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Undersökningen syftade till att beskriva och förstå ungdomars upplevelser och 
deras hantering av stress. Frågeställningarna som avsågs besvaras var följande: 
Vad upplever ungdomar som stressande och hur hanterar ungdomar sin 
stressupplevelse? En kvalitativ metod valdes i form av intervju med sju 
deltagare för att besvara valda frågeställningar. Det empiriska materialet 
resulterade i att deltagarna upplevde stress av olika anledningar. Dock var krav 
och prestation, sociala relationer och studier tydliga stressorer i denna 
undersökning. Vid hantering av stress hade den större delen av deltagare en 
tendens att fly eller sysselsätta sig själva vid upplevelser av stress. Dessa resultat 
kopplades sedan till teorier och tidigare forskning inom ämnet för bättre 

förståelse kring fenomenet och för underlag till denna undersökning. 
 

Nyckelord stress, ungdomar, upplevelse, Selye, Antonovsky 

 

Vi lever i ett samhälle som kräver en socialt välfungerande högpresterande människa. 
Människan måste på olika sätt hantera de krav som finns i samhället och samtidigt utveckla sig 
själv. Samhället präglas av ett högt tempo och människan förväntas hinna med och prestera i 
skola, arbetsliv och fritid. Detta sliter på människan psykiskt och fysiskt, vilket bidrar till ett 
stort hälsoproblem. 

Utbrändhet och depression räknas idag till en av det svenska samhällets nya folksjukdomar och 
har därför blivit ett allt mer omtalat ämne. Trots detta är det mesta av informationen att tillgå 
om stress, skriven för vuxna. Det finns färre studier om ungdomars stressupplevelse trots 
ämnets relevans (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Svenska ungdomars hälsa överlag är god vid jämförelse med andra ungdomar i andra länder, 
dock ser det annorlunda ut gällande ungdomars psykiska hälsa, vilket inte uppmärksammas på 
samma sätt. Statens folkhälsorapport från 2013 visade att den psykiska ohälsan bland Sveriges 
ungdomar mellan åldrarna 16-24 år hade ökat de senaste decennierna. Allt fler ungdomar söker 
sig till den psykiatriska öppenvården för bland annat stress (Socialstyrelsen, 2013). 

Detta är en anledning till varför det är viktigt att det görs studier om ungdomars egna 
upplevelser av stress. Ämnen som detta är högst relevanta att diskutera för att kunna motverka 
och arbeta förebyggande. Därför är det lika viktigt att som jag vill få en ökad förståelse om den 
upplevda stressen alltså olika stressorer, är det även viktigt att se på vilket sätt dessa stressorer 
kan hanteras. 

Detta ämne har fångat mitt intresse som författare då det är ett väldigt relevant ämne, men 
samtidigt inte lika mycket uppmärksammat som ämnet stress i allmänhet hos vuxna. Denna 
studie förväntas väcka större intresse för ämnet och en ökad förståelse i ämnet stress. 
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Begreppsbeskrivning 

Enligt Sjögren, Györki och Malmström (2010) är stress en reaktion på fysisk och psykisk 
påfrestning eller överansträngning. Liknande definition beskriver Ellneby (1999), där begreppet 
stress beskriver när kroppen utsätts för påfrestningar och starka upplevelser. 

En forskare som var först med att definiera stress i ett mer vetenskapligt sammanhang var Hans 
Selye. Han beskrev stress som en ”ospecificerad reaktion hos kroppen på varje form av krav” 
(Selye i Miller, 1985, s.22). Kroppen förbereder sig på att anfalla eller att fly genom de 
hormoner och nervimpulser som skickas ut i kroppen (Miller, 1985). Han beskrev det vi kallar 
för adaptionssyndromet, vilket innebär de fysiska reaktioner som sker när en människa utsätts 
för påfrestningar eller krav, det vill säga stress. Stressorer leder till stress som i sin tur leder till 
GAS. Först går man igenom alarmfasen där kroppen anpassar sig till stressen som den utsätts 
för. Fas två är resistensfasen som är ett tillstånd av jämnvikt, tills man kommer till fas tre där 
kroppens anpassning till stressen lämnat jämnvikten och nått sin kulmen. Det är den sista 
utmattningsfasen då stressen i vissa fall leder till sjukdom (Selye i Miller, 1985). 

Människans stressreaktioner kan vara positiva och negativa. Positiv stress kan ses som en 
drivkraft som kan hjälpa oss att utvecklas och att klara av våra utmaningar och krav. Negativ 
stress är när de kraven blir för stora och dessa leder till fysisk eller psykisk stress. Fysisk stress 
innefattar de kroppsliga reaktioner som blir följden av en stressig situation. Psykisk stress kan 
ge mer långvariga reaktioner. I dagens samhälle skulle man kunna säga att större delen av vår 
stress är orsakad av psykiska faktorer (Ellneby, 1999). 

 Stressorer är de faktorer som leder till stress. Vad som är en stressor för en person beror på 
personens förmåga och självuppfattning, och står i relation till krav. Stressorer kan alltså variera 
från individ till individ och kan därför hanteras olika också Stressorer kan vara fysiska, psykiska 
eller sociala och finns överallt (Karlsson, 2012). 

Coping är ett begrepp som oftast används inom stressforskning. Begreppet coping innebär i 
detta fall att man handskas eller hanterar problem och svårigheter på olika sätt. Detta kan ske 
konstruktivt, passivt eller destruktivt. Vi som människor har olika sätt att hantera stress eller att 
inte hantera stress. Detta kan därför innebära olika saker inom ämnet stress, då det finns olika 
sätt att hantera denna form av fenomen. Detta begrepp kommer vara relevant i studiens del där 
hantering av stress kommer att behandlas (Psykologiguiden, 2015). 

 

Antonowskys KASAM teori 

En aktiv och självbestämmande varelse som människan har behov av att vara medbestämmande 
i sitt liv. Professor Antonovsky (2005) menar att människan har en livshistoria och en bestämd 
plats i samhället, vilket påverkar hennes sätt att lösa livs- och hälsoproblem. 
Enligt författarens salutogenetiska synsätt sker där ett slags spänningsförhållande vid stress 
vilket sedan måste hanteras. Vi människor har olika resistans som ligger till grund för huruvida 
stressorer i tillvaron kommer att påverka oss. Det räcker därför inte med att enbart motverka de 
hot som finns i vår omgivning, utan vi måste även främja hälsa och stärka vår inre 
motståndskraft så att vi bättre kan hantera spänningen när den uppstår. Antonovsky beskriver 
tre centrala begrepp i KASAM som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 



3 
 

Begriplighet innebär att individen har en känsla av förutsägbarhet, där framtida händelser inte 
blir överraskande och därmed lättare att handskas med. Inre och yttre stimuli uppfattas som 
förnuftsmässigt begripliga Antonovsky (2005). Hanterbarhet innebär i vilken grad vi upplever 
att de resurser som finns till förfogande, är tillräckliga för att bemöta de krav som olika stimuli 
ställer oss inför. Meningsfullhet innebär att individen upplever sig delaktig i skapandet av sitt 
liv. Människor med en hög grad av meningsfullhet, ser olika områden i livet som betydelsefulla 
och viktiga och krav i tillvaron ses snarare som utmaningar värda energisatsning, än ovälkomna 
bördor (Karlsson, 2012). 

