
2 

 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Lärarutbildning 

AUO 61-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”- Jag tar väl dagen som den kommer...” 

 

 

 

Några unga, ambitiösa, högpresterande mäns copingstrategier i vardagen med fokus på 

skolan, samt några gymnasielärares reflektioner över fokusgruppens strategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete lärarprogrammet 

Slutseminarium 2009-06-03 

Författare: Elin Biltmark & Sara Knutsson 

Handledare: Jette Trolle-Schultz Jensen, Ole Olsson 

Medexaminatorer: KG Hammarlund, Jörgen Johansson 

Examinator: Anders Nelson 

 



3 

 

   

”- JAG TAR VÄL DAGEN SOM DEN KOMMER.”  - Några unga, ambitiösa, 

högpresterande mäns copingstrategier i vardagen med fokus på skolan, samt några 

gymnasielärares reflektioner över fokusgruppens strategier. 

 

 

Elin Biltmark & Sara Knutsson 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Lärarutbildning, AUO 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie var, dels att få en förståelse för hur några unga ambitiösa 

högpresterande män använder sig av copingstrategier i vardagen med fokus på skolan, samt 

erhålla en bredare förståelse för några gymnasielärares reflektioner över fokusgruppens 

strategier. Semistrukturerade intervjuer gjordes med utgångspunkt i olika teman. Fyra teman 

för de unga ambitiösa männen; hantering av stress, omgivande faktorer som eventuellt 

orsakar stress, påverkan på välbefinnandet samt framtidssyn, och fem teman för de 

intervjuade lärarna; fokus unga ambitiösa män, vad urskiljer den gruppen?, vilken är 

problematiken?, vilka strategier har du som lärare för att hjälpa? samt hur ser 

organisationen på dessa unga män? Urvalet bestod av fyra unga, ambitiösa, högpresterande 

män i åldern 18-19 år samt fyra lärare på gymnasienivå i åldern 31-47 år. Sammantaget visade 

resultatet att unga, ambitiösa och högpresterande män ser en klar koppling mellan prestation 

och resultat, där de är väl medvetna om sin egen roll. Detta leder till hög upplevd kontroll, 

dock kan kraven i vissa fall upplevas som för låga och leda till likgiltighet. Lärarna i 

föreliggande studie upplevde ambitiösa unga män som en väl fungerande elevgrupp, men som 

tenderade att förbises. Diskussionen berörde unga, ambitiösa och högpresterande mäns vardag 

med utgångspunkt i skolan samt lärarnas reflektioner sett i ett samhällsperspektiv, 

grupperspektiv och individperspektiv.     

 

 

Nyckelord: Högpresterande unga män, coping, självförtroende, krav, kontroll 
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“- I GUESS I TAKE THE DAY AS IT COMES.” 

Some young ambitious, high achieving men’s coping strategies in everyday life, focused on 

school activities and some high school teacher’s reflections concerning strategies of the focus 

group.     

 

Elin Biltmark & Sara Knutsson 
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Lärarutbildning, AUO 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was in part to gain some understanding as to how some young 

ambitious and high achieving men use copingstrategies in everyday life with focus on school, 

as well as some high school teachers reflections on the focus group´s strategies. Semi-

structured interviews were conducted with basis in different themes. Four themes were used 

for the young ambitious men; coping with stress, surrounding factors that may cause stress, 

influences of wellbeing and view of the future, five themes were used for the teachers; focus 

on young ambitious men, what discerns this group?, what is this group´s set of problems?, 

which strategies do you, as a teacher, use to help this group? and how does the organization 

see these young men? The process of selection contained four young ambitious, high 

achieving men, aged 18-19 as well as four high school teachers, aged 31-47. Combined the 

results showed that young ambitious high achieving men can see a clear connection between 

achievement and results, they were highly conscious of their own roles The outcome of this 

results in high experienced control, however in some cases the demands can be experienced as 

too low, this can lead to indifference. The teachers in this study saw young ambitious men as a 

well functioning student group, however they tend to be overlooked. The discussion phase 

dealt with young ambitious high achieving men´s everyday life with focus on school and 

teachers reflections from a societies point of view, group perspective and individual 

perspective. 

 

Key words :High achieving young men, coping, self-esteem, demands, control   
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1 Introduktion 

 

Sedan 1990-talet har rapporter och studier visat på Svenska ungdomars sämre hälsa, där den 

psykiska ohälsan har ökat lavinartat de senaste 20 åren. Ungdomar vittnar om känslor som oro 

och ångest som bidragande faktorer till psykisk ohälsa (Statens Offentliga Utredning, 2006). 

1989 genomfördes en undersökning kring levnadsförhållanden och där angav fyra procent av 

männen i undersökningen att de kände ängslan, oro eller ångest. Mellan åren 2004-2005 var 

motsvarande siffra 14 procent (Lager, Berlin, Danielsson & Helmersson, 2009). I en 

undersökning av Statistiska central byrån (SCB) kring barns hälsa, framgick att pojkar 

upplevde en högre grad av välbefinnande än vad flickorna gjorde. Undersökningen visar att 14 

procent av pojkarna stressade dagligen eller flertalet gånger i veckan, för flickorna i samma 

studie var motsvarande siffra 27 procent. Rapporten visar även att pojkarna tenderar att se på 

sig själva mer positivt än vad flickorna gör (Höglund-Dàvila, 2007).  

