (Nolan & Heinzen, 2012).  Testet påvisade inga problematiskt höga korrelationer 

mellan samtliga faktorer då korrelationsnivåerna låg mellan -.21 och .66. 

 

Genom en MRA undersöktes vilka av de salutogena, oberoende variablerna upplevd självkänsla 

och socialt stöd som starkast kunde predicera en minskning av den beroende variabeln 

stressnivå. MRA anses vara en god statistisk metod just för att analysera de oberoende 

variablernas relation till den beroende variabeln (Brace el al., 2009). För att undersöka vilka 

områden som starkast predicerar stressnivån gjordes ytterligare en MRA. För att besvara 

hypotesen att kvinnor upplever en högre genrell stressnivå, mer stress inom de olika områdena 

samt en lägre självkänsla än män, gjordes en multivariat variansanalys (MANOVA) där 

antaganden för att använda metoden först kontrollerades för att se så det var uppfyllda. 

MANOVA är en statistisk metod för att mäta interaktionseffekter mellan flera beroende- och 

oberoende variabler där medelvärden för de olika grupperna jämförs (Brace et al., 2009). 

Bonferroni correction med värdet .006 användes. Partial eta squared (2) användes för att mäta 

hur stort förklaringsvärde kön hade gällande samtliga variabler som mättes vid MANOVAN. 

 

RESULTAT 

Föreliggande studie har undersökt förekomsten av upplevd stress hos gymansiungdomar där 

hypotesen var att gymnasieungdomar upplever en hög stressnivå (poäng på PSS > 25). 

Ytterligare en hypotes som undersöktes var att de salutogena faktorerna socialt stöd och 

självkänsla kan predicera en minskning av stressnivån. Studien undersökte också vilka 

områden som starkast predicerar den generella stressnivån. Slutligen undersöktes hypotesen 

att kvinnor upplever högre generella stressnivåer, har lägre självkänsla samt upplever högre 

stressnivåer inom de olika områdena.  

 

Deskriptiv statistik 

Medelvärden för hela undersökningsgruppen vad gäller generell stressnivå, självkänsla och 

socialt stöd visas i tabell 1. Resultatet visade att ungdomarna rapporterat höga generella 

stressnivåer, generellt hög självkänsla samt ett gott socialt stöd. Med hjälp av en 

frekvensanalys utlästes att 122 elever rapporterat poäng som översteg gränsvärdet 25. Således 
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upplevde 68 % av ungdomarna en stressnivå som betraktas som hög. Därmed kunde 

hypotesen att ungdomar upplever en hög stressnivå bekräftas. 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik av stress och de salutogena faktorerna 

 M SD Min Max n 

Stressnivå 27.99 8.06 4 47 176 

Självkänsla 30.26 5.17 15 40 176 

Socialt stöd 72.08 12.85 23 84 174 
Not: Stressnivå = poäng på PSS (0-56), Självkänsla = poäng på RSES (10-40), Socialt stöd = poäng på MSPSS 

(12-84). 

 

Resultaten för varje stressområde (tabell 2) tyder på höga medelvärden i följande områden; 

“stress inför framtiden”, “stress av skolarbete”, “stress på grund av konflikt mellan skola och 

fritid” samt “stress på grund av ekonomisk press”. Således upplevs dessa områden som 

särskilt stressande bland ungdomarna.  

 

Tabell 2. Beskrivande statistik av delskalorna i ASQ 

 M SD Min Max n 

Hemmet1 22.46 9.52 12 55 171 

Skolarbete2 19.79 7.25 7 35 177 

Jämnåriga3 11.00 4.57 7 33 177 

Framtid4 9.22 3.61 3 15 177 

Fritid5 13.15 6.12 5 25 176 

Ekonomi6 10.22 4.52 4 20 175 
Not: Hemmet1 - stress i hemmet = poäng på delskala i ASQ (12-60),  Skolarbete2 - stress av skolarbete = poäng på 

delskala i ASQ (7-35), Jämnåriga3 - stress i relation med jämnåriga = poäng på delskala i ASQ (7-35), Framtid4 - 

stress inför framtiden = poäng på delskala i ASQ (3-15), Fritid5 - stress på grund av konflikt mellan skola och fritid 

= poäng på delskala i ASQ (5-25), Ekonomi6 - stress på grund av ekonomisk press = poäng på delskala i ASQ (4-

20). 

 

Regressionsanalyser 

Resultatet i tabell 3 tyder på ett negativt samband mellan upplevd självkänsla och generell 

stressnivå samt mellan upplevt socialt stöd och generell stressnivå. Således upplever de elever 

som rapporterat en hög stressnivå också en lägre självkänsla samt lägre socialt stöd. 

Signifikanta värden visades för både självkänsla och socialt stöd vilket indikerar ett starkt 

negativt samband mellan självkänsla och stress samt mellan socialt stöd och stress. 
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Tabell 3. Korrelationer mellan stress och de salutogena faktorerna 

 1 2 3 

Stressnivå   1   

Självkänsla -.52*  1  

Socialt stöd          -.21** .31* 1 
* p < .001 

** p = .004 

Not: N= 173 (Stressnivå-Självkänsla), N=171 (Stressnivå-Socialt stöd). 

