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Sammanfattning 
Studien undersöker fem manliga gymnasieelevers upplevelse av stress och coping genom 
intervjuer. Respondenterna upplever att flera delar av skolan är stressande men mest så på 
examinationer. Respondenterna avänder olika former av coping och de som klarar skolan bäst 
använder en intern locus of control och problemfokuserad coping. Studenterna som 
misslyckas i skolan trivs inte där och använder extern locus of control och undvikande coping 
med betoning på socialt stöd. 
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A few young mens stress experiences  in high school
2 
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Abstract 

 
Five male high school students were interviewd about experinces of stress and stress handling 
(coping). They report that school is stressfull and most so examinations. They use different 
forms of coping and those who handle school well use an internal locus of control and 
problem oriented coping. Students who fail in school use external locus of control and try to 
avoid stressors by usig social networking. 
 
Keywords: stress, coping high school, males 
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Inledning 
 

Skolgång är en situation som ställer många krav på de som passerar igenom systemet, eller 
kanske hoppar av det, det finns tryck från skolsystemet, lärare, kamrater, föräldrar och från 
individen själv. Stressbegreppet är i daglig användning en bred term som täcker in ett flertal 
aspekter, så är även det vetenskapliga begreppet. Selye vilken anses som den förste forskaren 
som definierade mänsklig stress, gjorde det enligt följande: ”Stress is the state manifested by a 

specific syndrome which consists of all the nonspecifically-induced changes within a biologic 

system”(Selye 1984, s. 64). Andra forskare framstående stressforskare (Lazarus & Monat 
1991, Lazarus & Lazarus 1996) definierar stress som händelser där kontextuella krav påverkar 
och överskrider individens anpassningsförmåga. Denna definition är frekvent förekommande 
hos bland annat Humphrey (1998), Aldwin (1994), Agrawal (2001) och Von Schéele (1995). 
Föreliggande studie kommer att använda sig av följande formulering av Ottoson (1983, s. 
199) av stress: ”Organismen har ett ospecifikt adaptivt reaktionsmönster (=stress) som svar på 
olika påfrestningar (=stressorer)”. 
 
Stressorer 

Stressorer kallas de faktorer som orsakar stress, flera forskare (Agrawal, 2001, Von Schéele, 
1995, Lazarus & Lazarus, 1996) menar att det inte går att urskilja några generella stressorer.. I 
begränsad kontext som skolan, visar studier (De Anda et.al., 2000) att det finns stressorer som 
är knutna till kontexten,  ungdomar menar att den största stressorn var en oro inför framtiden 
och framtida mål, vilket följdes av skolrelaterade faktorer - bland annat prov och betyg och 
tala inför klassen.  
Kaplan, Liu &  Kaplan (2005) finner att studenter i skolan kan prestera bättre betyg om det 
ställs ökade krav på dem. För att detta skall vara fallet så krävs det att eleverna trivs och 
känner sig bekväma och trygga i skolan. Trivs eleverna inte i skolan fann studien ett negativt 
samband mellan upplevd skolrelaterad stress och betyg. 
 
Stressens effekter 

Agrawals forskning (2001) åskådliggör att stress också, förutom kognitiva störningar, har 
fysisk påverkan: bland annat hjärtrytm, andning, matsmältning, och psykisk: ångest, ilska och 
depressioner. Vidare kan stress leda till uppvisande av vissa beteenden, överdrivet TV 
tittande, tvångsmässiga beteenden et cetera (ibid). Angervolds forskning (2001) finner 
liknande resultat, till skillnad från Kalat (1995) och Toates (Eysenck Ed., 2000) studier vilka 
visar att sambandet mellan stress och hälsa är oklart, Kalat (1995) förnekar inte att det finns 
ett samband men poängterar att ingen forskning påvisat ett sådant bortom rimliga tvivel. En 
sådan diskrepans kan möjligtvis förklaras med skillnaden i synen på vad som kan räknas som 
effekter i ett långt eller kortperspektiv. Trots detta förefaller nedsatt kognitiv förmåga (svårt 
att minnas, koncentrations- och inlärningssvärigheter) vara en punkt där de flesta forskare är 
överens om stressens effekter.  
 