Maslows behovsteori 

Enligt psykologen Maslows (1987) behovsteori, är människan fri att sträva efter och bli vad 
hon vill. Människans drivkraft är att söka mål i livet, för att uppleva någon form av 
meningsfullhet. Människans behov är ordnade i en hierarki där det ena behovet måste vara 
tillgodosett innan nästa uppnås. 

De primära behoven är basala behov och inte riktigt en drivkraft i ett samhälle som det 
västerländska, då vi sällan stöter på svälttillstånd. Näst kommer då de sekundära behoven vilket 
Maslow (1987) menar är trygghet, självuppskattning, gemenskap och självförverkligande. 
Dessa behov måste tillfredsställas för att människan skall kunna fungera normalt och 
tillfredsställa övriga behov. 

Richard Lazarus coping teori 

En annan känd teori som utvecklat stressforskning är den amerikanske psykologen Richard 
Lazaruz teori. Författaren skilde mellan känslofokuseras coping och problemfokuserad coping. 
Problemfokuserad coping inriktar sig på hur man hanterar situationen, medan känslofokuserad 
coping är inriktad på att hantera de känslor som uppstår vid stressen. Copingstrategier är olika 
sätt att gripa sig an en uppgift eller ta itu med en svårighet, ett beroende och annat liknande 
(Karlsson, 2012). 

För att se hur denna studie skulle kunna komplettera den kunskap som redan finns inom ämnet 
stress och ungdomar, har tidigare forskning undersökts. Denna tidigare forskning har delats upp 
i olika kategorier efter ämnen för att lättare få en överblick till senare delar av studien. 

Krav och prestation 

Det finns många ungdomar som stressas av att för mycket ansvar vilar på deras axlar. Det är 
viktigt att låta ungdomar vara ungdomar. Det är alltid en jobbig process att bli vuxen, då risken 
är stor att man bemöts med för höga krav (Grandelius, 1998) 
Simuforosa (2013) har i sin studie beskrivit hur skolan har visat sig uppfattas som en 
stressfaktor, genom de krav som ställs på barn och ungdomar. Eleven måste befinna sig i skolan 
vissa tider och har krav på uppförande och prestationer. Skolan bygger till stor del på kontroll 
genom bland annat prov. Genom denna kontroll menar författare att detta kan leda till att skolan 
på så sätt uppmuntrar en konkurrens mellan eleverna. Ellneby (1999) beskriver hur en 
stressfaktor hos ungdomar kan vara att alltid försöka prestera bättre än sina vänner, vilket 
stämmer överrens med Simuforosas (2013) studieresultat.  Ungdomar blir stressade då kraven 
upplevs som stora och de inte hinner med det de ska eller inte presterar som de ska. 
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Miller (1985) rapporterar att det i skolan är vanligt att ungdomar hamnar i situationer som 
framkallar stress, då miljön i sig är stressig. Genom att inte räcka till eller att inte prestera 
tillräckligt bra leder detta till att ungdomar känner sig hotad och stressad. Detsamma när de blir 
bemötta med krav som inte motsvarar dess mognad och som de inte tror sig kunna leva upp till, 
vilket leder till stress. Det handlar dels om den utvecklingsstress som infinner sig då föräldern 
begär att deras barn eller ungdomar ska förstå saker de inte är tillräckligt mogna för precis som 
Robertsson (2005) beskriver det. Däremot visar studier att om ungdomar blir bemötta med krav 
som motsvarar deras mognad blir det istället som en sporre till utveckling och kan på så sätt ses 
som en fördel (Robertsson, 2005). 

Krav kan även komma från andra håll och studier har gjorts där det finns tydliga samband 
mellan familjeförhållande och stress. Heinrich och Gullone (2006) lyfter två olika 
stressituationer där det uppstår en obalans mellan föräldrars krav på sina ungdomar och 
ungdomarnas behov.  Att ställas inför orealistiska förväntningar är en av de största 
stressfaktorerna bland barn och ungdomar. Lagom ställda krav ökar barnens självförtroende, 
medan för höga krav kan trycka ner ungdomar och hindra deras fortsatta utveckling. Här 
bekräftas även Robertssons (2005) studie där lagom mängder krav kan till och med vara bra för 
ungdomar, medan större krav leder till ohälsa och stress (Heinrich & Gullone, 2006). Det 
händer mycket i deras liv när de kommer in i ungdomsåren och kraven kan bli väldigt 
påfrestande då de förväntas att bete sig som vuxna. Ungdomsåren är en separationsfas där 
barnen sakta frigör sig från sina föräldrar vilket också kan vara psykiskt påfrestande och kan 
vara en bakomliggande stressfaktor, visar studier (Grandelius, 1998). 

Krav på tillgänglighet genom telefon, internet eller sociala medier överlag är något som 
studerats och undersökts. Medierådet (2010) menar att allt fler ungdomar stressas av 
mobiltelefoner och datorer i dagens IT-samhälle. Ungdomar i undersökningen uttryckte 
upplevelser av stress och ständigt krav på att vara tillgängliga på internet och i telefon. Ett 
ständigt krav på att vara social får allt fler att känna press. Studien visade även att allt fler barn 
och ungdomar har svårt att dra sig ifrån mobiler och datorer och behöver ständigt kolla igenom 
sina sociala medier som Facebook och Twitter (Medierådet, 2010).  

Sociala relationer 

Det är viktigt för oss som individer att ha en social trygghet, för att vi ska kunna må bra. 
Ungdomar har behov av att tillhöra en grupp för att känna sig trygga. Har de inte det kan de 
som ungdom oftast uppleva stress visar en studie. Dessutom menar författaren att det kan vara 
stressande att höra till en grupp med låg status eller att vara den som har lägst status i en grupp 
(Ponzetti, 1990). 