 

 

Hypotesen att socialt stöd och självkänsla kan fungera som salutogena faktorer vid stress hos 

gymnasieungdomar kunde delvis bekräftas. Den beräknade multipla regressionsmodellen 

(tabell 4) för samtliga oberoende variabler och generell stressnivå visade sig vara signifikant 

F(2,168) = 31.598, p < .001. Hela modellen förklarar 27 % av variansen i upplevd stress 

(Adjusted R2 = .265). Upplevd självkänsla var den variabel som signifikant kunde predicera en 

minskning av stressnivån med det starkaste betavärdet på -0.51. Upplevt socialt stöd visade sig 

inte vara signifikant och ses således inte kunna predicera reducering av stress i denna studie. 

 

* p < .001 
Not: Självkänsla = poäng på RSES (10-40),  Socialt stöd  = poäng på MSPSS  (12-84). Modell 1 F(2,168) = 31.598, 

p < .001, Självkänsla β -0.51 95% CI [-1.0, -.58], Socialt stöd β -0.05 95% CI [-.12, .05]. 

 

Frågeställningen kring vilka områden som starkast predicerar den totala upplevelsen av stress 

hos gymnasieungdomar besvarades genom en multipel regressionsmodell. Tabell 5 tyder på ett 

positivt samband mellan samtliga områden och generell stressnivå. Därmed upplever de elever 

som rapporterat en hög generell stressnivå också höga värden gällande de olika områdena. 

Signifikanta korrelationsvärden erhölls mellan generell stressnivå och samtliga områden som 

undersöktes.  

 

 

 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av regressionsanalysen för salutogena  faktorer och stress 

 Stressnivå   

 B (β) SE B R2 R2
adj t 

 

Modell 1 

Inkluderad konstant 

 

 

54.06* 

 

 

   3.80 

 

.27 

 

.27 

 

 

   14.24 

Självkänsla  -0.79 (-0.51)*    0.11       -7.32 

Socialt stöd  -0.03 (-0.05)    0.04       -0.72 
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Tabell 5. Korrelationer mellan stress och delskalorna i ASQ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Stressnivå  1       

Hemmet1      .29*  1      

Skolarbete2      .56* .44*  1     

Jämnåriga3   .23**      .43* .39*  1    

Framtiden4      .52*      .27*      .52* .28*  1   

Fritid5      .45*      .37*      .66*    .35* .54*  1  

Ekonomi6       .41*      .31*      .46*    .32*    .48* .45* 1 

* p < .001 

** p = .001 
Not: 1 Hemmet – Stress i hemmet, 2 Skolarbetet – Stress av skolarbete, 3 Jämnåriga – Stress i relation med 

jämnåriga, 4 Framtid – Stress inför framtiden, 5 Fritid - Stress på grund av konflikt mellan skola och fritid, 6 

Ekonomi – Stress på grund av ekonomisk press. N= 168 (Stressnivå-Hemmet), N= 174 (Stressnivå-Skolarbete), 

N= 174 (Stressnivå-Jämnåriga), N= 174 (Stressnivå-Framtid), N= 173 (Stressnivå-Fritid), N= 172 (Stressnivå-

Ekonomi). 

 

Modellen (tabell 6) för stressområden i ASQ och generell stressnivå visades vara signifikant F 

(6,161) = 17.620 , p < .001 och förklarar 40 % av variansen i den upplevda stressnivån 

(Adjusted R2= .374). Resultatet visade att variablerna stress inför framtiden och stress av 

skolarbete signifikant kunde predicera den upplevda stressnivån, medan övriga områden inte 

visade några signifikanta resultat. Stress inför framtiden hade ett betavärde på 0.28 medan stress 

av skolarbetet starkast kunde predicera stress med ett betavärde på 0.36. 

 

Tabell 6. Sammanställning av den multipla regressionsanalysen för delskalor i  ASQ med 

stressnivå som den beroende variabeln 

 Stressnivå   

 B (β) SE B R2 R2
adj t 

Modell 1 

Inkluderad konstant 

 

     12.23* 

 

   1.78 

.43 .40  

      6.85 

Hemmet1 0.03 (0.03)    0.06   0.46 

Skolarbete2   0.40 (0.36)*    0.10   4.01 

Jämnåriga3      -0.06 (-0.04)    0.13       -0.50 

Framtid4        0.62 (0.28)**    0.18        3.53 

Fritid5        0.02 (0.01)    0.12        0.13 

Ekonomi6        0.21 (0.12)    0.13        1.55 

*p<.001 

**p=.001  

Not: Hemmet1 – Stress i hemmet N=, Skolarbete2 – Stress av skolarbete, Jämnåriga3 – Stress i relation med 

jämnåriga, Framtid4 – Stress inför framtiden, Fritid5 - Stress på grund av konflikt mellan skola och fritid, 

Ekonomi6 – Stress på grund av ekonomisk press. Modell 1 F (6,161) = 17.620 , p < .001, Stress i hemmet β 0.03 

95% CI [-.09, .15], Stress av skolarbete β 0.36 95% CI [.20, .59], Stress i relation med jämnåriga β -0.04 95% 

CI [-.31, .19], Stress inför framtiden β 0.28 95% CI [.27, .96], Stress p.g.a. konflikt mellan skola och fritid β 

0.01 95% CI [-.21, .24], Stress p.g.a. ekonomisk press β 0.12 95% CI [-.06, .47]. 
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Könsskillnader 