Coping 

”The Transactional Model” är en förklaringsmodell för individens respons på stress, kort ser 
modellen ut så här: Varje stressor värderas (primary appraisal) och ställs sedan i förhållande 
till individens möjligheter att hantera denna (secondary appraisal). I arbetet med att hantera 
stressen (coping effort) väljer individen att manipulera stressorn (problem management) 
och/eller uppfattningen av denna (emotional regulation). Resultatet av denna process är det 
som kallas coping-processen. (Lazarus & Folkman, 1984) 
Copingstrategierna kan delas in i tre kategorier; problemfokuserad, emotionsfokuserad 
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och undvikande coping. Den problemfokuserade copingen försöker åtgärda stressorn, den 
emotionsfokuserade copingen försöker anpassa individens inställning till stressorn. Den sista 
sortens coping är undvikande (pallitative), individen undviker stressorn på ett eller annat sätt, 
detta brukar dock ha en marginell effekt på stressorn som i ett längre perspektiv kan bli mer 
stressande. (Lazarus & Folkman, 1984) 
Coping-processen utgör individens förståelse av stressorn och möjligheterna att svara mot 
den, Agrawal (2001) visar att unga oftast använder en negativ coping, copingen beskrivs som 
negativ då den manifesterar sig i strategier som driver unga in i fler stressande 
omständigheter. Negativ coping kan till exempel vara undvikande vilket är ett vanligt sätt 
hantera sin stress, särskilt bland unga, (ibid), en annan vanlig negativ strategi är att distrahera 
sig (House ref. Brannon, 1999).  
Lär sig individen att hantera stressen så menar Aldwin att det finns, minst, fyra sätt som 
lyckad coping av stress kan ha en positiv påverkan; 1) inoculation (vaccinering), d.v.s. en 
situation som upplevs som stressande första gången blir mindre stressande när den upprepas. 
2) ökad kontroll, individen upplever att hon kan hantera en situation, 3) förändrade perspektiv 
och värderingar,. 4) stärkta sociala band. (Aldwin 1994)  
Den sociala kontexten är en del av av copingen forskning visar att individens sociala miljö 
spelar stor roll genom att erbjuda ett socialt stöd vilken kan lindra stressen och utgöra olika 
delar av copingen. Unga formar sin coping i en socialkontext, där socialt tryck, imitation eller 
nyttjande tidigare erfarenheter utgör grunderna. De sociala faktorerna återfinns i alla delar av 
stresshanteringen, problem fokuserat kan innebära att indviden ber andra om råd eller ber om 
hjälp att hantera en stressor. Emotionell kan vara att individen söker sig till andra med 
liknande uppfattning om stressorn, undvikande kan vara att umgås med andra för att undvika 
stressorn. (House ref Brannon House1999) 
    

   Individuella faktorer 

Individuella skillnader spelar stor roll, en faktor är den personliga inställningen. Lazarus & 
Folkman (1984) menar att commitments, åtagande, och belives, tro på personlig kontroll över 
situationer har en positiv inverkan på coping. Detta stöds av Frankenhaeuser & Ödman (1987) 
som menar att egenkontroll är viktigt för stressupplevelsen och fungerar som en positiv 
copingmetod. Optimism och gott självförtroende, identifieras tillsammans med förväntningar 
på de akademiska resultaten och förmågan att hantera stress är faktorer som spelar stor roll 
beträffande ungas coping (Chemers, Li-Tze & Garcia 2001) 
Begreppet “locus of control” myntades av Julian Rotter, vilket innebär att individen förklarar 
sin kontroll över situationer som intern, individen styr själv, eller extern, individen menar att 
ödet styr (Pervin & John 1997). De som använder en extern ”locus of control” tenderar att lida 
mer av stress än de som använder en intern ”locus of control”. 
  
Individens inställning till sin omvärld spelar således en stor roll tillsammans med vilken 
metod individen väljer för sin coping. Som Agrawal (2001)  påpekar använder ofta unga en 
negativ coping vilket kan vara förödande i en miljö där det ställs många krav. Det är därför 
intressant att undersöka hur miljö och individ samverkar i en stressfylld miljö som skolan 
utgör. 
 
Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en undersökning beträffande uppfattningen av stress och 
stressorer, upplevelser av stress och coping metoder hos gymnasieelever. 
Följande centrala frågeställningar är i fokus: 

• Vad orsakar stress i skolan? 
• Hur upplever eleverna stress i skolan?  
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• Hur hanterar eleverna stress i skolan?  
 

Metod 
Respondenter 

Intervjuerna genomfördes i syd Sverige, respondenterna var sex (6) gymnasieelever - alla män 
över 18 år – från olika teoretiska program. Orsaken till att studien endast undersöker män var 
att eliminera eventuella könsskillnader. 
Något egentligt urval skedde inte genom intervjuaren, utan en med författaren bekant lärare 
på skolan kontaktades och tillfrågades om denne hade några lämpliga, det vill säga 18 år eller 
äldre, manliga elever i sina klasser. Läraren sade att han undervisade ett par elever som mötte 
de aktuella kriterierna (man, minst 18år, gymnasiestudent) och möjligtvis skulle vara villiga 
att ställa upp. Respondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst kunde avbryta intervjun och dra tillbaka sitt medgivande till deltagandet i studien, 
slutligen ställde fem (5) respondenter upp. 
Material 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad intervjuguide (bilaga 1), denna 
guide var baserad på den forskning som presenteras i inledningen, och hade som syfte att 
försöka bekräfta eller vederlägga påståenden om stress hos de individuella respondenterna för 
att ge en bild av hur stress upplevs och hanteras, hos respondenterna. Intervjuerna spelades 
även in på en sk MP3 spelare, dessa transkriberades, och kodades genom att tilldela 
respondenterna namnen, Adam, Bertil; Cesar, David och Erik. 
Intervjuguidens temaområden 
 
Procedur 

Elevernas lärare introducerade intervjuaren för respondenterna som kort presenterade studien, 
att denna genomfördes som en del av en studie vid Halmstad Högskola med syftet att 
undersöka upplevelsen av stress och stresshantering i relation till skolan samt att deltagandet i 
studien var frivilligt. De elever som var villiga att ställa upp intervjuades en och en i enskilda 
rum på det aktuella sydsvenska gymnasiet. Innan intervjun inleddes informerades 
respondenterna återigen att deltagandet var frivilligt och att det var möjligt att avbryta 
intervjun när som helst under dess gång. Respondenterna meddelades att intervjun spelades in 
och att de inte var helt anonyma men att deras identitet skulle döljas i det slutgiltiga formatet 
av uppsatsen. Ingen respondent avböjde att medverka då de erbjudit sig efter förfrågan i 
klassrummet. Intervjuerna följde den semistrukturerade intervjuguiden och varierade i tid från 
30 minuter och uppåt en timme. Vid undervisningstillfällen under den första veckan i februari 
2006 genomfördes intervjuerna. En av respondenterna hörde av sig under efterarbetet och 
ville inte längre deltaga i studien. Således omfattar studien fem (5) respondenter. 
 