Detsamma menar Karlsson (2012) i sin beskrivning av ungdomar och stress i sociala 
sammanhang, där man oftast vill passa in i olika grupper för att känna sig komplett. Utan detta 
uppstår stress som i sin tur leder till ohälsa och även sjukdom i många fall. 

Ett allt mer vanligt problem är stressfaktorer som bland annat ensamhet. Detta är något 
ungdomar stöter på under sin vardag på olika sätt. Arkar, Sari och Fidaner (2004) beskriver i 
sin studie om ungdomar och sociala nätverk, hur ensamhet är som en obehaglig känslomässig 
upplevelse som är resultatet av de brister i en individs sociala nätverk och relationer. Heinrich 
och Gullone (2006), som menar att sociala relationer är avgörande för god psykisk och fysisk 
hälsa. De beskrev hur människor är naturligt sociala varelser som strävar efter att uppnå en 
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känsla av tillhörighet, och att uppfylla detta behov bidrar till att upprätthålla en bra fysisk och 
psykisk hälsa; följaktligen, har forskare funnit att de som upplever ensamhet löper större risk 
för dålig fysisk hälsa och stress och detta har visat sig vara mycket vanligt bland ungdomar 
(Arkar, Sari & Fidaner 2004). 

Livet kräver att ungdomarna bli mer självständiga, vilket kan leda till en reformation och 
eventuell upplösning av viktiga sociala stödsystem. Detta tryck av socialt stöd kan utlösa 
känslor av stress, ensamhet och utbrändhet. I allmänhet, kan utvecklingen av dessa faktorer 
leda till ytterligare negativa effekter på eleverna, såsom dålig psykisk och fysisk hälsa, liksom 
negativan effekter på inlärningsförmåga och prestation. Ponzettis (1990) empiriska forskning 
om ensamhets relation till stress, konstaterade att ungdomar som upplever ensamhet 
rapporterar en högre grad av stress. Flera studier lutar mot ett tydligt samband mellan sociala 
relationers påverkan på stress, krav på tillgänglighet och krav på att ständigt behöva prestera 
överlag. 

Stresshantering 

Hur man identifierar och hanterar stressen gör en skillnad i en persons fysiska och mentala 
utveckling visar en studie (Simuforosa, 2013). 

De fall där coping har definierats i forskning med barn och ungdomar, har man ofta har dragit 
på definitioner från coping modeller av vuxna. Det är viktigt att veta att coping för vuxna inte 
är detsamma som coping i talan om ungdomar. Det finns idag flera sätt att hantera stress och 
hur en ungdom hanterar stress är inte alltid hur en vuxen hanterar stress (Lazarus & Folkman, 
1984). 

Ett nätverk som innebär en individs familj, vänner och kollegor som kan stödja en person 
psykiskt och känslomässigt kallas ett socialt kontaktnätverk. Studier visar att ett starkt stöd i 
sociala nätverk leder till en bättre hantering av stress (Simuforosa, 2013). Detta bekräftas även 
i Lazarus och Folkmans (1984) studie där författaren lyfter vikten av ett socialt nätverk i 
stresshantering. De beskriver hur ett socialt stöd oftast är uppskattat vid stresshantering och hur 
de som inte har detta stöd oftast har destruktiva copingstrategier, som kan vara allt ifrån rökning, 
alkohol eller annan typ av destruktivt beteende (Lazarus & Folkman, 1984). 

En studie gjord av forskare i det Indiska rådet av Filosofisk Forskning visar att mer än hälften 
av ungdomarna uppger att de hanterar stress genom att göra någon form av aktivitet för att dras 
från det stressande momentet. Exempel på sätt att hantera stress kunde vara att titta på TV, läsa 
eller lyssna på musik, vilket visade sig vara den mest föredragna stresshanteringen (Gala & 
Chaudhary, 2008). Studier har visat liknande resultat i frågan om ungdomars upplevelser av 
stress och hantering av stress. Det är tydligt att ungdomar försöker sysselsätta sig på något sätt 
för att ”fly” från stressmomentet (Zimmer-Gembeck & Skinner, 2008). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och förstå ungdomars upplevelser och deras 
hantering av stress. Genom att få en ökad förståelse för fenomenet stress hos dagens ungdomar 
kan man på så sätt arbeta förebyggande med hjälp av liknande studier. 

Följande frågeställning avser besvaras: 

Vad upplever ungdomar som stressande? 

Hur hanterar ungdomarna sin stressupplevelse? 

 

Metod 

Utifrån det givna syftet och frågeställningen, har en kvalitativ metod valts. Eftersom 
frågeställningen syftar till att fånga deltagarnas egna upplevelser och kunna gestalta dessa 
upplevelser för ökad förståelse, anses denna metod som mest lämplig. En kvalitativ metodansats 
kännetecknas genom strävan efter förståelse av meningar och innebörder av fenomen. Här är 
inte den kausala förklaringen målet och därför har en kvantitativ metod inte varit relevant. En 
förståelse för upplevelser är svårt att uppnå genomen en kvantitativ metod (Langemar, 2008). 

Vidare har en fenomenologisk ansats varit relevant för denna studie, då fenomenologins uppgift 
är att studera och beskriva fenomenets meningsstruktur. Forskningen kan på så sätt bedrivas 
om upplevelsen så som den visat sig för subjektet. Här är det även viktigt att poängtera att 
genom en fenomenologisk ansats utgår man som forskare inte utifrån någon hypotes, utan 
fenomenet kommer studeras och undersökas hur det upplevs i individen kroppsligt och mentalt. 
Alltså har en ansats valts utifrån frågeställningen och som anses som mest lämplig för 
forskningsprocessen (Langemar, 2008). 

Eftersom syftet är att få en helhetsförståelse av deltagarnas upplevelser av ett fenomen har ett 
induktivt angreppssätt valts. Teorier i denna studie användes som stöd i tolkningar av resultat, 
då fokus vara deltagarnas egna upplevelser (Larsen, 2012). 

Undersökningsdeltagare 

Eftersom generalisering inte är något relevant för en kvalitativ metod som denna, har fokus 
varit på variation genom information som kan ge oss en helhetsförståelse av ett fält eller 
område. I denna undersökning har ett icke-sannolikhetsval gjorts som i sin tur lett till ett slags 
kvoturval, vilket innebär att ett val av antalet deltagare och kön och samtidigt ålderskategorier 
gjorts i förväg. Dessa ungdomar kontaktades genom en ungdomsgrupp i södra Skåne. Ett 
personligt brev fick delas ut till de som var intresserade att deltaga i intervjun. Detta brev skulle 
därefter skrivas under för deltagande, där minderåriga skulle ha vårdnadshavares underskrift. 
Ungdomarna fick därefter delas upp i två små grupper för att jag skulle kunna välja ut sju 
deltagare (Langemar, 2008). 