    Det finns flera studier (Hagquist & Forsberg, 2007; Lager et al. 2009; SOU, 2006) som 

indikerar samma sak, att den psykiska ohälsan hos ungdomar har försämrats de senaste 20 åren. 

I SOU (2006) visar resultaten att ungdomar mår allt sämre, men de stressrelaterade symtomen 

är allt vanligare bland unga kvinnor än hos unga män. Dock framhålls det att generellt sett har 

svenska ungdomar gott psyksikt välbefinnande. Lager et al. (2009) menar att det är svårt att 

tydligt få fram vad den psykiska ohälsan beror på. De menar att den kan bero på att ungdomars 

livsvillkor har ändrats på senare år. Idag är det ingen självklarhet att få ett heltidsarbete efter 

avslutade studier, något som var betydligt lättare för 20 år sedan, vilket kan vara en betydande 

stressfaktor.  

     Rose och Perski (2008) menar att unga män inte upplever skolarbeten som lika stressiga 

samt att de har en viss tendens att inte lägga prestationskraven på sig själva i lika hög grad som 

unga kvinnor. De framhåller även att för unga män är studieresultaten inte lika viktiga, ett 

misslyckande är acceptabelt. Detta menar Rose och Perski (2008) kan tyda på att unga mäns 

krav inte är lika högt ställda och att det maskulina inte ligger i att studera. De anser att eftersom 

det rådande mansidealet fortfarande är bundet till styrka, makt och hierarki så behöver inte 

unga män anstränga sig lika mycket som unga kvinnor. Kraven i skolan kan de lite förbise och 

hoppa över för de vet att de kommer att klara sig ändå. I likhet med Höglund-Dàvila (2007), 

menar Rose och Perski (2008) att studiemotiverade unga män har en större tro till sig själva och 

sin kapacitet vilket kan verka skyddande mot de ständiga prestationskrav som skolan ställer. I 

socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) framkommer det att ungdomar idag har ett ökande 

välbefinnande. Detta förklaras med att Sverige vid studiens genomförande under lång tid 

befunnit sig i en högkonjunktur. Därför menar de att denna trend inte nödvändigtvis bör ses 

som någonting varaktigt. Föreliggande studie riktar in sig på några unga, ambitiösa och 

högpresterande manliga gymnasieelevers copingstrategier i vardagen med fokus på skolan, 

samt några gymnasielärares reflektioner över fokusgruppens strategier. 

 

1:1 Begreppsdefinitioner 

 

Nedan presenteras olika begrepp. Dessa begrepp kommer att användas vid tolkningar av 

resultatet. 

 

     1:1:1 Stress  

Stress är ett välanvänt begrepp som har definieras på en mängd olika sätt. Den mest vedertagna 

definitionen står Lazarus och Folkman (1984) för. Deras definition pekar på att stress uppstår 

då en individ överskrider den egna förmågan att hantera påfrestningar. De tar dock inte 

ställning till de fysiska reaktioner som stressen kan utlösa. Selye (1999) har tittat närmare på 

stressens skadliga påverkan. Han menar att stress kan beskrivas med hjälp av teorin General 
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Adaption Syndrome (GAS). GAS består av tre stadier, alarmreaktion, motståndsstadiet och 

utmattningsstadiet. Denna teori förtydligar hur kroppen reagerar och vilka reaktioner som 

uppstår när en individ utsätts för stress. Vid upplevt hot förbereder individen sig för att möta 

motståndet, detta är det som Selye (1999) benämner som alarmreaktion där individen bemöter 

motståndet. Selye (1999) menar att en individ förbereder sig för att möta det upplevda 

motståndet genom en ”fight-or-flight” reaktion. Smeets, Dziobek och Wolf (2009) samt Taylor, 

Klein, Lewis, Grunewald, Gurung, och Updegraff, (2000) framhåller att detta är i huvudsak en 

manlig reaktion. De antyder att kvinnor initialt använder sig av ”tend-and-befriend” reaktion. 

”Fight-or–flight” reaktioner innebär att personen gör sig beredd att slåss eller fly. I 

stressforskning innebär detta problemfokuserande- eller undvikande copingstrategier. ”Tend-

and-befriend” syftar till att individen söker socialt stöd från sin omgivning (ibid.). Cooper 

(2007) ifrågasätter om denna skillnad är bestående eller flyktig. Motståndsstadiet som Selye 

(1999) definierat är en fortsatt användning av kroppens resurser, när dessa resurser blivit 

uttömda övergår individen till utmattningsstadiet. Under utmattningsstadiet kan fortsatt stress 

leda till exempelvis skador på de inre organen och ett försämrat immunförsvar.  