Analys 

Intervjuguiden indelades i 3 huvudsakliga delar; stress, upplevelser och coping. Dessa 
meningskategorier utgör grunden för studien och återkommer i resultatet och diskussionen.  
Under intervjuernas gång visade det sig att det är svårt att separera coping från upplevelsen av 
stress, då vissa delar av upplevelsen kan kopplas till respondenternas metoder för coping. I 
resultat delen presenteras därför upplevelser av stress och coping gemensamt. Under 
stressorer finns underrubrikerna föräldrar och socialt tryck vilka identifierats som två viktiga 
stressorer. 
 
 

Resultat 
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Stressorer 

De flesta respondenterna har en likvärdig uppfattning om stress, de flesta menar att det är när 
tiden inte räcker till, eller när det är för mycket att göra. Dock finns vissa variationer i svaren 
och respondenten Bertil betonar sin upplevelse av otillräcklighet; ”stress är när man känner 

att man inte räcker till”.  Cesar menar även han att det är stressande när han måste göra saker 
han inte vill och Erik pekar på en upplevd skillnad mellan sin förmåga och de krav han menar 
ställs på honom.Beträffande vad som uppfattas som stressande (stressorer) identifierar Cesar 
och Erik skolan direkt, Erik anser dock att många andra faktorer än just skolan är upphov till 
stress i hans liv. David, i likhet med Erik, att skolan är en stressor och kan identifiera andra 
stressfaktorer än skolan i sitt liv ”när saker krockar eh. flera saker man vill göra samtidigt 

eh…det är bull”.  Adams uppfattning av vad som stressar honom är något diffus, han säger 
”typ när man skall göra något också har man inte gjort det”. När respondenterna ombeds 
specifikt identifiera och beskriva stressorer i skolan är svaren liknande på två punkter.  
Alla menar att prov och betyg skapar stress, nästan alla menar också att 
redovisningar/presentationer samt läxor är en källa till stress. Cesar uttrycker det så här; ”Alla 

prov å sånt är bull…det är hur jobbigt som helst…redovisningar är också mycket jobbigt”,. 
Bertil menar att betygen är jobbigast och Erik menar att det värsta är när ”sakerna hopar sig 

eh…de kommer i vågor liksom…ibland blir det hur mycket som helst”.  

De stressorer som ger upphov till mest stress är olika former av examinationer, men även 
andra saker kan vara påfrestande och det skiljer sig mellan olika ämnen. David: ”Prov är ju 

ganska påfrestande /…/ vissa ämnen är ju värre än andra…men det är ju inte kul med prov 

direkt /…/redovisningar är lite enklare för då har man ju valt ämnen själv /…/ det är roligare 

att jobba och att eh…förbereda”. Erik har en liknande attityd och menar även han att 
redovisningar är mindre stressande men av ett annat skäl ”det är inte roliga saker /…/ prov är 

lite värre eh…då måste man förbereda sig så mycket och plugga in det /…/ har man typ 

redovisning kan man ju ha papper med och så”. Cesar å sin sida önskar att han slapp alla 
former av examinationer och utvärderingar helt och hållet – ”Jag önskar man kunde slippa 

det”. Adam uttrycker sig annorlunda ”Allt sånt är jobbigt…men värst är betygen liksom”. 

Bertil är den ende som upplever att det inte är så stressande, ”Klart att det är 

jobbigt…men…eh…har man förberett sig så brukar det gå vägen”. 
     

   Föräldrar 

När det gäller tryck och stöd hemifrån kan respondenterna delas upp i två grupper – de som 
inte har vare sig tryck eller stöd hemifrån samt de som har både tryck och stöd hemifrån. Till 
den första gruppen hör Adam som säger att ”de vill ju att det ska gå bra /…/ de bryr sig men 

inget tryck eller så”. Cesar, David och Erik uttrycker sig inte odelat positivt om trycket 
hemifrån, Cesar: ”Jag tycker att de stressar ganska mycket /…/ det blir rätt mycket tjat 

hemifrån särskilt om man eh…har hittat på något i skolan eller misslyckats på ett prov eller 

så”. David vars föräldrar är skilda, upplever ett strakt tryck från sin far men betonar även de 
positiva sidorna ”pappa tycker det är viktigare och uppmuntrar mig med pengar om det blir 

bra betyg /…/ blir betygen dåliga…eh…stämningen kan bli tråkig när jag träffar pappa för 

han vill så mycket därför kan det vara jobbigt att träffa pappa ibland”. Erik anser att han bara 
upplever dåliga sidor ”De bara tjatar på att man skall plugga hela tiden…också blir de 

besvikna /…/ när man kommer hem med betygen ehh inte för att de är jätte dåliga men det 

som om jag inte räcker till och det är jävligt jobbigt…faktiskt är det bull”. 