Antalet deltagare som valdes var sju stycken varav tre var män och fyra var kvinnor.  Deltagarna 
som valdes ut för undersökningen var ungdomar mellan åldrarna 17-20 år, då detta ansågs som 
en lämplig åldersgrupp för att kallas för ungdom. Detta var en viktig uppdelning av ålder då 
frågeställningen är riktad mot ungdomar. 
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Datainsamling 

Valet av metodansats och syftet med studien ledde till en viss datainsamlingsmetod, vilket 
gjorde att valet av metod var avgörande för resterande delar av studien (Fejes & Thornberg, 
2009). För att kunna besvara frågeställningen på bästa sätt har jag valt att samla in all data 
genom semistrukturerade intervjuer, då syftet var att fånga ungdomars upplevelser och 
hantering av ett fenomen. Emotioner och upplevelser är svårt att studera och förklara med 
siffror. Därför är det viktigt att som författare kunna fånga deltagarens subjektiva upplevelser 
av fenomenet stress. 

Enligt Kvale (1997) lämpar sig intervjuer när man vill studera just människors uppfattning om 
det levda livet och upplevelser. Intervjufrågorna som ställdes utifrån ett semistrukturerat 
intervjuförfarande,  hade i förväg utvalda frågor för området stress och ungdomars upplevelser 
av stress. Frågor kring ämnet förbereddes i form av en intervjuguide som följdes under 
intervjuns gång (se bilaga 1.).  Genom en semistrukturerad intervju menar Fejes och Thornberg 
(2009) att dialogen mellan författare och deltagare utvecklas beroende på de svar som ges. 

Under intervjun kunde författaren ställa följdfrågor. Detta gav deltagaren mer frihet att besvara 
frågan. Författaren kunde tillägga frågor om detta behövdes, dock hade intervjuerna samma 
innebörd (Dahlberg, 1997) 

Insamlingsmetoden hade kunnat kombineras med fler insamlingsmetoder, men som författare 
anses en intervju med ett par bra frågor som tillräckligt för att kunna uppnå syftet och besvara 
frågeställningen. På så sätt bör jag som författare få en ökad förståelse för fenomenet och 
samtidigt ta del av känslor och uttryck som tolkas för att därefter undersökas närmare. Detta 
gav även en ökad förståelse för individens känslor i ett sammanhang och kan därför vara en 
avgörande faktor i undersökningen. 

Efter att deltagarna fyllt i och skrivit under det personliga brevet för deltagande i intervju 
kallades de till intervju efter planerade möten. Intervjuerna inleddes med en kort presentation 
av författare och en introduktion av ämnet, där även syftet med studien togs upp. Anonymitet 
och andra etiska aspekter lyftes fram då detta skulle skapa trygghet. Deltagaren fick till att börja 
med ställa frågor för att klargöra en del saker innan intervjun startade. Syftet med detta var att 
skapa en avslappnad atmosfär (Codex, 2013). 

Ljudinspelare användes för att spela in intervjuerna och för att fånga upp eventuella 
känslouttryck för transkriberingen senare. Eventuella kommentarer och känslouttryck noterades 
i ett skrivblock för att underlätta analysen av data senare. 

Samtliga intervjuer tog cirka 15 minuter var och fullföljdes utan någon form av komplikation. 

 

Bearbetning och analys av data 

Intervjuguiden som förbereddes hade som sagt förberedda frågor utifrån ämnet stress. 
Frågorna valdes utifrån syftet med studien och ett val av ett par relevanta frågor istället för för 

flera frågor. Däremot gav jag deltagarna möjlighet att utveckla sina svar genom mina 
följdfrågor som ställdes i syfte att få ökad förståelse av deltagarnas upplevelser. Dessa svar 
kunde vara längre och fick därför kortas ner för att få fram den relevanta information som 

skulle lyfta studien.  
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Efter inspelning av intervjuerna bearbetades all data genom transkription från ljudupptagning, 
det vill säga överfördes till text i sin helhet för att analysera intervjuerna. Dahlberg (1997) menar 
att det är nödvändigt för att fånga intervjuns helhet, därför antecknades pauser, skratt med mera 
För analys av data gjordes en kategorisering av viktiga citat och begrepp, vilket hjälpte att 
sortera och synliggöra sammanhang. Detta användes även för att underlätta sökandet efter 
kategorier till resultatet och kopplingen till diskussionen. 

Intervjuerna analyserades och mönster hittades mellan de olika intervjuerna som sedan bildade 
grunden för resultatets olika teman och kategorier. För att konkretisera resultat, lades citat in 
från deltagarna, vilket skapade mer rörelse i studien. Stycken och meningar kodades med citaten 
och kategorin som urklippet tillhörde, vilket gav mer struktur på arbetet. Ett liknande 
tillvägagångssätt där kategorier delades upp på detta sätt för att underlätta analysarbetet 
beskriver Hartman (2001) 

Transkriptionerna kategoriserades i delvis förutbestämda kategorier och även kategorier som 
växt fram ur materialet och med hjälp av tidigare forskning. 

Citat som presenterades var noga utvalda beroende på kategorierna och en del förändringar fick 
göras där ord tagits bort. Dessutom korrigerades meningarna vid eventuella grammatiska fel, 
även för att skydda identiteten på deltagarna, då alla har ett speciellt språk eller talspråk. Där 
delar av citatet är borttaget på grund av för långa meningar, har dessa markerats genom /.../. 
Slutligen är det viktigt att ta upp att deltagarna hade många liknande svar på frågorna och därför 
kan detta tyda på att fenomenet som undersökts kan stämma överens teorier och tidigare 
forskning kring ungdomar och stress.  

Etiska överväganden 

Det har varit viktigt i datainsamlandet att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot deltagarna. 
Syftet med undersökningen har tydligt förklarats, garanterat anonymitet nämnts och dessutom 
har författare och deltagare haft en öppen dialog innan själva intervjun. Detta sätt att arbeta på 
visade ett bra etiskt förhållningssätt, och förebyggde även eventuella missförstånd. 
Deltagarna fick skriva under ett personligt brev som delades ut innan intervjun. Detta för att 
deltagaren skulle få en överblick vad undersökningen handlar om. Minderåriga skulle ha en 
underskrift från vårdnadshavare för att få deltaga. 

Genom att skapa en god kommunikation innan intervjun med deltagaren, ledde det till en trygg 
och förtroendefull relation. Detta har förhoppningsvis gjort att deltagaren lämnat ärliga svar. 
Deltagaren fick information om dennas möjlighet att när som helst avbryta intervjun (Codex, 
2013). 