     Mason (1975; ref. i Aldwin, 2007) har tittat på termen stress och han menar att det finns tre 

olika sätt som begreppet har använts. Det kan antingen referera till ett inre tillstånd, detta 

brukar kallas ”strain”, eller så kan det referera till en händelse eller situation utanför individen, 

detta kallas för en ”stressor”. När det sker en krock mellan individ och omgivning uppkommer 

den tredje varianten, som författaren inte har döpt men som innehåller både element från 

”strain” och ”stressor”.   

      

     1:1:2 Coping 

Coping är enligt Lazarus och Folkman (1984) beteendemässiga och kognitiva strategier för att 

kunna handskas med interna och externa krav som upplevs påfrestande. De delar in coping i två 

olika kategorier, emotionsfokuserad coping samt problemfokuserad coping. Vid 

problemfokuserad coping använder sig individen av problemlösning för att aktivt förändra 

situationen. I emotionsfokuserad coping består situationen men inställningen till situationen 

revideras. Om en individ upplever en situation eller händelse som hotfull, menar Lazarus och 

Folkman (1984) att copingstrategier tillträder. Vissa forskare (Billings & Moos, 1981; ref. i 

Wilson, Peritchard & Revalee, 2005) menar att utöver problem- och emotionsfokuserad coping 

finns det en tredje strategi som benämns som undvikande coping där problemet undviks och 

förträngs. Andra forskare (Ptazek, Smith & Dodge, 1994; ref. i Wilson et al. 2005) håller till 

viss del med, men menar att det är en subkategori till emotionsfokuserad coping. Aldwin 

(2007) pekar på att olika copingstrategier är mer eller mindre effektiva vid olika situationer och 

händelser. Problemfokuserad coping bör användas när situationen upplevs som kontrollerbar, 

emotionsfokuserad coping fungerar däremot bättre vid okontrollerbara situationer. Hon 

framhåller även att flera olika copingstrategier kan användas samtidigt. 

Meningsskapandestrategier samt social coping används enligt Folkman och Moskowitz (2004) 

som komplement till problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Vid meningsskapande 

copingsstrategier försöker individen att skapa en mening genom värderingar, tro och mål, detta 

kan göras via positiva omtolkningar, humor eller acceptans. Social coping inkluderar sökandet 

efter mentalt och instrumentellt stöd.  

 

     1:1:3 Självförtroende 

Självförtroende (self-esteem är ett svåröversatt begrepp som i föreliggande studie översatts med 

självförtroende) definieras generellt som en individs övergripande känsla angående självet. 

Självförtroende delas ofta in i två skilda kategorier, explicit- och implicit. Explicit 

självförtroende är uttalat, medvetet och verbalt. Implicit självförtroende är automatiskt och icke 

verbalt (Bosson, Brown, Zeigler-Hill, & Swann, 2003). Kernis (2003; ref. i Searcy, 2007) 
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menar att utöver dessa två former av självförtroende finns det optimalt självförtroende samt 

globalt självförtroende. Optimalt självförtroende är en form av implicita känslor som inte är 

beroende av resultat. Globalt självförtroende är konstruerat av självets relationer till känslor av 

värde och acceptans. Searcy (2007) framhåller att självförtroende utvecklas på tre olika sätt, 

genom association, genom aktivitet samt genom hörsägen. Med detta menas att självförtroende 

utvecklas genom dem individen umgås med, vad individen gör, samt vad individen hör om sig 

själv. 

 

1:2 Ungdomar och coping 

 

Vilka copingstrategier och hur en individ lyckas hantera stress beror på mer än individuella 

förmågor. Samhället, olika grupper samt familj och vänner spelar en mycket stor roll i 

utvecklandet av copingstrategier (Aldwin, 2007). Flera forskare (Amirikhan & Auyeung 2007; 

Greenglass, 2002; Grotevant & Cooper, 1998; Shulman 1993; Tamres et al. 2002; ref. i 

Aldwin, 2007) menar att män i lägre utsträckning än kvinnor använder sig av socialt stöd. Dock 

menar Amirikhan och Auyeung (2007) att det finns ett större samband mellan ålder och 

copingstrategier än mellan kön. Problemfokuserad coping ökar i samband med att den 

emotionsfokuserade copingen minskar över tid. Forskning och teorier har delats upp och 

kommer nedan att presenteras i tre huvudrubriker; ”Samhällsperspektiv”, ”Grupperspektiv” 

och ”Individperspektiv” 

 

     1:2:1 Samhällsperspektiv 

SOU (2006) är en statlig utredning som behandlar ungdomars stress och ohälsa. Denna 

utredning pekar på den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar i Sverige. Som förklarning till 

detta tas bland annat arbetslösheten samt svårigheten att få ett arbete efter avslutade 

gymnasiestudier upp. Frisén (2006), Miegel (1994) och Räty, Larsson, Söderfeldt och Larsson, 

(2005) menar att utseende idag, i stor utsträckning ligger till grund för hur vi bedöms som 

individer, där individens sociala värde till stor del bestäms av dess yttre. Detta förstärks 

ytterligare av medias ständiga rapportering kring utseende och ideal (Rose & Perski, 2008). 