    

   Socialt tryck 

Beträffande det sociala menar alla utom David, att de är utsatta för ett visst grupptryck i 
skolan och att de måste följa vissa normer för att passa in. Bertil menar att det är skillnad på 
vänner och klasskamrater ”De kompisar man eh har i skolan kan man ju inte välja på samma 
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sätt som ens riktiga [vänner]…det är ju klart man får ju inte vara hur som helst men jag 

eh…försöker vara mig själv”. Cesar som upplever att han är utsatt för grupptryck och 
beskriver hur han ibland följer med på tilltag han egentligen inte vill, som stölder, 
skadegörelse och skolk och upplever det som stressande – särskild om hans föräldrar får reda 
på det. Cesar: ”Ibland tvingas jag göra saker jag inte vill /…/ det kan vara stressande /…/ jag 

är ju inte direkt tvingad att följa med men får ju eh höra det om jag inte hänger på /…/ det är 

ganska jobbigt faktiskt särskilt om det kommer hem”. David, som rör sig mellan två 
kamratgäng i skolan, pekar på att det finns uppförande koder och att man förväntas följa dem 
”Man förväntas göra vissa saker och låta bli att göra andra /…/men jag tycker ändå jag kan 

vara mig själv. Flera i respondentgruppen påtalar att tryck, från sig själva och, främst, från 
omgivningen stressar dem. Adam menar att om andra pressar honom att prestera bättre blir 
hans upplevda stress större ”Det blir bara sämre”. Erik har en liknande uppfattning ”Det är 

jobbigt när man känner att det är viktigt /…/ att man inte får klanta till det eh då brukar det 

gå åt helvete”. Cesar uttrycker en mer lustbetonad inställning till fenomenet ”Det viktigaste 

eh är att man har roligt” men antyder även att det kan vara påfrestande ”är det massa press 

och stress blir det bara jobbigt /…/ [och då] försöker jag bara komma undan”. Övriga 
respondenter upplever även andra effekter av detta tryck Bertil och David menar att ett tryck 
och en förväntning kan leda till att presterar bättre. Berti ”Ett visst tryck [hemifrån] kan ju få 

en att skärpa sig /…/ men det får ju inte bli för mycket för då tänker man ju bara på det”. 

David uttrycker sig i stort sett likadant ”Ibland kan det faktiskt hjälpa /…/man anstränger sig 

lite mer /…/ det kan faktiskt löna sig /…/ Men det får inte vara övermycke…då tänker jag 

bara på allt runt omkring hur besviken pappa kan bli eller så”. 

 

Upplevelser och coping 
Adam upplever sin stress främst i form av nervositet och koncentrationssvårigheter och en 
ökad frekvens i antalet toalettbesök, men upplever ändå inte några fysiska reaktioner - ”Nej 

inget sånt”.  Adam kan dock uppleva viss ilska i anknytning till bland annat prov, han 
”känner lite irritation men jag blir arg på provet”. Bertil upplever sin stress genomkänslor av 
otillräcklighet, ”Klart att det är jobbigt…man känner sig otillräcklig”. Beträffande psykiska 
eller fysiska effekter av stress säger Bertil så här ”inte ångest men man blir ju orolig och 

irriterad av det”.  Bertil menar även att han kan bli dålig i magen eller få ont i magen om det 
är stressande men även andra symptom. ”Om det är riktigt jobbigt får jag ont i magen /…/är 

man riktigt nervig vid en redovisning eller så kan eh man bli alldeles kallsvettigt och 

eh…darra lite och säga fel”. Cesar upplever sig som ”värdelös” när det blir stressigt och 
”orkar inte med allt när det blir jobbigt /…/ det blir svårt att tänka och jag vill bara fly”. 

Cesar upplever även ett flertal mentala reaktioner av stress- ”Irritation och ilska /…/man blir 

arg på sig själv…för jag eh fattar inte och jag eh blir arg på mina föräldrar för att de stressar 

mig så mycket /…/ man blir trött på alltsammans och vill bara fly /…/ det händer att jag kan 

sova bort hela dagar”. Cear menar att stressen får honom att bli tröttare än vanligt och att han 
”får ont i huvudet särskilt när det är prov eller olika utveckligsamtal på gång”. 

Davids stressupplevelse handlar främst om en känsla av tid ”Man känner att tiden inte räcker 

till och stressar upp sig” mer konkret handlar det om att ”det blir svårt att fokusera”. David 
kan även uppleva ångest och irritation när han känner sig stressad ”Kanske får man lite ångest 

innan prov eller om man inte gjort sin läxa /…/ och det händer ju att jag blir lite irriterad och 

kanske tar ut det på omgivningen fast de eh inte har med att göra”.  Angående de fysiska 
reaktionerna menar David att de är beroende på stressen ”alltså det beror på vad det är /…/ 

man kanske blir lite orolig i magen och eh får ont i eh huvudet kanske tillsammans med lite 

irritation…när det är prov och redovisningar precis innan man ska börja kan hjärtat börja 

rusa eh inte av spänning men jag eh vet inte eh… det är inte direkt  stress direkt kanske det 

är…jag vet inte”. 
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Erik upplever sig under stress som ”stirrig och eh illamående” när stressen kommer, men 
beskriver detta som ett övergående fenomen. När det gäller humöret menar Erik att han kan 
bli ”sur…och eh…irriterad”. Han upplever även vissa kroppsliga förändringar i anknytning 
till stressen i skolan, ”svettningar och hjärtat kan ju slå snabbare när man skall gör något 

man inte förberett sig på”. 