Hypotesen att kvinnor upplever en högre generell stressnivå, lägre självkänsla och mer stress 

inom de olika områdena än männen kunde delvis bekräftas i denna studie. Tabell 7 visar att 

kvinnor rapporterat högre medelvärden vad gäller samtliga stressvariabler, samt lägre 

medelvärden kring självkänsla. Skillnaden kring hur män och kvinnor skattat variablerna var 

dessutom signifikant vad gäller samtliga ovanstående faktorer F(8,147) = 7.22, p < .001; Wilks´ 

Lambda = .72; partial η2 = .28. Beräkningen för varje beroende variabel, med Bonferroni nivå 

på .006, visade att signifikanata könsskillnader föreligger vad gäller stressnivå, där kvinnor 

rapporterat mer stress, och självkänsla där kvinnor rapporterat lägre självkänsla. Vad gäller 

stressnivå hade kön ett förklaringsvärde på 12 % (partial η2) medan siffran låg på 8 % för 

självkänsla. Vad gäller de olika stressområdena visade analysen att det föreligger signifikanta 

könsskillnader inom områdena stress av skolarbete, stress inför framtiden, stress på grund av 

konflikt mellan skolan och fritiden samt stress på grund av ekonomisk press (se tabell 7). 

Kvinnor upplevde framförallt mer stress vad gäller konflikt mellan skola och fritid där kön hade 

ett förklaringsvärde på 26 %. Kön hade också ett relativt högt förklaringsvärde på områdena 

stress av skolarbete samt oro inför framtiden med 13 %. Således rapporterade kvinnor högre 

generella stressnivåer, lägre självkänsla och mer stress inom majoriteten av områdena med 

undantag för stress i hemmet och stress i relation med jämnåriga, vilket innebär att hypotesen 

delvis bekräftats. 

 

 

 

 

Tabell 7. Könsskillnader gällande undersökningsvariablerna 

                       Kvinnor                                            Män 
 M SD 95% CI M SD 95% CI F df p 

Stressnivå 30.70 7.83 [29.06, 32.35] 24.99 7.39 [23.21, 26.76] 21.77 154 < .001 

Självkänsla 28.88 4.96 [27.77, 29.99] 31.86 5.33 [30.66, 33.06] 13.06 154 < .001 

Hemmet1 23.77 9.63 [21.73, 25.82] 20.65 9.34 [18.44, 22.87] 4.18 154    .043 

Skolarbete2 22.00 6.68 [20.55, 23.45] 16.86 6.81 [15.29, 18.43] 22.52 154 < .001 

Jämnåriga3 11.55 4.45 [10.62, 12.47] 10.03 4.10 [9.03, 11.03] 4.86 154    .029 

Framtid4 10.36 3.58 [9.62, 11.09] 7.83 3.16 [6.99, 8.57] 22.32 154 < .001 

Fritid5 16.25 5.66 [15.09, 17.41] 9.97 5.00 [8.72, 11.22] 53.07 154 < .001 

Ekonomi6 11.39 4.58 [10.46, 12.32] 8.58 3.99 [7.58, 9.59] 16.42 154 < .001 
Not: Hemmet1 – Stress i hemmet, Skolarbete2 – Stress av skolarbete, Jämnåriga3 – Stress i relation med jämnåriga, Framtid4 – 

Stress inför framtiden, Fritid5 - Stress på grund av konflikt mellan skola och fritid, Ekonomi6 – Stress på grund av ekonomisk 

press. N= 84 (kvinnor), N= 72 (män), N= 156 (totalt). 
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av upplevd stress hos gymnasieungdomar i 

årskurs två och tre. I studien undersöktes dels vilka områden som starkast predicerar stress, men 

också om de salutogena faktorerna upplevd självkänsla och upplevt socialt stöd kan predicera 

en minskning av stressnivån. Även könsskillnader gällande generell stressnivå, självkänsla 

samt stressområden undersöktes. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie upplevde 122 elever (68 %) en stressnivå som definieras som hög, vilket 

överensstämmer med resultat som erhållits i tidigare forskning och rapporter (Alfven et al., 

2008; Schraml, 2013; Skolverket, 2016). Ungdomsåren har många stressande aspekter, 

exempelvis vad gäller biologisk och social utveckling, som kan påverka den upplevda 

stressnivån vilket Arnett (1999) betonar. Det är dock viktigt att förhålla sig kritiskt till den höga 

siffran som erhölls i denna studie eftersom resultat från enkäter bör tolkas med försiktighet. 

Individer kan lägga in egna värderingar i både frågor och svar och kan påverkas av exempelvis 

hur andra i omgivningen upplever stress. Som tidigare nämnts är stress ett aktuellt ämne, inte 

minst vad gäller mediarapportering, vilket kan påverka människor att ange en högre stressnivå 

som en effekt av vetskapen att andra upplever det så (Lindblad & Lindgren, 2010). Således 

finns aspekter att ha i åtanke när resultaten tolkas. Däremot går det inte att frångå att flera 

studier, inklusive den här, rapporterat höga stressnivåer bland ungdomar.  