Frisén (2006) framhåller att utseendefokus fungerar som en påminnelse för individen angående 

andras uppnådda status och som även är uppnåeligt för individen enbart via ansträngning. Detta 

ligger i linje med det Searcy (2007) benämner som aktivitetsbaserat självförtroende som 

genereras genom aktivitet. Ytterligare självförtroende genereras tack vare uppnående av mål 

men även genom små förbättringar. Det är även dessa små förbättringar som motiverar till 

fortsatt ansträngning. Om däremot prestationen inte genererar ständiga förbättringar kan 

självförtroendet snarare sjunka då individen ständigt möts av sin egen otillräcklighet (Searcy, 

2007). Även Rose och Perski (2008) pekar på att höga betyg och andra prestationer är viktiga 

för självförtroendet och självkänslan.  

     Forskare (Aldwin, 2007; Almeida & Kessler, 1998; Greenglass, 2002; Matud, 2004; Rose & 

Perski, 2008; Räty et al, 2005; Shulman, 1993; Sontag, Graber, Brooks-Gunn & Warren, 2008; 

Wilson et al. 2005) har visat att män upplever stress i lägre grad än kvinnor. Män tenderar även 

att uppleva större kontroll över dagliga stressorer (Matud 2004). Rose och Perski (2008) menar 

att denna upplevda kontroll kan bero på att unga kvinnor i större grad än unga män upplever en 

konflikt mellan könsrollerna och det moderna samhället. 

     de Ridder (2000; ref. Aldwin, 2007) framhåller att män är mindre villiga att exponera stress 

och obehag än kvinnor. Detta kan vara en social konstruktion då det under lång tid har 

diskuterat kvinnors högre stressnivå jämfört med mäns. 
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     1:2:2 Grupperspektiv 

I samspelet med andra skapar individen sin identitet, detta genom att bekräftas eller avisas och 

där igenom bli en del i en specifik grupp (Wrangsjö, 2006). Associativt självförtroende handlar 

om hur en individ skapar självförtroende utifrån associationer. Hos ungdomar handlar det ofta 

om att associera sig med kamratgruppen. Det är av vikt att kunna identifiera sig med en grupp 

och känna sig delaktig (Searcy, 2007). Erikson (1977) har i olika studier pekat på vikten av att 

ungdomar har ideal att följa och grupper att identifiera sig med. Han menar att ungdomsåren 

kan te sig än jobbigare för högpresterande ungdomar. Frisén och Hwang (2006) framhåller att 

det är under adolescensen (ungdomsåren) som ungdomar har tillräckligt med kognitiv förmåga 

för att klara av att reflektera och värdera den egna kamratgruppen. I en longitudinell studie av 

Weisner, Vondracek och Capaldi (2003; ref. Kroger, 2006) konstaterades det att det gick att 

påvisa yrkesidentitet hos unga beroende av demografiska variabler så som skolprestationer, 

familjebakgrund och kamratrelationer. Resultaten visade att de män som var långtidsarbetslösa 

i de sena tonåren var de som presterat sämst i skolan, hade brokig familje- och kamratbakgrund 

och haft svårast att anpassa sig i barndomen och tonåren. Flera andra longitudinella studier 

(Kroger, 2006) bekräftar samma sak, att de som haft svaga skolprestationer, dålig 

anpassningsförmåga och antisocialt beteende var de som riskerade att bli långtidsarbetslösa. 

Omvänt visar studierna (ibid.) att de individer med universitet- och högskoleutbildning var de 

som haft förväntningar från föräldrar och omgivning vilket ledde till att dessa individer satsat 

på skolan och det sociala samspelet med andra, det fanns även skillnader mellan könen när det 

kom till förväntningar och acceptans.  

     Skolan, menar Levi (2005) och Torsheim et al. (2001) är att betrakta som en arbetsplats för 

elever, där krav-kontroll-modellen kan tillämpas trots att den är framtagen med arbetslivet som 

fokus. De lyfter även fram att elever är beroende av en balans mellan krav och kontroll i sin 

arbetsmiljö. Olika svenska utredningar (Socialstyrelsen, 2009; SOU 2006,) framhåller att elever 

upplever skolan som den främsta och ibland även den enda orsaken till stress. Detta ligger i 

linje med annan forskning (Thorsheim, et al. 2001) där fokus ligger på perioder där prov och 

inlämningsuppgifter anhopar sig. Levi (2005) framhåller vikten av elevdemokrati i 

klassrummet som ett verktyg för att minska stress.  

     Karasek och Theorell (1990) menar för att en individ ska kunna minimera negativ stress 

samt känna välmående i arbetet bör krav, kontroll och socialt stöd fungera i samverkan. Detta 

beskrivs i ”krav- kontroll- modellen” se figur 1. 