 

Samtliga respondenter menar att de i stressande situationer upplever kognitiva brister, detta 
handlar främst om koncentrationssvårigheter och oförmågan att minnas. De flesta 
respondenterna har svårigheter att klä sin upplevelser i ord och det uppfattas som diffust. 
Adam menar att han blir ”dimmig i huvudet”. Bertil, Cesar och Erik upplever samtliga att de 
mer fokuserar på andra saker än de som de främst skall göra i anslutning till studier. Cesar 
”Man minns helt konstiga saker…som inte har med det att göra och jag blir helt trött”, Erik 
”När man stressar så jag ju mer på sakerna runt omkring och det blir svårt att tänka på det 

som är viktigt…utan det blir mer sakerna runt omkring” och som Bertil menar ”Det kan vara 

svårt att ordna tankarna…man tänker bara på sakerna som stressar en och vill bli av med de 

fast det är helt ofokuserat”. David upplever dock att han kan fokusera men för det mesta inte 
”Det går att skärpa sig…det går bättre liksom men för det mesta nej”. 

 
De flesta respondenterna menar att de upplever en oro inför olika arbeten i skolan, det är då 
oro inför prov eller redovisningar som håller dem vakna på nätterna eller skapar annat obehag. 
Bertil; ”Man kan vara lite orolig och svårt att sova…ja det med /…/ innan prov och 

redovisningar händer det att det är svårt att somna man ligger vaken och tänker på allt…har 

man gjort tillräckligt”. Även Erik upplever, liksom Bertil, viss sömnlöshet ”Ofta innan prov 

ligger jag och tänker på allt man borde gjort /…/ spänd är ett bra ord eh…kanske eh..orolig 

man tänker mycket på allt man borde gjort”. Adam upplever flera negativa känslor ”Innan 

provet är det jobbigt…man får kanske svårt att sova och så önskar man att man vara 

smartare /…/ prov å sånt kan ju få en att inte somna”. Cesar och David upplever inte 
sömnsvårigheter i någon nämnvärd utsträckning, Cesar upplever att han blir trött av stressen 
och därmed får enklare att sova. David menar att han studerar tills han blir trött ”jag pluggar 

tills jag blir trött och går sen och lägger mig /…/ och lite rolig i magen innan prov och kanske 

redovisningar och eh saker som är lite nya”. Han menar att det händer att skolan kan hålla 
honom vaken ”men det är inte alls ofta”. 

 

Egen upplevd kontroll över potentiellt stressande situationer upplever flera som en faktor som 
kan reducera stress – alla respondenterna har dock en blandat inställning. Cesar menar att 
”ansvar är stressande…det förväntas en massa saker och det är stressande”, han kopplar 
detta till grupptryck och menar det finns situationer där han upplever att han har kontroll men 
att han kan tappa den genom grupptryck. ”Det händer ju att man faller för grupptrycket och 

gör saker man inte skulle ha gjort själv, det känns inte bra /…/ men det känns lika stressande 

att låta bli för då blir man trackad för det /…/ och det får man höra länge efteråt och eh det 

är nästan värre för det är ens kompisar”. Davids syn på egenkontroll utgår främst ifrån 
skolan men menar att många saker han upplever kontroll över kan vara stressande. ”För sin 

redovisning till exempel då vet man vad man skall göra hela tiden /…/ det är ju inte mindre 

stressande för att man skall göra allt själv. Fördelarna med grupparbete är att men vet vad 

som  händer och har kontroll och slipper oroa sig för det men det är ju olika sorters stress 

/…/ det ena är ju inte bättre än det andra…fast det är ju skönare att ha kontrollen själv än att 

behöva lita på klasskamrater man vet inte bryr sig”. Bertil menar att ”när det uppstår en 

stressande situation som man själv styr över som saker i skolan…med proven och så styr man 

ju till viss del själv /…/ sakerna man kontrollerar och sakerna bortom ens kontroll…så är det 

ju alltid man styr ju inte allt …/ hamnar man i en [situation] där man inte kan kontrollera 
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något blir det olika…är det något man brys sig om eh…är det jobbigt för man vill ha det på 

sitt sätt /…/ bryr man sig inte är det skönt …man kan bara släppa kontrollen. 

 

Droger förekommer i respondent gruppen och alla användare menar att det har en 
avkopplande effekt som kan hjälpa dem att slappna av, främst handlar det om alkohol och i 
viss mån cigaretter. Förutom dessa skäl så anges även sociala orsaker som att kompisarna gör 
det och att det har ett underhållningsvärde. Adam – ”det är kul /…/ man gör det tillsammans 

och man glömmer all skit /…/ bara har kul”.  Främst är det helgdrickande, David säger så här; 
”Det händer ju att man dricker på helgen /…/ man glömmer allt det tråkiga och har kul”. 

Erik, som tillsammans med Adam utgör rökarna i respondentgruppen, upplever att dessa två 
droger har en lugnande effekt på honom ”Man dricker ju ganska mycket och röker också för 

det är skönt och man kopplar av rejält”. Cesar är den ende respondenten som prövat andra 
droger än alkohol och tobak men menar att det var en engångsföreteelse. Cesar säger så här 
som sitt haschrökande ”Det har hänt men var inte avkopplande…det var bull och jag trodde 

jag skull dö aldrig mer”. Bertil var den ende respondenten som var drogfri. 
 