 

Ungdomarna i denna studie rapporterade även höga medelvärden vad gäller upplevd självkänsla 

och socialt stöd. Detta går i linje med tidigare forskning av Leary et al. (1995) som visat att 

självkänsla och socialt stöd hänger samman då en känsla av acceptans och uppskattning från 

andra leder till ökning av självkänslan. Det finns också en koppling mellan självkänsla och 

stress där en hög självkänsla kan vara eftersträvansvärt i dagens prestationssamhälle, vilket i 

sig skulle kunna leda till stress (Johnson, 2003). Kanske är jakten på en hög självkänsla 

stressande även för dessa ungdomar då de generellt upplever både höga stressnivåer men också 

en god självkänsla? 

 

Den multipla regressionsanalysen kring självkänsla och socialt stöd som salutogena faktorer för 

stressnivå resulterade i en signifikant modell där prediktorerna tillsammans förklarar 27 % av 



 

 

 

26 

variansen i upplevd stressnivå. Självkänsla var den variabel som signifikant kunde predicera en 

minskning av stressnivån och hade därmed störst betydelse för prediktionen. Detta samband 

har även visats i tidigare forskning där personer med låg självkänsla också upplevde mer stress 

(Lee et al., 2013). En anledning till detta kan vara den osäkerhet individer med låg självkänsla 

kan ha kring sig själv och sin kunskap vilket framhålls av Eisenbarth (2012), och detta skulle 

kunna bidra till känslan av att inte kunna hantera situationen och således en ökning av 

stressnivån. Även Karasek & Theorell (1990) betonar upplevelsen av kontroll som en viktig 

aspekt vid hantering av stress. Detta går också i linje med Lazarus (1999), som menar att det 

räcker med en bristande tilltro till den egna förmågan att hantera situationen för att den ska 

upplevas som stressande. Samtidigt lyfter Johnson (2003) fram att en hög självkänsla kan göra 

människor mer optimistiska och inge trygghet i att kunna hantera situationer vilket gör att 

situationen då betraktas som mindre stressande. Detta kan förklara varför en hög självkänsla 

signifikant kunde predicera en minskning av stressnivån i denna studie. 

 

Socialt stöd visade sig inte vara signifikant som enskild faktor och kunde därmed inte predicera 

en minskning av stressnivån i föreliggande studie. Detta resultat går emot den tidigare 

forskningen som visat att socialt stöd kan verka stressreducerande (Chao, 2012; Karasek & 

Theorell, 1990; Perski et al., 2002). Spekulationer kring vad detta kan bero på är att instrumentet 

MSPSS låg längst bak i enkäten och tendenser kring att fylla i högsta värdet på alla frågor 

återfanns i majoriteten av enkäterna. Ungdomarna kunde därmed haft bristande motivation att 

fullfölja enkäten vilket resulterade i att de valde att snabbt kryssa i frågorna för att bli färdiga 

utan att reflektera kring sina upplevelser. En annan möjlig förklaring till att denna studie inte 

visade förväntat resultat, vad gäller socialt stöd, kan vara de skillnader som finns mellan 

föreliggande studie och annan forskning. Många studier som gjorts, gällande det sociala stödets 

påverkan vid stress, är exempelvis gjorda på vuxna (Chao, 2012; Çivitci, 2015; Karasek & 

Theorell, 1990; Lindblom et al., 2006; Perski et al., 2002) vilket skulle kunna förklara 

diskrepansen i resultaten. Modin et al. (2011) lyfter exempelvis fram att det kan finnas 

skillnader i att befinna sig i en skolmiljö kontra en arbetsplats. Instrumentet som användes för 

att mäta socialt stöd (MSPSS) utformades dessutom på vuxna studenter (Zimet el al., 1988) 

vilket kan vara ytterligare en potentiell förklaring till att förväntade resultat inte erhölls. 

Självskattningsformulär kan vara problematiska om individen saknar självinsikt eller mognad 

som gör det svårt för individen att dela med sig av viss information (Butler & Gasson, 2005). 

Då Arnett (1999) dessutom påpekar att ungdomsåren är en period som präglas av många stora 
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förändringar i takt med att individen utvecklas, kan det innebära att ungdomarna i föreliggande 

studie kanske inte har uppnått denna mognad som Butler och Gasson (2005) menar på är viktig 

när självskattningar görs. Detta skulle således kunna påverka när ungdomar besvarar formulär 

som är gjorda för vuxna. Ytterligare en potentiell förklaring till de avvikande resultat som 

erhölls kan vara att forskningen av exempelvis Chao (2012) och Çivitci (2015) är gjord i länder 

där synen på socialt stöd och stress kan se annorlunda ut än i Sverige.  

 

Vad gäller ungdomarnas stressnivå i förhållande till de olika stressområdena visade resultaten 

ett högt positivt samband där ungdomar som skattat höga nivåer av stress kring de olika 

områdena också hade skattat högt på den generella stressnivån i PSS. Detta samband är inte 

anmärkningsvärt då instrumenten som använts båda mäter stress, men begreppet mäts utifrån 

olika aspekter då PSS mäter generell stressnivå medan ASQ mäter stress inom de specifika 

områdena. 