 

Figur1, Krav-kontrollmodell  

                                                                    Krav 

                                                           Låga                     Höga 

                                                                                           

 

                                      Låg 

          Kontroll 

                                     Hög 

                             

 

 

Vid upplevd kontroll och höga krav inträder ett aktivt arbete detta karaktäriseras av utmaning 

snarare än påfrestning. Om kraven upplevs som höga men kontrollen som låg inträder ett spänt 

Karasek och Theorell (1990) s.32 
 
  

 

Passivt 

Arbete 

Avspänt 

Arbete 

Spänt 

Arbete 

Aktivt 

Arbete 
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arbete som karaktäriseras av hälsoskadlig stress och påfrestningar. Vid låga krav samt hög 

kontroll upplevs arbetet som avspänt och karaktäriseras av likgiltighet och kravlöshet. När både 

kontroll och krav upplevs som låga blir arbetet passivt och karaktäriseras av låg produktivitet. 

Hansen och Orban (2002) har vidare utvecklat detta och menar att det inte finns några statiska 

skillnader utan att det är en rörlig skala som karaktäriseras av en stressdiagonal samt en 

aktivitetsdiagonal. De menar stressen är som lägst vid hög kontroll och låga krav och som högst 

vid höga krav och låg kontroll. Aktivitetsdiagonalen beskriver att aktiviteten är som lägst vid 

låga krav och låg kontroll och som högst vid höga krav och hög kotroll. Det leder till att 

stressdiagonalen beskriver både positiv och negativ stress där den positiva stressen leder till en 

ökad aktivitet, se figur 2. 

                                                                    

Figur 2, Karaseks krav-kontrollmodell 

 

 Arbetskrav 

                                                           Låga                     Höga 

                                Stressdiagonal                                                           

 

                                      Låg 

       Egenkontroll 

 

                                     Hög 

                             Aktivitetsdiagonal 

 

     

      I ett familjeklimat som befrämjar effektiva copingstratiger karaktäriseras av uppmuntran 

och låg kontroll ifrån vårdnadshavare. Vid hög kontroll och lågt stöd utvecklas passiva 

copingstrategier (Shulman 1987; ref. i Shulman 1993). Karasek och Theorell (1990) lyfter i sin 

krav-kontroll-modell, även fram vikten av att känna stöd från sin omgivning för att uppnå 

välmående. De menar att socialt stöd integrerar tillsammans med krav och kontroll och 

tillsammans gör dessa tre komponenter att en individ kan kontrollera eventuella negativa 

aspekter som påverkar välbefinnandet.  

    

     1:2:3 Individperspektiv 

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) samt i SOU (2006) tas den ökande 

individualiseringen upp som en av huvudförklaringarna till den ökande psykiska ohälsan hos 

ungdomar i Sverige. Enligt Johansson (1994) är individualiseringsprocessen en utveckling då 

klass och familjeband försvagas och individen tar ett större egenansvar. Flera liknande 

beskrivningar ges med tilläggen att denna process blir än mer problematisk på en ostadig 

arbetsmarknad (Beck 1986; ref i Lindqvist, 1994). Detta ligger i linje med det som 

socialstyrelsen (2009) samt SOU (2006) rapporterar om. SOU (2006) pekar på den stora 

valfriheten som en stor källa till stress. Wilson et al. (2005) framhåller att tonåren är en tid då 

många val och stora förändringar inträder, detta resulterar i varierande stressupplevelser.  Ziehe 

(1989; ref i Johansson 1994) pekar på att den ökande valfriheten leder till en större press då 

hela världen mer eller mindre ligger för individens fötter. Det är inte längre bundet till familj 

och socialkonstruktion. Mål är inte längre uppsatta av familj och samhälle utan individen får stå 

Hansen och Orban, 2002. s.134 
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för sina egna val och prestationer (Ziehe 1989; ref i Johansson, 1994). Matud (2004) menar att 

män i större utsträckning pekar på individuella faktorer som orsaker till stress, kvinnor upplever 

även omgivningens motgångar som stressfulla. Dock fanns det ingen signifikant skillnad i hur 

många motgångar män och kvinnor kände.  

     Under adolescensen kommer utifrånkommande stress från tre olika håll, normativa 

stressorer, såsom pubertet, övergång mellan olika skolformer och ökande akademiska krav. 

Icke normativa stressfulla händelser såsom skilsmässor eller dödsfall, samt mindre motgångar, 

som bland annat kan vara dagliga stressorer så som konflikt mellan barn och förälder eller 

upplevda, tillfälliga krav från skolan (McNamara, 2000; ref i Suldo, Shaunessy & Hardesty, 

2008). Suldo et al. (2008) påpekar att de mindre motgångarna och de normativa stressorerna är 

minst lika viktiga men att fokus oftast hamnar på de icke normativa händelserna. De framhåller 

att även forskning tenderar att fokusera på extrema stressfaktorer men att mindre är känt 

angående hur ungdomar handskas med dagliga stressfaktorer.  