 

Diskussion 
 
 
Stressorer 

Respondenternas uppfattning om vad stress är, skiljer sig inte nämnvärt från den definition 
som föreliggande arbete använder sig av (s4). Prov och betyg och andra former av 
examinationer uppfattas av alla respondenter som delar av skolan vilken ger upphov till stress. 
Detta motsvarar väl vad annan forskning kommit fram till (Peach 1991, Stubbe 1989, Fisher 
1994 och Chair & Moiris 1991). Ingen respondent identifierade på eget initiativ sociala 
faktorer som en stressor eller som en stresslindrande omständighet.  
När respondenterna ombads identifiera sociala faktorer som eventuella stressorer menade de 
att grupptryck var ett stressande moment och en respondent, Cesar, påtalade även rent 
tvingande element. Vilket är paradoxalt då Cesar menar att det bästa med skolan är 
kamraterna (mer om detta nedan). 
Beträffande hemmets stöd/stress skiljer sig respondenterna åt, vi har dels en grupp som saknar 
både stöd och krav från hemmet (Adam), sedan har vi gruppen som har både stöd och krav 
hemifrån. Cesar, David och Erik upplever att tryck hemifrån kan vara dåligt, det kan 
förvandlas till ”tjat” (Bertil) eller för mycket tryck (David & Erik). Respondenterna tycks 
dock mena att det största trycket kommer ifrån dem själva. Beträffande upplevelsen av hur 
trycket påverkar respondenterna har vi två huvudsakliga grupperingar – de (Adam, Cesar, 
Erik) som menar att det blir sämre samt de (Bertil, David) som menar att ett visst tryck gör att 
”man” anstränger sig mer.  
 
Upplevelser 

Respondenternas upplevelser av stress handlar i första hand om psykosomatiska reaktioner 
som magont, trötthet, ångest, illamående, ilska samt en oförmåga att minnas och att 
koncentrera sig. Detta är föga överraskande och stämmer väl överens med tidigare forskning 
bland annat Angervold (2001) och von Schéele (1995).  Värt att notera är respondenterna 
Bertil och David båda uppvisar ett register av psykosomatiska reaktioner, vilket kan tolkas 
som prestationsångest då de båda menar att de kan prestera bättre under ett visst tryck, ett 
tryck som kommer hemifrån och från deras egen önskan att prestera bra i skolan.  
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Coping 

Respondenternas coping är mångfacetterad och skiljer sig mycket åt, i denna del undersökes 
de stora dragen i individernas coping. 
    
   Adam 

Adam ogillar skolan och vanligtvis förbereder han sig inte inför uppgifter i skolan, han tycker 
även han lätt faller för grupptryck och att stress alltid försämrar hans situation. Det förefaller 
som ett dåligt självförtroende (faller för grupptryck), kombinerat med Adams paradoxala 
inställning till kamraterna i skolan (det bästa med skolan är kamraterna samtidigt som han 
faller för grupptryck) och en oförmåga att svara mot skolans krav gett Adam ett maladaptivt 
coping mönster beträffande skolan. Adam kan inte svara mot de krav som ställs på honom 
där, kanske på grund en avsaknad av stöd från hemmet, vidare förefaller Adams kamratgrupp 
inte vara den som är mest intresserad av skolan. Adam både röker och dricker vilket enligt 
Brunswick och Messeri (1984) kan vara kopplat till en oro och stress beträffande skolan, även 
detta förekommer i Adams umgänge. Sannolikt verkar att Adam finner en meningsfull 
kontext för skolan parallellt med läroplanen, Adam umgås med likasinnade där skolan inte 
tillmäts någon större betydelse. Även hemmet menar ”det skall gå bra i skolan./…/men ingen 
press” vilket sannolikt bidrar till att skolan inte har en framträdande roll i Adams liv. Adams 
coping beträffande skolan är då primärt emotionell, där skolan inte tillskrivs något värde 
förutom som mötesplats av varken Adam eller den sociala kontext med vilken Adam valt att 
utveckla starka band. 
   
   Bertil 

Bertil, som tycker skolan är ”OK” och förbereder sig inför sina skoluppgifter, upplever att han 
har god kontroll över sin situation och att stress kan få honom att skärpa sig. Bertil uppvisar 
många psykosomatiska reaktioner på stressorer i skolan, vilket kan förklaras genom att skolan 
är en betydelsefull miljö för Bertil som vill ha en god utbildning. Trots eller kanske för att 
Bertil upplever en god kontroll över sitt arbete upplever han det ibland går att släppa 
kontrollen och inte bry sig om arbetet. Bertils ambivalenta inställning till kontroll bottnar 
kanske i hans åsikt att man inte kan kontrollera allt. I Bertils situation förefaller en sådan 
grundläggande inställning utrusta honom med en möjlighet att sortera stressorer i skolan och 
hantera dem på ett passande sätt. Bertil räknar dock upp många stressreaktioner vilket kan 
tolkas som att det finns ett stort tryck att lyckas och att detta manifesteras genom ett stort 
register av psykosomatiska rektioner. Bertil är den enda som inte nyttjar någon form av drog. 
Bertils coping förefaller vara god - Bertil kan hantera de situationer han ställs inför, dock 
uppvisar han ett många psykosomatiska stress reaktioner vilket kan tolkas som att Bertils 
coping har maladaptiva tendenser, vilka i ett långt lopp kan vara potentiellt skadliga. 
   

    Cesar 

Cesar, som ogillar skolan och hastar igenom sina skoluppgifter, upplever att han faller för 
grupptryck och menar att roliga uppgifter inte är stressande. Cesar är den enda respondenten 
som uppgett att han brukat illegala droger, kort sagt vistas Cesar i en miljö där den sociala 
gruppen spelar stor roll, särskilt för Cesar, vilket han även poängterar under intervjuns gång. 
Han är även medveten om att påverkan ibland är negativ. Cesars sätt att hantera sin stress är 
inte anpassad till den kontext han befinner sig, föräldrarna vill att det skall gå väl och ”tjatar” 
på Cesar som vill vara till lags - genom hastverk vilka inte möter de krav som skolan ställer. 
Vilket kan förklara Cesars negativa reaktioner på utvecklingssamtal. Cesar kompenserar 
genom överdriven sömn vilket endast lindrar stressen tillfälligt. Kanske finns det även ett 
samband mellan Cesars förkärlek för sömn och hans ”enstaka” haschmissbruk. Cesars 
inställning till alkohol underlättar inte heller hans situation. Ceasars coping hjälper honom 
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inte nämnvärt att svara mot skolans stressorer. Cesar har i likhet med Adam valt att hantera 
sin stress genom att utveckla starka sociala band.  
    