 

För att utreda vilka specifika områden som starkast kunde predicera stress gjordes ännu en 

MRA. Även denna analys resulterade i en signifikant modell där stressområdena tillsammans 

förklarar 40 % av variansen i upplevd stressnivå. Prediktorerna stress inför framtiden och stress 

av skolarbete var de som signifikant kunde predicera stressnivån där den senare var den 

prediktor med störst förklaringsvärde. Således upplevs dessa områden som mest stressande för 

ungdomarna. Detta går i linje med tidigare forskning som visat att ungdomars upplevda stress 

ofta är kopplat till skolarbetet (Ollfors & Andersson, 2007; Statistiska centralbyrån, 2013; 

Skolverket, 2013; Östberg et al., 2015). Människor lever som nämnts i ett prestationsinriktat 

samhälle där mycket fokus ligger på att prestera så bra och så mycket som möjligt (SOU 

2006:77). Eventuellt kan detta bidra till den stress som eleverna upplevde över skolarbetet samt 

stressen över att prestera. Även oro inför framtiden har i tidigare forskning visat sig vara 

stressande för ungdomar, exempelvis oro över att misslyckas med utbildningen eller att inte 

finna ett arbete efter studierna (Seiffge-Krenke et al., 2010). Framtidsoron kan kopplas till 

Karasek och Theorell (1990) som menar på att de förändringar som framtiden innebär även kan 

medföra en känsla av ovisshet. Det vill säga att de inte riktigt har kontroll ifall deras kunskap 

och tidigare erfarenhet kommer räcka till vilket då genererar stress. Om individerna dessutom 

har låg självkänsla kan detta bidra till en större osäkerhet kring ens kunskap och således öka 

stressnivån (Eisenbarth, 2012). Framtidsoro och stress kring skolarbete kan också ha en 

koppling till varandra då forskning bland annat visat att skolan och kraven på bra betyg får en 
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allt större betydelse för ungdomar, vilket kan hänga ihop med de rapporter som framhäver den 

försämrade arbetsmarknaden för unga (SOU 2006:77).  

 

Könsskillnader 

Vad gäller könsskillnader kring den upplevda stressnivån tycks resultaten för denna studie gå i 

linje med tidigare forskning då resultatet visade att kvinnor rapporterat högre stressnivåer än 

män (Hagquist, 2009; Skolverket, 2016). Vad könsskillnaden i denna studie beror på kan enbart 

spekuleras i. Det skulle kunna vara att kvinnor upplever mer stress än män eller att kvinnor 

generellt vågar skatta sina upplevelser mer ärligt än män. Studier har även visat att kvinnor är 

mer stresskänsliga än män (Hagquist, 2009). Enligt Karasek och Theorell (1990) uppstår stress 

som en reaktion på för höga krav i kombination med låg kontroll. Detta tycks även 

överensstämma med de resultat som erhölls i föreliggande studie då kvinnorna rapporterat dels 

högre generella stressnivåer, men också högre nivåer av stress vad gäller majoriteten av de olika 

områdena. Utifrån resultaten kan tolkningar därför göras kring att kvinnor tycks uppleva mer 

press och krav då deras stressnivåer är högre. Att det är just unga kvinnor som är extra utsatta 

för stressrelaterad ohälsa kan också vara kopplat till den låga självkänslan som kvinnorna i 

studien rapporterar. Blom (2011) har visat att kvinnor med låg självkänsla tenderar att försöka 

kompensera för detta genom att ständigt pressa sig själva till att prestera, vilket skapar stress. 

Detta går i linje med föreliggande studie som visat att kvinnor upplever både lägre självkänsla 

och samtidigt högre stressnivåer än män. 

 

Könsskillnader framkom som nämnts även vad gäller den globala självkänslan i denna studie, 

där kvinnor skattat lägre nivåer av självkänsla jämfört med män vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Chubb et al., 1997; Gentile et al., 2009; Kling et al., 1999). Enligt Johnson 

(2003) är självkänslan en del av personligheten och påverkar hur individer ser på sig själva och 

sina prestationer. Då kvinnorna i föreliggande studie skattat lägre självkänsla än männen, finns 

risk att de unga kvinnorna i denna studie undervärderar sina prestationer och kan således 

uppleva mer stress på grund av detta. Ytterligare en teori är att kvinnors låga självkänsla blir 

ett resultat av självuppfyllande profetior då exempelvis media förmedlar en bild av att kvinnor 

har låg självkänsla vilket påverkar hur kvinnor uppfattar sin egen självkänsla (Kling et al., 

1999). Således kan kvinnorna i föreliggande studie eventuellt skattat en lägre självkänsla utifrån 

att det betraktas som vanligt i samhället snarare än att de faktiskt upplever en låg självkänsla. 

Vissa forskare menar däremot att det inte föreligger några könsskillnader vad gäller självkänsla 
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(Erol & Orth, 2011; Johnson, 2003; Seidah & Bouffard, 2007), därför bör resultaten i denna 

studie beaktas med försiktighet då självkänsla tycks vara ett svårt begrepp att mäta helt korrekt 

(Johnson, 2003). Detta diskuteras vidare under metoddiskussionen. 

 

Vad gäller de olika stressområdena skattade kvinnor högre medelvärden jämfört med män inom 

samtliga områden vilket tyder på att kvinnorna upplever områdena som mer stressande. Särskilt 

stor skillnad återfanns vad gäller stress på grund av konflikt mellan skolan och fritiden. Detta 

kan överensstämma med Skolverkets (2006) analys kring att män generellt sätt tenderar att 

lägga ner mindre tid på sina studier. I linje med detta har forskning visat att de elever som lägger 

ner mer tid på läxor på fritiden också rapporterar en högre stressnivå än de som lägger ner 

mindre tid (Brown et al., 2011). Resultatet i denna studie visade även på att de unga kvinnorna 

upplever högre stressnivåer på grund av skolarbete vilket skulle kunna innebära att de känner 

mer press och krav på att prestera i skolan. En följd av detta kan bli att de lägger ner mer tid på 

skolarbete även på fritiden och hinner således inte med allt som önskats på den lediga tiden. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till de höga generella stressnivåer som kvinnorna 

rapporterat. 