     Wilson et. al (2005) pekar på att ungdomar under adolescensen använder sig mer av 

emotionsfokuserad coping. Enligt Bird och Harris (1990; ref i Wilson et. al 2005) tenderar män 

att vara mer utåtagerande detta ligger i linje med det som Rose och Perski (2008) rapporterar 

om. Preuss och Bubow (2004; ref i Suldo et al. 2008) har visat att högpresterande ungdomar i 

högre grad använder sig av problemfokuserad coping i jämförelse med sina jämnåriga. 

Forskning (McQueary Flynn, Schipper, Roach & Segerstrom, 2009) kring coping tyder på att 

män i högre grad än kvinnor använder sig av aktiv problemfokuserad coping.  

     Utseende och ideal är något som flera forskare (Frisén, 2006; Miegel, 1994; Räty et al. 

2005) ser som en delorsak till ungdomars psykiska ohälsa. Wrangsjö (2006) menar att den 

subjektiva identitetsupplevelsen ter sig olika från individ till individ. Där det å ena sidan finns 

en känsla om att jag är, å andra sidan en reflektion över vem och vad jag är. Han framhåller att 

identitetsskapande spelar en stor roll under ungdomsåren.  

 

1:2:3:1 KASAM 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är enligt Antonovsky (2000) huvudkomponenter 

i teorin som benämns KASAM (Känsla Av SAMmanhang). I vilken utsträckning inre och yttre 

stressorer upplevs som greppbara och strukturerade benämner han som begriplighet. Vid en 

hög begriplighet upplever individen framtiden som förutsägbar vid överraskningar är dessa 

lösbara och förklarliga. I vilken grad en individ upplever att de resurser som är tillgängliga är 

nog för att möta de krav som ställs, refererar till hanterbarhet. Vid hög hanterbarhet upplevs 

den egna prestationen som avgörande. Om en individ upplever att, till exempel, en uppgift är 

värd investering och engagemang ökar känslan av meningsfullhet. Individer som känner en 

stark känsla av sammanhang tolkar i lägre grad inkommande stimuli som stressorer. Individer 

med hög KASAM uppvisar fler copingstrategier enligt Antonovsky (2000), samt är bättre på att 

koppla ”rätt” strategi till specifik problemsituation. 

     I en norsk studie (Torsheim, et al. 2001) med syfte att undersöka samband mellan 

ungdomars KASAM och skolrelaterad stress fann de att elever med stark KASAM upplever 

skolkrav i högre grad som förutsägbara och sammanhängande. Yttre stressfaktorer från skolan 

ses inte heller som ett hot mot välbefinnandet. I en undersökning (Haraldsson, Lindgren, 

Fridlund, Baigi, Lydell & Marklund, 2008) kring svenska elevers välmående kom forskarna 

fram till vikten av att känna sig involverad i skolaktiviteter. Detta gav en känsla av 

meningsfullhet och sammanhang. Lasarus och Folkman (1984) pekar på oförutsägbarhet och 

obegriplighet som starka källor till stress. Levi (2005) menar att unga mäns psykiska 

välbefinnande är högre än unga kvinnors. Vidare anser han att detta kan bero på att unga män 

besitter en högre nivå av KASAM. Annan forskning (Anson et. al. 1993; ref. i Räty et al. 2005) 

styrker detta resonemang, unga män har en större förmåga att skapa känsla av sammanhang. De 
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menar att detta är beroende av en socialisationsprocess, dock påpekar de att studier inte visar på 

denna diskrepans. 

 

 1:3 Stigma 

 

Goffman (2007) beskriver stigmabegreppet som ”/…/ den situation som drabbar en individ 

som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande.” (Goffman, 2007 s. 

8). Vidare menar han att stigmatiserade individer söker sig till andra individer i samma 

situation, detta för att få förståelse och möta ett tillåtande klimat (Ibid.).  

     Ett ickepermanent tecken som används för att förmedla social status kan bli en så kallad 

stigmasymbol om denna används mot bärarens vilja (Goffman, 2007). Trots att många 

individer lever öppet med sitt stigma väljer även dessa ofta att dölja detta mer eller mindre och 

i vissa lägen, detta för att underlätta samvaron med andra och underlätta för sig själv och andra 

att leda bort uppmärksamheten (Ibid.).  

     Sammanfattningsvis visar framtagen forskning och teoribildning att ungdomar lider av en 

större psykisk ohälsa idag än för 20 år sedan (Lager et al., 2009; Hagquist & Forsberg, 2007; 

SOU, 2006). Lager et al. (2009) menar att detta kan beror på att ungdomars livsvillkor har 

ändrats. Mycket forskning (Höglund-Dàvila, 2007; Lager et al, 2009; Rose & Perski, 2008; 

SOU, 2006) framhåller att unga män klarar denna förändring bättre än unga kvinnor, detta kan 

bero på unga mäns större tilltro till sig själva. Aldwin (2007) lyfter fram att samhället, familj 

och vänner spelar en stor roll i utvecklandet av copingstrategier. Aldwin (2007) tilsammans 

med flera andra forskare (Amirikhan & Auyeung, 2007; Greenglass, 2002; Grotevant & 