   David 

David, som tycker skolan är ”lugn” förbereder sig vanligtvis inför sina skoluppgifter, 
upplever att han kan flyta mellan olika sociala grupper och att ett moderat tryck hemifrån är 
bra. Daniel som förefaller har en bred social bas och stöd hemifrån har anpassat sig väl till 
skolan. Hans coping fungerar väl och han kan för det mesta hantera de krav som ställs på 
honom, men David upplever ibland att det kan bli för stort tryck hemifrån. David uppvisar 
flera psykosomatiska reaktioner på stress vilket kan tyda på att en viss del av hans coping har 
negativa drag. 
    
   Erik 

Erik, som trivs i skolan och vanligtvis förbereder sig inför sina skoluppgifter, upplever att 
arbetet kan hopa sig och att han ibland distraherar sig istället för att göra sitt arbete. Det kan 
vara att spela dataspel eller att bara tänka på annat, detta beteendet hjälper inte Erik att hantera 
stressen ifrån skolan, trots detta menar Erik att han klarar skolan acceptabelt. Erik är den enda 
som upplever att det är stressande att byta böcker och salar samt att komma i tid. Eriks 
allmänna uppfattning om skolan är negativ och det kan vara därför som många små detaljer i 
skolan upplevs som stressorer. Erik oroar sig särskilt inför betygen vilket indikerar att 
förväntningarna från hemmet och Eriks prestationer i skolan inte riktigt stämmer överens. 
Vilket kan vara en del av förklaringen till att Erik distraherar sig istället för att ta i tu med 
skolan. Erik menar dock att han förbereder sig inför arbetet i skolan och menar att det mest 
stressande är när det hopar sig. Erik hade svårt att specificera hur frekvent hans arbete hopade 
sig, men tillstod att det var ”ofta”. Erik uppvisar ett flertal psykosomatiska reaktioner på stress 
och röker samt dricker alkohol. Sammantaget är det flera negativa inslag i Eriks coping som 
ändå jobbar problemfokuserat med skolans stressorer, förmodligen dock inte till den nivå som 
Eriks själv eller hans föräldrar önskar. 
  
Avslutningsvis 

Båda Adam och Cesar upplever en ambivalent inställning till skolan och sina kamrater och 
det är möjligt att de är medvetna om att kamraterna utgör en negativ påverkan samtidigt som 
de utgör grunden för deras coping och därför inte kan ”göra sig av med” varken sin stress eller 
förbättra sin coping. Adam och Cesar och Erik uppvisar i första hand en undvikande coping, 
där stressorn ignoreras i vad som kan beskrivas som en negativ spiral. Ignorerandet av 
stressorer i skolan ger ofta en större arbetsbörda då arbeten tenderar att fortsätta att komma i 
en strid ström i skolan.  Negativ coping förekommer ofta hos unga (D’Onofrion &  Kleese 
1990) och kan vara en övergående del i utvecklingen, ovan nämnda respondenter uppvisar 
flera negativa coping strategier och saknar i stort intresse för skolan. De upplever sig också 
som ”offer för omständigheterna” (eller sina kamrater i Adam och Cesars fall) medan de 
respondenter som menar att de själva har en god kontroll har i studien också en 
problemfokuserad strategi för att lösa sina problem. Således förefaller det som att en intern 
”locus of control” tillsammans med problemfokuserade coping strategier är en nyckel till 
framgång i skolan. Men Bertil, David och även Erik uppvisar ett förhållandevis rikt register 
av fysiska reaktioner på stressorer och så även Cesar. Författaren väljer att tolka dessa som 
psykosomatiska uttryck på undanträng stress, dessa uttryck kan tolkas som grav nervositet 
vilka kan vara potentiellt skadliga men kanske också prestations ökande för Bertil och David. 
 
De respondenter som upplever skolan negativt hanterar även sin stress negativt, har en extern 
”locus of control” och upplever bristande eller inget stöd hemifrån vilket stämmer väl överens 
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med Kaplan (2005), Kaplan, Liu & Kaplan (2005), Meier & Schmeck (1985) samt 
D’Onofrion & Kleese (1990) studier. Kanske går det att skönja att avsaknaden av ett stöd 
hemifrån är synonymt med ett dåligt sätt att skapa metoder för att hantera stress, om det 
”man” gör saknar relevans i den miljö man vistas förefaller det troligt att individen lägger ner 
sin energi på annat än att modifiera sina strategier för att lösa problem som är meningslösa i 
individens närkontext.  
 
Respondenten David pekade på olika koder mellan olika grupperingar och att knäckandet av 
en sådan kod kan möjligtvis lindra stressen, eller i Davids egna ord: /…/jag tycker ändå jag 

kan vara mig själv. Detta är något som inte är bekant i litteraturen som använts i detta arbete, 
men det förefaller ju troligt att en individ som kan adaptera sig i olika sociala grupperingar 
kan uppleva en reducerad stress. Att just kunna vara sig själv torde vara en markör på att 
stressen i nämnda situationer inte är nämnvärd. 
 