 

Resultaten för denna studie tyder också på könsskillnader vad gäller upplevd stress inom 

området oro inför framtiden, vilket också kan kopplas till ovanstående område kring 

skolarbetet. Enligt Blom (2011) finns det normer kring att kvinnor ska vara duktiga samt 

prestera och den ökade stressen som unga kvinnor upplever idag skulle kunna förklaras av dessa 

förväntningar. Likaledes kan pressen kring att prestera i skolan vara kopplat till den stora oron 

som kvinnor känner inför framtiden. Exempelvis kan de  känna  press kring att göra bra ifrån 

sig för att få ett bra jobb eller komma in på den utbildningen de vill (Seiffge-Krenke et al., 

2010). Detta går i linje med Bergströms (2015) rapport där de kvinnliga respondenterna kände 

sig betydligt mer oroade över framtiden än männen. Oron förklarades dels av otillräcklig 

information kring hur arbetsmarknaden ser ut samt vilka möjligheter som finns. Ungdomarna 

upplevde således en ständig ovisshet kring hur det ska gå för dem vilket kan kopplas till Karasek 

och Theorell (1990), som tidigare nämnts, belyser hur bristande kontroll kan generera stress. 

Även könsskillnader inom de olika stressområdena kan vara kopplade till kvinnornas 

rapporterade låga självkänsla då en låg självkänsla kan bidra till en misstro till sig själv och sin 

kunskap (Johnson, 2003). Detta kan i sin tur öka oron kring huruvida skolarbetet kommer klaras 

av, och således även en oro inför framtida studier och arbete. Detta kan förklara varför 
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kvinnorna lägger ner mer tid på sina studier, vilket i sin tur kan resultera i bristande 

återhämtning och kan vara ytterligare en förklaring till de höga stressnivåerna.  

 

Praktiska implikationer 

Resultaten för denna studie bekräftar det som tidigare studier visat på; att gymnasieelever 

upplever en hög stressnivå. Mot bakgrund av stress som en riskfaktor är det viktigt att ta 

elevernas stressupplevelser på allvar och arbeta för att förebygga denna trend som 

uppmärksammats. Schraml et al. (2011) menar att det är viktigt att inte ta för lätt på de symtom 

som ungdomar uppvisar, eller se dem som en naturlig del av tonåren, utan ta deras problematik 

på allvar. Följaktligen är det viktigt att sätta in insatser för att hjälpa och stötta ungdomarna.  

 

Denna studie visade att de största förklaringarna till elevernas stress återfinns inom områdena 

skolarbete och framtidsoro, där stress på grund av skolarbete hade det största förklaringsvärdet. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning som har visat att individer som vill prestera så bra, och 

så mycket, som möjligt tenderar att ha högre stressnivåer (Blom, 2011). Då forskning visat att 

stress kan leda till ohälsa (Lazarus & Folkman, 1984) är det av vikt att skolor arbetar mer 

förebyggande för att minska stressnivåerna. När det gäller oro kring framtiden visar forskning 

att den kan bero på ovisshet och låg upplevelse av kontroll (Bergström, 2015; Karasek & 

Theorell, 1990). Därför är det viktigt att ge ut information samt arbeta mer med yrkesvägledning 

under gymnasietiden för att hjälpa elever med frågor och funderingar kring fortsatta studier 

eller arbete. En annan aspekt av resultatet kring skolan som stressområde kan kopplas till 

Statens offentliga utredning (SOU 2006:77) som har betonat att skolan fått en allt viktigare roll, 

då unga inte gynnas av arbetsmarknaden och kan tvingas studera för att ha en sysselsättning 

efter gymnasiet. Ungdomarnas upplevda oro inför framtiden bör därför undersökas djupare för 

att se vilken skada ungdomar faktiskt tar av den försvårade arbetsmarknaden. Resultatet visade 

även på stora könsskillnader gällande de olika stressområdena, där kvinnor framförallt upplever 

en stressande konflikt gällande hur de ska prioritera mellan skola och fritid. Tidigare forskning 

har visat att återhämtning är en viktig aspekt vid stresshantering (Socialstyrelsen, 2003), således 

är det bekymmersamt att de upplever brister gällande fritiden och är något som bör ses över. 

Vad gäller minskning av stressnivån hade självkänslan ett högt förklaringsvärde. Med hänsyn 

till detta är det betydelsefullt att också arbeta med ungdomarnas självkänsla genom att 

uppmuntra och validera dem. Det är likaså viktigt att uppmärksamma om eleverna mår dåligt 

och erbjuda hjälp i form av exempelvis samtal. 
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Metoddiskussion 

Denna studie hade ett relativt stort urval (n=179) samt en jämn könsfördelning (k=91, m=81) 

vilket innebär att vissa generaliseringsanspråk kan göras, däremot representerar inte resultaten 

som erhållits alla 16-20-åringar. Ett fåtal bakgrundsfaktorer har kontrollerats, men exempelvis 

har inte deltagarnas socioekonomiska och etniska bakgrund undersökts. Således brister den 

externa validiteten på den punkten. Slutsatser kan därmed endast dras för den undersökta 

gruppen, emellertid går de resultat som erhållits i linje med tidigare forskning, med undantag 

för socialt stöd som salutogen faktor vid stress. 