Slutligen behandlades materialet konfidentiellt vilket innebar att samtliga deltagare har varit 
anonyma under hela studien. Backman (2008) beskriver vikten av redovisning hur 
anonymiteten garanteras under en studie, därför har materialet avidentifierats från namn till ort. 
Dessutom raderas banden och inspelningarna med intervjuerna när studien slutförts. Detta var 
något som deltagarna också informerades om. 
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Resultat 

Jag har valt att presentera resultatet under olika kategorier med relation till de olika 
intervjufrågorna, efter bearbetning av materialet. Det framkom fyra olika kategorier som 
belyser ungdomarnas upplevelser av stress. Resultaten kom att illustreras med hjälp av citat för 
ett mer konkret svar på frågorna. 
Kategorierna kommer läggas upp enligt följande: 

 
 Studierelaterad stress 
 Krav och prestationsrelaterad stress 
 Sociala faktorer 
 Hantering av stress 

 
I frågan om vad stress är för deltagarna, svarade samtliga att stress endast var något negativt 
och medför endast negative konsekvenser med sig. Trots de olika beskrivningarna av 
begreppet stress, var principen densamma hos samtliga deltagare. De beskrev stress som en 
negativ konsekvens när en människa blir överbelastad eller har svårt att hantera en viss 
situation.  
 

”... stress är väl när man till exempel har för mycket att göra och kroppen inte kan hantera 
den pressen typ...” 

 
Studierelaterad stress 

 
Samtliga deltagare upplevde någon form av stress. Stress beskrevs på olika sätt och men 
kunde appliceras på samtliga sju deltagare. I frågorna om vad som stressade deltagarna var 
studier och utbildning en stor stressfaktor. Studierelaterad stress var en faktor som man kunde 
man finna hos samtliga sju deltagare.  
 
Ungdomarna beskrev bland annat hur kraven upplevs som stora i skolan och att de inte hinner 
med det de ska i skolan på grund av tidsbrist. Två ungdomar beskrev hur prov och tentor 
planeras in tätt ihop och att de inte hinner studera som de ska inför alla prov, vilket stressar 
dem. 

”... skolan lägger in alla prov samtidigt under samma period vilket jag anser är helt fel. Hur 
är det meningen att man ska hinna med allt och hur ska man fokusera på flera ämnen 

samtidigt...” 

En del av deltagarna beskrev en rädsla för att inte prestera bra i skolan och att för mycket prov 
skulle leda till dålig prestation och dåliga betyg som i sin tur skulle leda till en dålig framtid. 
Detta kunde skapa oro hos en del av deltagarna vilket i sin tur kunde leda till upplevelser av 
stress varje gång de skulle till skolan.  
 
Känslan att inte prestera bra i skolan på grund av att ungdomar känner press från samhället att 
de måste ha bra betyg för att kunna säkerställa sin framtid med bra jobb, var något som en av 
de yngre deltagarna nämnde. Denna känsla i sig var stressande och ledde ofta till att 
deltagarna kunde uppleva känslor av ångest varje gång det var dags för prov eller någon form 
av examination,   
 



10 
 

”... det känns som om jag måste göra mitt allra bästa varje gång för att inte misslyckas. Ett 
misstag, ett dåligt betyg kan förstöra ens framtida chanser att kanske komma in på den 

utbildning jag vill...” 
 

Utbildning var en stor stressfaktor och mycket av stressen visade sig vara studierelaterad på 
ett eller annat sätt. Deltagarna beskrev hur studiemiljön i sig kunde vara stressig ibland. De 
korta luncherna i skolorna för att sedan snabbt hinna med lektioner eller föreläsningar och 
tajta scheman. Ungdomarna uttryckte frustration över de tajta scheman och hur de inte alltid 
hann med allt i skolan, vilket ofta ledde till en studiebaserad fritid stora delar av veckan.  
Studierna fick oftast fortsätta på fritiden vilket deltagarna upplevde som jobbigt och stressigt, 
då de hade svårt att hinna med annat på fritiden.  
 

”... jag kunde ofta bli så frustrerad för jag kunde ha suttit och studerat från morgonen tills 
skolan sluta klockan fyra och sedan skulle man hem och fortsätta studierna för att man inte 
hunnit med allt i skolan eller för att man ska ha prov /.../ fritid har man inte heller för den 

delen utan endast studier”  
 

Resultatet visade ett tydligt samband mellan stress och studier hos samtliga deltagare mer 
eller mindre. Vid frågan om hur ofta de upplever att de blir stressade svarade två av deltagare 
helt oberoende att de upplever stress under sin vardag lika ofta som man går till skolan i 
veckan.  
 
”... så ofta som jag sitter på skolbänken, så ofta upplever jag att jag är stressad /.../ ska nog 
ta ett sabbatsår efter gymnasiet innan jag går tillbaks till studier igen, annars kommer jag 

känna mig stressad i minst fyra år till ju...” 
 
 

Krav och prestationsrelaterad stress 
 
Som beskrivet ovan visar resultatet även en upplevelse av stress i frågor som att prestera bra 
på grund av de krav som läggs på dagens ungdomar. Undersökningen visade att samhällets 
krav på att individen måste ha bra utbildning för att eventuellt kunna få ett bra jobb i 
framtiden för att sedan kunna leva bra är något som stressar dagens ungdomar vår kommande 
styrande generation. Det är något som fyra av sju deltagare upplevde som stressande- 
framtiden.  
 

”... skulle jag på något sätt inte prestera bra i mitt liv så är min framtid redan förstörd. Allt 
händer här och nu och skulle en dominobricka falla så faller alla, om du förstår vad jag 

menar med det...” 
 

Resultatet av undersökningen visade även att fem av sju deltagare upplever ångest eller stress 
på grund av föräldrars eller familjens krav på att prestera bra, vare sig det handlar om 
fritidsaktiviteter, skola eller krav och förväntningar av ett visst beteende. Deltagarna beskrev 
hur dessa krav kunde skapa rädsla för att misslyckas eller frustration och på så sätt orsaka 
stress hos deltagarna.  
 
En deltagare däremot beskrev hur dessa krav från föräldrarna på att prestera bra orsakar stress 
till en viss nivå, men att denna stress får deltagaren att prestera bättre och på så sätt kunde 
deltagaren senare må bättre och ett ökat självförtroende var resultatet.  
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”... mina föräldrar är väldig insatta i min fotboll och min pappa som tidigare varit 

fotbollstränare förväntar sig bara bra matcher och vunna matcher från min sida /.../ visst är 
det jobbigt att känna den pressen först men det peppar mig till att prestera bra och när jag 
gjort det så känns det så bra och mina föräldrar blir ju stolta vilket inte är så illa ändå...”  