Droger är ett i samhället frekvent sätt att minska stress och så även i respondentgruppen – det 
handlar främst om alkohol och cigaretter och i ett fall om hasch. Det är dock svårt att göra en 
direkt koppling mellan drogerna och stressen, förvisso anger de att drogerna dämpar stressen 
och att de kan ”koppla av”, men med tanke på hur drogkonsumtionen ser ut i andra grupper i 
samhället är det svårt att dra några egentliga slutsatser av respondenternas drogbruk i relation 
till stress. 
 
Begränsningar 

Stress är som uppsatsen förhoppningsvis förmedlat ett sammansatt begrepp och försök att 
isolera vissa beståndsdelar gör att andra faktorer förbises, Skolan är ingen avskärmad del av 
världen, precis som studien visat. Föräldrar, vissa kamrater, fritidsaktiviteter är inte en faktisk 
del av skolan men spelar ändå en stor roll för hur det går i skolan och hur den upplevs.  
De sociala kontexten beskrivs ofta som avgörande för individens val av coping och tas till viss 
del upp i arbetet men borde getts mer utrymme, respondenternas familjeförhållanden och 
formanden av scheman för stresshantering är avgörande för individernas stresshantering vilket 
inte heller avhandlas i studien.  
Vidare är urvalet inte särskilt stort tillskillnad från intervjuarens ovana. 
Till sist är arbetets begränsning en moralisk ståndpunkt, vissa beteenden beskrivs som 
maladaptiva och negativa, dylika konnotationer indikerar en absolut värdeskala där det är 
positivt att passa in i samhället och anpassa sig istället för att gå en egen väg.  
 
Vidare forskning 

Det finns flera olika frågor som föreliggande arbete väcker; hur väljer individen egentligen att 
hantera sin stress? Formandet av scheman för hanteringen av stressorer och hur dessa formas i 
samspel med hemmet, kamrater och de normer som förmedlas i skolan är intressenta aspekter 
som till viss del saknas i föreliggande studie. 
Vidare forskning skulle även kunna undersöka om vissa psykosomatiska reaktioner är 
kopplade till vissa slags stressorer och coping metoder – vilket resultaten i studien antyder. 
Hur eleverna som inte passar in i skolan anpassar sig till sin kontext hade också varit 
intressant. 
Förslagsvis hade ämnena ovan undersökts med hjälp av enbart intervjuer eller tillsammans 
med enkäter för att uppnå triangulering och därmed större validitet. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
 1.  Stress 
 
1.1     Vad är stress för dig? 
1.2     Beskriv några stressorer? 
1.3     Beskriv, så noggrant du kan, saker i skolan du upplever som stressande. Beskriv                                     
konkreta situationer detaljerat. 
1.4     Vad skulle du säga är den främsta stressorn i skolan för dig 
1.6     Berätta lite om dina relationer till några av dina kamrater. 
1.7     Hur påverkar dina kamrater dig? 
1.8     Känner du att du ibland måste göra saker eller vara på något speciellt sätt för att bli 
accepterad? Hur upplever du detta? Försök tänk dig in i några sådana situationer. 
1.9    Hur upplever du att dina föräldrar intresserar sig för din skolgång 
1.10  Upplever du att dina föräldrars intresse för din skolgång visar sig. Hur upplever du  
trycket från föräldrarna. 
1.11   Hur  uppfattar du skrivningar, betyg, etc.. 
1.12    Upplever du att stress påverkar din prestationsförmåga.... presterar du bättre/ sämre?  

1.13    Hur upplever du att du passar in i skolan.  
1.14    Hur trivs du i skolan?  
1.15 Vilka saker tycker du speciellt bra om  med skolan? Speciellt illa om? Trivs du, 

obekvämt, jobbigt 
    
 

2. Upplevelse/Effekter 
 
2.1     När du upplever att du blir stressad hur känns det? 
2.2     Får du några psykiska reaktioner? 
        Upplever du ångest, ilska, irritation, trötthet, apati 
2.3     Tycker du att ditt minne påverkas av stress 
        Kan du tänka klart under stress 
2.4     Får du några fysiska reaktioner? 
        Upplever du förändringar i hjärtrytm, andning, magen, svettningar 
2.5     Hur fungerar det att studera under stress 
2.6     Händer det att du är så spänd inför ett prov att du har svårt att sova/känner fjärilar i 
magen? 
2.7     Händer det att tankar på skolan håller dig vaken? 
2.8     Händer det att du har huvudvärk, illamående etc. när du tänker på din skolsituation? 
2.9    Hur känner du dig inför en vanlig skoldag, Glad? Förväntansfull, Likgiltig? osv 
 
 
 
3.Coping 
 
3.1     Beskriv en stressande situation och hur du hanterar denna  
3.2     Kan det hände att du reagerar på olika sätt? 
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         Examinationer, betyg, tidspress, kamrater        
3.3     Beskriv några situationer där du upplever att det är stressande och beskriv hur du 
hanterar dem. 
3.4     Händer det att du använder droger för att koppla av 
        Vad fick dig att börja med detta? 
3.5     Kan du uppleva situationer som stressande trots att du har kontroll över dem.  
Finns det stressande situationer du kan råka in i som du inte har kontroll eller eget ansvar för, 
ge exempel? 
Finns det stressande situationer som du själv har ansvar för.... ?  
Reagerar du eller hanterar du olika på sådana situationer.  
Konkreta exempel. 
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