Cooper, 1998; Shulman, 1993; Tamres et al. 2002; ref i Aldwin, 2007) framhåller att män i 

lägre utsträckning använder sig av socialt stöd. de Ridder (2000; ref i Aldwin, 2007) menar att 

en delförklaring till att män upplevs som mer samlade kan vara att det i samhället är mindre 

accepterat för män att exponera stress och obehag. Detta kan vara en social konstruktion då det 

under lång tid talats om kvinnor och stress. Karasek och Theorell (1990) menar att för att 

minimera negativ stress bör krav och kontroll fungera i samverkan. Socialt stöd fungerar som 

en tredje komponent för välmående. Den ökande valfriheten kan ses som en av orsakerna till 

stress (Ziehe, 1989; ref. i Johansson, 1994). Matud (2004) visar på att män i större utsträckning 

ser personliga motgångar som orsaker till stress, kvinnor däremot ser även omgivningens 

motgångar som en orsak till stress. Levi (2005) menar att män besitter en högre grad av 

KASAM. Vid hög KASAM uppvisar en individ fler copingstrategier och bättre urskiljning vid 

val av strategi (Antonovsky, 2000). Stigmatiserade individer upplever inte fullt socialt 

igenkännande och de söker sig till andra i samma eller liknande situation. Vidare undviker ofta 

stigmatiserade individer att dra uppmärksamheten till stigmat för att underlätta samvaron. 

(Goffman, 2007). 

     Det som saknas i framtagen forskning är studier som fokuserar på unga män i relation till 

stress och coping. Vidare saknas forskning som fokuserar på hur ambitiösa och högpresterande 

individer upplever sin livssituation med utgångspunkt i skolan och dess krav.  Syftet med 

föreliggande studie är, dels att få en förståelse för hur några unga ambitiösa högpresterande 

män använder sig av copingstrategier i vardagen med fokus på skolan, samt att erhålla en 

bredare förståelse för några gymnasielärares reflektioner över fokusgruppens strategier. 

Följande perspektiv kommer att lyftas fram i diskussionsdelen: samhällsperspektiv, 

grupperspektiv samt individperspektiv, i förhållande till unga ambitiösa och högpresterande 

mäns vardag med utgångspunkt i skolsituationen.  
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2 Metod 

 

2:1 Intervjupersoner 

 

Urvalet bestod av fyra unga ambitiösa och högpresterande män samt fyra lärare på 

gymnasienivå inom de teoretiska ämnena, alla återfinns i södra Sverige. Ambitiösa och 

högpresterande unga män definieras i föreliggande studie som de som har ambitionen att nå 

mycket väl godkänt (MVG) samt i de allra flesta fall når sina mål, de unga männen var mellan 

18 och 19 år. De unga männen valdes genom ett handplockat urval med inslag av 

bekvämlighetsurval (Langemar, 2008), detta så till vida att ett flertal lärare tillfrågas att 

identifiera de ambitiösa och högpresterande unga männen. Dessa namn avstämdes mot 

betygsdatabaser. Då forskarna befann sig inom olika gymnasieskolor användes ett 

tillgänglighetsurval (Langemar, 2008) för att nå lärarna. Lärarna som tillfrågas att identifiera de 

ambitiösa och högpresterande unga männen var inte samma lärare som senare kom att ingå i 

studien. Lärarna var mellan 31- 47 år och hade arbetat som lärare mer än fyra år. Både manliga 

och kvinnliga lärare intervjuades, deras svar skilde sig inte åt, därför kommer fortsatta 

referenser till lärarna att göras utan att hänsyn tas till deras kön. 

     Vissa av eleverna var sedan tidigare kända av forskarna, detta har tagits hänsyn till vid 

tolkningen av resultatet. Inget bortfall förekom.  

 

2:2 Mätinstrument 

 

Intervjupersonerna tog del av ett informationsbrev (se bilaga 1) innan genomförandet av 

intervjuerna. I informationsbrevet garanterades de anonymitet och de informerades om 

frivillighetsprincipen, det vill säga att de när som helst kunde avbryta deltagandet (Denscombe, 

2004). Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudupptagare, efter intervjupersonernas 

medgivande. Detta för att underlätta analys och möjliggöra transkribering (Maykut & 

Morehouse, 2004; Langemar, 2008).  

     En semistrukturerad intervjuform med inslag av fokuserad intervju (Langemar, 2008) 

användes. En intervjuguide som identifierade fyra teman för de unga ambitiösa och 

högpresterande männen samt fem teman för lärarna. De teman som de unga männen kom att 

möta under intervjun var; hantering av stress, omgivande faktorer som eventuellt orsakar 

stress, påverkan på välbefinnandet samt framtidssyn (se bilaga 2). Intervjuerna med de unga 

männen inleddes med att de fick tänka igenom begreppet stress och sedan göra en mind map 

(Höglund & Knutsson, 2009), denna mind map kom sedan att ligga till grund för den fortsatta 

intervjun och till viss del för de följdfrågor som ställdes. 