 
Mer än hälften av alla deltagare arbetar på fritiden efter skolan eller under helgerna. Resultatet 
visar att dessa deltagare upplever en stress kring arbetet då det blir mycket med krav från 
olika håll och inte minst arbetet. Krav från arbetsgivare och förväntningar från arbetskamrater 
menar de är psykiskt påfrestande och svårt att ibland hinna med vid sidan om allt annat som 
man ska hinna med som ungdom.  
 
”... man kommer till jobbet och är ibland trött efter en skoldag och får kanske en utskällning 
av chefen om man råkar prestera dåligt på jobbet vilket blir stressigt och såklart leder till att 

jag presterar ännu sämre...” 
 

Slutligen resulterade studien i att ungdomarna på ett eller annat sätt upplever någon form av 
stress kring de krav de har på att vara tillgängliga. Tillgänglighet genom telefon, internet eller 
rent fysiskt var något som undersökningen kom fram till. Ungdomarna kunde känna att trots 
att de är upptagna med annat eller inte har tid, var de tvungna att logga in på Facebook eller 
Twitter för att se om något nytt hade hänt eller om någon försökt kontakta dem.  
 
Några av deltagarna beskrev hur deras föräldrars telefonsamtal kunde framkalla upplevelser 
av stress, då de hade en tendens att ringa ofta. En deltagare beskrev hur hennes föräldrars 
kontrollbehov och krav på att hon ska vara tillgänglig varje gång de ringer leder till stress och 
ångest.  
 
”... om jag inte svarar på telefon direkt blir min mamma orolig och börjar ringa runt till mina 
vänner /.../ jag måste svara direkt och håller alltid telefonen i handen för skulle jag inte svara 

får mina föräldrar ångest, de är lite överbeskyddande...” 
 

Sociala faktorer 
 
Resultatet av undersökningen visar ett någorlunda tydligt samband mellan sociala faktorer och 
stress. Två av sju deltagare beskrev hur deras sociala relationer påverkar dem negativt 
psykiskt och stressar dem. En av deltagana beskrev hur hennes relation med hennes pojkvän 
är en stor stressfaktor i hennes liv. En annan deltagare berättade hur relationen till vännerna 
kunde vara stressande på olika sätt.  
 

”... min relation till min pojkvän kan vara stressig ibland då vi kan bråka över småsaker 
ganska ofta /.../ jag blir stressad om han blir stressad, vi påverkar varandra väldigt lätt” 

 
Sociala faktorer visade sig även vara viljan och behovet att passa in i sociala grupper. Tre av 
deltagarna, alla tjejer, beskrev hur de i skolan eller i sociala sammanhang brukar bli oroliga att 
de inte ska passa in eller att de ska förlora sina vänner. En annan deltagare beskrev hur hon 
kunde bli orolig om hennes vänner inte skulle komma till skolan en dag, för att hon skulle då 
tvingas vara ensam. Resultatet lutar tydligt mot ett behov av socialt umgänge och bristen på 
detta orsakar upplevelser av stress hos ungdomarna.  
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”... jag kan bli stressad om jag får veta att min kompis inte ska komma till skolan för jag har 
bara henne att umgås med i skolan och speciellt i gymnasiet där kan man bara inte vara 

ensam utan en vän är alltid en trygghet...” 
 

En annan sak som framkom i resultatet av intervjuerna var behov av familjens närvaro. 
Hälften av deltagarna upplevde familjens närvaro som stressande. Det kunde vara allt ifrån 
jobbiga föräldrar till syskon. Två deltagare kunde däremot uppleva stress under stora delar av 
deras vardag eftersom föräldrarna inte alltid var tillgängliga. De visade ett klart behov av 
socialt umgänge med familj och vänner och utan detta upplevde dessa deltagare otrygghet och 
stress.  
 
”... eftersom min mamma jobbar natt på sjukhuset måste jag oftast ta hand om mina syskon, 

vilket stressar mig väldigt mycket och samtidigt känner jag att mammas frånvaro kan bli 
jobbig, trots att jag inte alltid sitter med henne när hon är hemma, men ändå...” 

 
Hantering av stress 

 
Efter att ha fått en uppfattning av vad som stressar deltagarna, var det dags att undersöka hur 
de hanterar stressen under deras vardag, om de hade några speciella copingstrategier.  
 
Resultatet visade att samtliga hanterar sin stress, medvetet eller omedvetet, men på olika sätt. 
En del gör medvetna val och vet hur de ska hantera sin stress medan andra deltagare hade 
svårigheter att hantera sin stress.  
 
En deltagare menade att han inte vet riktigt hur han hanterar sin stress. Vid ytterligare 
följdfrågor framkom det att det han egentligen gör är att han försöker glömma bort det som 
stressar honom genom att ”fly” från problemet som orsakat stressen. 
 
”... jag försöker glömma problemet och på så sätt glömmer jag att jag ens varit stressad eller 

vad som stressade mig från början /.../ jag stänger liksom av...” 
 

Andra deltagare beskriver hur de väljer att distrahera sig med annat, till exempel genom en 
hobby eller genom att göra något för att få bort tankarna från problemet som orsakat stressen. 
Sex av sju deltagare försöker sysselsätta sig med en hobby. Detta kan vara ett medvetet val 
eller ett omedvetet val från deras sida.  
 

”... jag mår alltid bättre efter att spelat lite golf och samlat tankarna lite, det får liksom 
stressen att lossna på något sätt” 

 
Ett annat fynd i resultatet var socialt stöd som stresshantering. En del av deltagarna beskrev 
ett behov av att prata ut med någon om de kände sig stressade eller om de kände att de började 
bli stressade, dels för att må bättre, men även för att hitta en lösning till det stressrelaterade 
problemet.  
 
Ungdomarna valde oftast att vända sig till sina vänner och i något fall var en förälder det 
sociala stöder. Denna typ av stresshantering nämnde flera deltagare på ett eller annat sätt. 
Andra betonade detta mer än andra och denna coping strategi ansågs som bästa lösning i 
stressfrågan.  
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”... jag måste filtrera med någon om jag känner mig stressad, om jag så ska skriva det som 
status på Facebook och beklaga mig till alla som kommenterar /.../ jag kan annars må så 

dåligt om jag håller det inne...” 
 

Ett behov av att filtrera sina orsaker bakom stressen för att kunna hantera stressen var en 
tydlig coping strategi för en del av undersökningsdeltagarna.   
 