 

För denna studie valdes en kvantitativ metod i form av ett självskattningsformulär. En 

enkätundersökning är en bra metod för att få mycket information och nå ut till många 

människor, dock hade en kvalitativ metod gett en djupare förståelse kring frågan, men utifrån 

ett mycket mindre urval. Det kan även diskuteras hur tillförlitliga resultaten är eftersom 

självskattningsformulär som metod kan vara problematiska. Detta då svaren dels baseras på en 

individs subjektiva upplevelser (Çivitci, 2015), men det kan också vara svårt att särskilja en 

individs faktiska självkänsla och den självkänsla individen önskar sig ha (Johnson, 2003). Detta 

kan också kopplas till Grimm (2010) som menar att social önskvärdhet kan vara ett problem då 

personlighetsegenskaper kan vara mer eller mindre önskvärda och kan påverka hur en individ 

väljer att besvara en fråga. Därmed kan det funnits elever i studien som inte besvarat frågorna 

på ett ärligt sätt. Det är också viktigt att poängtera att kulturella skillnader kan förekomma där 

egenskaper värdesätts på olika sätt vilket kan påverka respondenternas svar och således 

resultatet. Dessa skillnader är svåra att se och mäta i en enkätundersökning och för att 

kontrollera för detta hade en intervju varit att föredra. Genom att använda reliabla och valida 

instrument har försök gjorts att frångå de risker som finns med att använda 

självskattningsformulär.  

 

Att  elever ofta blir tillfrågade att medverka i enkätundersökningar kan också ha påverkat deras 

motivation att fylla i och således även ärligheten i deras svar. Respondenterna kunde också 

besvarat oärligt utifrån rädslor för negativa konsekvenser. Detta försökte dock 

undersökningsledarna undvika genom att betona anonymitet och konfidentialitet men detta gick 

emellertid inte att kontrollera. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat tillförlitligheten i 

denna studie var längden på enkäten. Då flera olika faktorer skulle undersökas blev enkäten 

lång med 76 frågor vilket kan ha påverkat deltagarnas motivation att fylla i den ärligt och 
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genomtänkt. Däremot kunde enkäten ha upplevts som längre än vad den egentligen var då den 

bestod av många sidor, men med kryssfrågor. Detta gjorde att tiden för att fylla i inte tog mer 

än 10-15 minuter vilket också påpekades för deltagarna.  

 

Elever i årskurs 1 valdes bort för denna studie på grund av att de kan påverkas för mycket av 

externa faktorer vilket skulle kunna gett missvisande resultat. Dock kan det också diskuteras 

huruvida det skiljer sig i extern påverkan för eleverna i årskurs två och tre då de kan befinna 

sig i olika stadier i livet. Eleverna i år 3 ska snart ut i arbetslivet, eller göra val inför kommande 

studier, vilket kan innebära att oro inför framtiden kan ligga närmare för dessa ungdomar. 

Därmed kan det vara svårt att generalisera resultaten kring detta område till hela urvalet. 

Likaledes kan resultatet i denna studie påverkats av tidpunkt för datainsamlingen då det kan 

vara större risk för upplevelser av stress inför exempelvis perioder med mycket prov. 

 

För denna studie valdes att enkäten skulle distribueras fysiskt i klassrummen. Ett alternativ hade 

varit att genomföra undersökningen i form av en webbenkät då detta hade inneburit att eleverna 

kunnat fylla i den utanför lektionstid utan risk för sociala påtryckningar att behöva delta. Denna 

metod hade sannolikt gett ett högre bortfall än det som blev för denna studie. En webbenkät 

hade däremot underlättat på så vis att fler skolor kanske hade gått med på att genomföra enkäten 

och således hade en större del av populationen kunnat nås. Eftersom enkäterna delades ut i 

klassrummen blev undersökningssituationen likadan för alla deltagare och det rådde en 

disciplinerad insamling. Att undersökningsledare närvarade vid datainsamlingen gjorde det 

också enklare för ungdomarna att ställa frågor om något var oklart.  Fördelarna med att 

genomföra undersökningen i klassrummen sågs således väga tyngre och därmed valdes detta 

tillvägagångssätt. 

 

Det kan också finnas svagheter vad gäller validiteten då faktorerna som undersöktes i denna 

studie är problematiska eftersom de påverkar varandra i alla riktningar och i en ond cirkel. Det 

blir därför svårt att avgöra vad som påverkar vad i slutändan. Om en individ exempelvis möter 

en uppgift som upplevs som svårhanterlig ökar stressen, samtidigt som känslan av att inte räcka 

till kan skapas. Detta har i sin tur en negativ inverkan på självkänslan som i nästa led påverkar 

förhållningssättet till utmaningar negativt och leder till ökning av stressnivån och så vidare. 