Resultaten från studien visar att stress upplevs hos ungdomar i olika situationer under deras 
vardag. De olika stressorer som uppkom i studien kan summeras som följande: 
 
                                             Krav och prestation 

- Krav på tillgänglighet 
- Krav från familj 
- Studierelaterade krav 

Stress                                   
                                             Sociala relationer 

- Familj och vänner 
- Gemenskap 
- Trygghet 

 
Figur 1. Sammanfattning av resultatet 

 
 
Hur detta resultat kan appliceras på dagens ungdomars upplevelser av stress kommer vidare 
diskuteras nedan i kombination med andra liknande studiers resultat i detta ämne. 
 
 

Diskussion 
 
Stress upplevs av de flesta, men på olika sätt och i denna studie har ungdomars stress varit i 
fokus. För mycket av negativ ohanterbar stress kan dock bli problematiskt i livet. Hur man 
identifierar och hanterar stressen gör skillnad i en persons fysiska och psykiska utveckling. 
Vad som får ungdomar att uppleva stress idag är vad som varit fokus i studien, tillsammans 
med frågan hur ungdomarna hanterar denna stress.  
 
Som ungdom är man oftast i en period där man håller på att bli vuxen och kraven växer 
tillsammans med åldern. Författare för denna undersökning och tidigare studie av Grandelius 
(1998) lyfter tillsammans de höga kravens påverkan på dagens ungdomar och relationen till 
upplevelsen av stress. Som resultatet beskriver ovan upplevs bland annat kraven på 
tillgänglighet som stressande för ungdomarna. Detta bekräftas även i studien gjord av 
Medierådet (2010) där undersökningen visade att ungdomar stressas av telefoner och internet, 
då detta IT-samhälle kräver ständig tillgänglighet från ungdomars sida. Undersökningen tyder 
på liknande resultat då deltagare uttryckte denna form av krav som i sin tur kunde vara 
stressande.  
 
Tidigare forskning tyder på att skola och studier är en tydlig stressor. Denna undersökning 
kunde också finna en relation mellan stress och studierelaterade krav och prestationskrav. 
Tydliga kopplingar och liknande resultat kunde finnas Simuforosas (2013) studie där det visat 
sig att ungdomar relaterar studier till stress. I flera studier lyfts orsaken bakom ungdomars 
stress i relation till krav på läxor och prov. Undersökningen bekräftar även Heinrich och 
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Gullones (2006) studie där resultatet visar hur föräldrars förväntningar på ungdomars 
prestation i skola orsakar stress och frustation hos ungdomarna. Detta kunde även finnas i 
denna studiens deltagare.  
 
Ungdomsåren är en övergångsperiod mellan barndom och vuxenliv, vilket innebär mentala 
och känslomässiga förändringar för individen. Dessa förändringar kan ske på olika nivåer. För 
ungdomar i en känslig period som denna är det viktigt för dem att ha en social trygghet, för att 
de ska kunna må bra. Tidigare studier som lyfts i arbetet beskriver denna sociala trygghet som 
väldigt viktig speciellt under ungdomsåren (Arkar et. al, 2004; Ponzetti, 1990). Deltagarna i 
denna undersökning kunde indirekt uttrycka behovet av social trygghet exempelvis behovet 
av vänner och familj runt omkring.  
 
Detta behov som uttryckts i tidigare studier kan kopplas till den valda behovsteorin som 
Maslow (1987) beskriver. Trygghet, självuppskattning, gemenskap är behov som måste 
tillfredsställas för att människan ska må bra. Känner människan inte denna trygghet eller 
någon gemenskap och detta behov är avgörande hos individen, kan detta leda till ohälsa. En 
del har större behov av detta än andra, men rent psykiskt behöver varje individ någon form av 
socialt nätverk för att kunna må helt bra. Detta behov har visat sig vara viktigt i valda studier 
och i denna undersökning och kan därför orsaka stress hos en del av deltagarna när detta 
behov inte tillfredsställs.  
 
Hur individen väljer att hantera en stressig situation kan helt och hållet variera beroende på 
hennes livhistoria som Antonovskys (2005) teori beskriver det.  Det är vad som påverkar 
hennes sätt att lösa livs- och hälsoproblem. Detta förklarar deltagarnas olika sätt att hantera en 
stressig situation och hur de agerar vis svårhanterlig problemlösning.  
 
Undersökningen tydde på hur ungdomar kan uppleva stress som svårt att hantera direkt, vilket 
indirekt ledde till en omedveten hantering av stress, som i en del av fallen innebar att fly eller 
sysselsätta sig för att glömma bort problemet som orsakade stressen. Detta resultat kan man 
dra en koppling till Lazaruz teori om människans ansträngning att komma till rätta med 
svårigheter som ställer krav på deras förmåga att klara av saker och ting (Karlsson, 2012). 
 
 I detta fall kan resultatet tyda på det Lazarus kallar för känslofokuserad coping som är 
inriktad på att hantera de känslor som uppstår vid stressen. Deltagarna ville bli av med 
känslan som uppstår när de blir stressade, känslan att vara stressad, istället för att lösa 
problemet i sig. Detta är parallellt med tidigare forskning som utförts om hur ungdomar oftast 
drar sig undan det som orsakat stressen, och sysselsätter sig eller distraherar sig med annat 
(Gala & Chaudhary, 2008; Zimmer-Gembeck & Skinner, 2008). 
 
Ett par av deltagarna visste hur de skulle hantera en stressig situation. Genom att diskutera 
problemet och prata ut, det vill säga genom någon form av socialt stöd, kunde deltagaren må 
bättre och på så sätt tilläts inte stressen nå den sista utmattningsfasen som beskrivits ovan i 
Hans Selyes teori om GAS. Stressen hanterades innan den orsakade någon större ohälsa hos 
individen. Någon typ av stresshantering anser teoretiker som nödvändig som Antonovskys 
(2005) teori om KASAM beskriver det, har vi människor olika resistans som ligger till grund 
för huruvida stressorer i tillvaron kommer att påverka oss. Därför räcker det inte med att 
enbart motverka de hot som finns i vår omgivning, utan vi måste även främja hälsa och stärka 
vår inre motståndskraft så att vi bättre kan hantera spänningen när den uppstår.  
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Stress sågs främst i ett negativt sammanhang hos samtliga deltagare och i den mesta 
forskningen kunde man hitta stressens negativa konsekvenser, mer än positiv stress. I arbetet 
var positiv stress inte i fokus som negativ stress då negativ stress anses som mer relevant då 
det är ett problemområde.  
 
I en av intervjuerna framkom det dock en positiv upplevelse av stress vilket användes för att 
lyfta KASAM-teorins relevans. En deltagare beskrev när man vill prestera bra hur detta 
orsakar stress till en viss nivå, men att denna stress fick deltagaren att prestera bättre vilket 
ledde till ett ökat självförtroende. Deltagaren använde denna upplevelse av stress som en 
”trigg” till att prestera bättre istället för att låta stressen vända till en negativ upplevelse. 
Liknande resultat kan man finna i Robertssons (2005) studie som kan hittas under tidigare 
forskning. Teorin om KASAM beskriver också hur människor med en hög grad av 
meningsfullhet, ser olika områden i livet som betydelsefulla och viktiga och krav i tillvaron 
ses snarare som utmaningar värda energisatsning, än ovälkomna bördor (Karlsson, 2012) och 
resultatet visade att en del ungdomar som har en hög meningsfullhet som denna deltagare kan 
vända det till en utmaning istället för att låta det vända till en negativ stressupplevelse.  
 
Slutligen för att dra en slutsats kan det konstateras att denna undersökning resulterat i att 
stress har en psykologisk, beteendemässig och fysisk påverkan på en ungdom och olika 
faktorer spelar in i en ungdoms vardag. Olika stressorer finns beskrivna och tidigare studier 
tillsammans med denna undersökning bekräftar ett par vanliga stressorer som man kan koppla 
till de flesta ungdomar. 
 
För att hantera stress har man flera tillvägagångssätt, dock väljer flera ungdomar att 
sysselsätta sig när en situation blir jobbig och stressig. Få ungdomar vet hur de egentligen ska 
hantera sin stressupplevelse, vilket kan vara något intressant att forska vidare på i framtida 
forskning. Detta för att främst förebygga stress hos ungdomar – morgondagens vuxna.  
 

Metoddiskussion 

När man genomför undersökningar som dessa är det viktigt att samtliga 
undersökningsmetoder är tillförlitliga och användbara för senare användning eller granskning. 
Det är viktigt att veta att hög validitet förutsätter hög reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 
2002). 

Validiteten i denna studie anses som hög då det endast lyfter det som anses som relevant för 
studien och användbart i sammanhanget. Detta förutsätter i sin tur hög reliabilitet (Backman, 
2008). 

Samtliga metoddelar här har beskrivits och på så sätt kan man upprepa undersökningen mycket 
enkelt. Vad som framkommit i undersökningen har tydligt presenterats och man har skiljt 
mellan författarens egna åsikter. Ytterligare en sak som är viktig att poängtera är hur deltagarna 
fått ta del av det transkriberade materialet innan resultatet bearbetats, för att se eventuella 
misstag eller missuppfattningar och detta anser vi också höja validiteten. Genom att ha låtit 
deltagarna korrigera missförstånd eller andra fel under intervjun, kan eventuella missförstånd 
som skulle kunna sänka validiteten eliminerats. 

En annan sak som kan diskuteras är om man verkligen kan få hög validitet eller hög reliabilitet 
genom få deltagare som sju stycken (Backman, 2008). 
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BILAGOR 

Personligt brev                                                                                                                        Bilaga. 1  

Hej!  

Mitt namn är Leila Khalil och jag studerar på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, på 
Samhällsvetarprogrammet för kommunikation och lärande där huvudområdet är Psykologi.  

Just nu skriver jag min C-uppsats om ungdomars upplevelser och hantering av stress och för att göra 
detta på bästa sätt skulle jag vilja ha hjälp av dig att delta i min intervju. I intervjun kommer ett par 
frågor ställas kring stress. Intervjun kommer ta ungefär 15 minuter och kommer även spelas in, 
endast i syfte av att kunna analysera materialet.  

Syftet med denna studie är att undersöka din upplevelse och hantering av stress under vardagen som 
ungdom, för att kanske i framtiden kunna få en ökad förståelse för hur ungdomar upplever och 
hanterar stress och för att kunna motverka detta. 

Av respekt för din integritet kommer jag behandla materialet anonymt. Det material som samlats in 
raderas när studien är avslutad. Du kan också när som helst välja att avbryta ditt deltagande i 
intervjun. Avidentifieringen av deltagare såväl som ort kommer göras då detta inte heller är relevant 
för studien.  

För ungdomar under 18 kommer även underskift av vårdnadshavare behövas.  

Mer information kommer att ges i samband med deltagandet av intervjun. 

Vill du ha mer information innan deltagandet? Kontakta mig via e-post leilakhalil@hotmail.se  

Med vänlig hälsning 

 Leila Khalil 

 

Underskrift:________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:____________________ 

Datum:___________________________ 
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Intervjuguide                                                                                                                      Bilaga 2.  

 Presentation av mig.  

 Tack för att du vill vara med i denna intervju.  

 Jag skriver just nu min C-uppsats och denna intervju är en del av mitt uppsatsarbete.  

 Jag har avsatt cirka 15 minuter för intervjufrågorna. Går det bra för dig?  

 Jag kommer spela in den på band eftersom den används i vetenskapligt syfte och jag 
kommer att avidentifiera dig så att du inte känns igen i uppsatsen.  

 Syftet med denna fördjupande intervju är att vidare undersöka på vilket sätt upplever 
och hanterar svenska ungdomar stress under sin vardag? 

 Det finns inga rätt eller fel, utan detta är endast en undersökning av din upplevelse.  

 STRESS: Situationer som orsakar stress behöver inte alltid vara negativa. Du kan till 
exempel känna sig stressad av att ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla 
ett föredrag. Stress kan då ge de extra krafter som behövs för uppgiften. 

 
 En situation som en person uppfattar som stressande kan en annan uppfatta som trevlig. 

Hur du reagerar i en situation beror på olika saker, till exempel vad du har varit med 
om tidigare i livet och hur du fungerar som person. Men det finns vissa saker som 
många upplever som stressande. Till exempel känner många en stark press när de har 
för mycket att göra på arbetet eller i skolan. Även i privatlivet med vänner och familj 
kan en del uppleva sociala krav som känns svåra att leva upp till.  

 
  Har du några frågor innan vi börjar intervjun?  

 
 Berätta lite om vad är stress för dig? 

 
 Upplever du att du blir stressad under din vardag? 

 
 Upplever du stress som något positivt eller negativt? 

 
 På vilket sätt upplever du stress, om detta är fallet? 

 
 Hur ofta upplever du att du blir stressad? 

 
 Vad gör du när du känner dig stressad?  

 
 Hur hanterar du stress? 

 
 Varför tror du at du känner stressad? 

 
 Finns det något som gör dig stressad under din vardag?  

 

 Är det något du vill tillägga gällande stress? 
 

 Tack för ditt samarbete  
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