Därmed kan det vara svårt att tolka exakt vad av resultatet som egentligen påverkar stressnivån. 
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Vad gäller instrumentet ASQ fanns det vissa svagheter för den här studien eftersom 

korrelationer görs mellan stress inom de olika områdena och den generella stressnivån (PSS), 

således är det inte konstigt att vissa korrelationer blir höga då de båda mäter stress men utifrån 

olika former. Delskalorna för ASQ hade relativt höga alphavärden, där högsta värdet låg på .92, 

därmed finns risk att frågorna överlappar varandra och att det finns tendenser till 

multikolinjäritet. Det kan således inte sägas med säkerhet hur mycket varje prediktor bidrar till 

hela modellens förklaringsvärde. 

 

Framtida forskning 

Resultatet för denna studie tyder på att ungdomarna upplever mycket stress, framförallt när det 

kommer till områdena oro inför framtiden och stress på grund av skolarbete. Den höga 

stressnivån var särskilt utmärkande bland kvinnorna. Vad gäller de salutogena faktorerna var 

det självkänslan som kunde predicera en signifikant minskning av stressnivåerna. Mot 

bakgrund av de resultat kring de olika stressområdena som framkom i denna studie, kan det 

vara av relevans inför framtida forskning att närmare undersöka vilka aspekter som kan ligga 

bakom den höga stressnivån som ungdomarna upplever inom de olika områdena. Media har 

exempelvis uppmärksammat att elever inte uppskattar det nya betygssystemet då det upplevs 

vara betydligt svårare att få högsta betyg än vad det varit tidigare. Det hade därför varit 

intressant att utforska hur det nya betygssystemet har påverkat ungdomarnas stressnivåer då 

skolarbetet och krav kring att prestera visats vara en stor stressfaktor. Tillika kan det utforskas 

huruvida det förekommer några könsskillnader gällande hur eleverna har påverkats av det nya 

betygsystemet då tidigare forskning, och likaså denna studie, visat att kvinnor upplever mer 

stress vad gäller bland annat skolarbetet. Mer forskning kring detta behövs för att erhålla 

kunskap om hur ungdomarna påverkas av sådana skolreformer. I samband med detta kan man 

också få implikationer kring vilka typer av interventioner som behöver sättas in för att förhindra 

att stressnivån fortsätter öka. 

 

En annan aspekt hade varit att undersöka hur stressnivån ser ut över tid genom att göra 

mätningar vid olika tidpunkter. Möjligen spelar det roll för resultatet om datainsamlingen sker 

precis i början av skolperioden, då skolarbetet och krav på betyg inte är lika tungt, eller om den 

sker i slutet på en termin då mer fokus ligger på just betygen. Detta hade möjligtvis kunnat ge 

en mer rättvis bild av hur stressnivåerna ser ut och huruvida de fluktuerar över tid. 
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Det är också intressant att vidare utforska huruvida de olika stressområdena hade varit av olika 

betydelse beroende på när studien genomförts. Stress inför framtiden kanske är mer relevant i 

slutet på terminen, framförallt för de elever som går sista året på gymnasiet. Vidare krävs också 

mer forskning kring vilken betydelse självkänslan har för stress. En ingång är att undersöka hur 

olika typer av självkänsla hänger samman med stress, påverkas exempelvis stressnivån mer av 

en prestationsbaserad självkänsla? 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som läser 5:e året på psykologprogrammet och kommer nu i vår skriva vårt 

examensarbete om hur olika faktorer påverkar ungdomars  stressnivå. Tanken är att göra studien 

i form av en enkät som ska delas ut till elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Vi undrar därför 

om ni skulle kunna hjälpa oss i detta genom att ge oss möjlighet att dela ut enkäter till olika 

klasser på skolan? 

 

Enkäten är givetvis anonym och kort, därmed kommer den inte stjäla alltför mycket tid från  

eventuella lektioner. Tanken är att genomföra insamlingen av enkäter i februari efter  

sportlovet, men vi är flexibla till att hitta tider som passar er.  

 

Vi mejlar till dig med en förhoppning om att du kan hjälpa oss med detta eller om du kan  

vidarebefordra det till någon annan som kan tänkas sig föra en dialog med oss kring detta.    

 

Ni får gärna kontakta oss via mail vid intresse: 

Helena Neving - xxxx@student.lnu.se 

Marija Mlinar xxxx@student.lnu.se 

Lena Swalander (handledare) xxx.xxxxx@lnu.se 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter från psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet som valt att skriva  

vårt examensarbete om stress hos gymnasieungdomar. Vi hade därför önskat att du delade  

med dig om dina upplevelser angående detta genom att fylla i efterföljande enkät. 

 

Svaren kommer behandlas konfidentiellt och du kommer att vara anonym, vilket innebär att  

din identitet förblir okänd för oss. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan, detta är inget som räknas med i din skolprestation. Dina svar är dock väldigt 

betydelsefulla för undersökningen och det tar endast cirka 10 minuter att fylla i. 

 

Om du har några funderingar eller synpunkter angående undersökningen är du välkommen att  

kontakta oss: Helena Neving xxxx@lnu.student.se eller Marija Mlinar xxxx@student.lnu.se. 

Du kan också kontakta vår handledare Lena Swalander på xxx.xxxxx@lnu.se. Vi hoppas att du 

vill vara med och öka kunskaperna om ungdomars upplevelser av stress! 

 

Tack på förhand för din medverkan!  

Vänliga Hälsningar 

Helena & Marija 