      De teman som användes för lärarnas intervjuer var; fokus unga ambitiösa män, vad urskiljer 

den gruppen?, vilken är problematiken?, vilka strategier har du som lärare för att hjälpa? samt 

hur ser organisationen på dessa unga män? (se bilaga 3).  Spontana följdfrågor kom att spela 

en viktig roll under alla intervjuerna för att förtydliga och fördjupa förståelsen. 

 

2:3 Procedur 

 

Intervjupersonerna fick, innan genomförandet av intervjuerna, ett brev som informerade om 

studiens syfte samt de etiska riktlinjerna (Maycut & Morehouse, 2004), se bilaga 1. Plats för 

intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna för att inge trygghet (Langemar, 2008). 

Intervjuguiderna användes för att strukturera upp intervjuerna och för att fungera som 

fokuseringsverktyg mot de frågor som studien syftar att belysa. Följdfrågor användes för att 

fokusera och förtydliga intervjupersonernas ståndpunkter (Langemar, 2008). Till viss del under, 

men framförallt efter avslutade intervjuer fördes anteckningar för att underlätta analys av 
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upplevelser som kan ha påverkat intervjuerna (Langemar, 2008). Intervjuerna tog mellan 20 

och 30 minuter. Efter avslutad intervju fanns tid att diskutera uppkomna tankar och frågor som 

inte behandlats under intervjuerna för att ge ett avslut. Intervjuerna genomfördes utan några 

uppkomna komplikationer. Intervjupersonerna erbjöds att ta del av studien när denna blir 

färdigställd, samtliga tackade ja till erbjudandet. När all data var insamlad transkriberades 

denna, därefter strukturerades informationen och indelades i talande kategorier som växt fram 

under tolkningens gång. För att belysa kategorierna valdes talande citat ut (Hayes, 2000 ref. i 

Langemar, 2008). 

     Vid intervjuerna med de unga männen var endast en intervjuledare delaktig, detta för att ge 

trygghet till de unga männen då de annars kan komma att befinna sig i ett maktmässigt 

underläge (Langemar, 2008). Vid intervjuerna med lärarna deltog två intervjuledare. 

Föreliggande studie har gemensamt genomförts och genomarbetats och ingen medveten 

uppdelning har förekommit.      

 

2:4 Analys 

 

Analysen gjordes med en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken syftar till att belysa människors 

livsvärld (Hartman, 1998) samt tolkning (DePoy & Gitlin, 1999; Langemar, 2008). Detta görs 

genom att den information forskaren samlar in filtreras genom den egna livsvärlden och den 

egna förförståelsen (DePoy & Gitlin, 1999; Hartman, 1998; Langemar, 2008). Förförståelsen 

menar Hartman (1998) är en förutsättning för hermeneutiken, han pekar på den hermeneutiska 

cirkeln där forskaren medvetet använder sin förförståelse för att tolka materialet som i sin tur 

förändrar forskarens förförståelse och påverkar nya tolkningar. På detta sätt kan forskaren gå 

djupare in i materialet (Hartman, 1998; Langemar, 2008). Insamlad data transkriberades. 

Materialet analyserade och kategoriserades, de mest talande citaten valdes ut och presenteras i 

resultatdelen. Resultaten samt den teoretiska tolkningen i föreliggande studie kommer att 

diskuteras och problematiseras i diskussionsdelen. 

 

 

3 Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med de unga, ambitiösa och högpresterande 

männen samt resultatet från intervjuerna med lärarna. Efter transkriberingen bearbetades 

materialet och olika kategorier växte fram. Det är enligt dessa kategorier som resultatet 

presenteras.    

 

3:1 Copingstrategier 

 

Genomgående för de unga männen var att de var benägna att se sin roll i planeringen. Detta 

gjorde att de tog större ansvar för det arbete som ska göras. En av de unga männen menade att: 

 
/.../jag tänker själv att det är mitt problem och det är klart jag kan vända mig till andra... 
människor som jag känner... om jag har några problem så kan jag vända mig till dem... men det 

är ju fortfarande, som sagt, fortfarande mitt problem. Så jag väntar mig inte att människor skall 

lösa min livssituation... 

 

Detta ledde till att de ser sitt eget ansvar för genomförandet av uppgifter och inte är benägna att 

skylla stress och motgångar på utomliggande faktorer såsom lärare eller fritidssysselsättningar. 

Några av lärarna bekräftade detta, de menade att manliga elever står för sina misslyckanden. En 

av lärarna sa; ”De tar sitt resultat och så går de vidare.” En annan lärare menade att ambitiösa 

manliga elever är en heterogen grupp där vissa behöver mycket struktur och full kontroll över 
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situationen och andra befinner sig på andra sidan om spektrumet och verkar fullkomligt säkra 

på att klara situationen även utan denna kontroll. Några lärare som intervjuats menade att 

ambitiösa och högpresterande unga män inte oroar sig för enstaka misslyckanden, utan verkar 

vara trygga i sin förmåga, de anser sig förmögna att uppnå sina mål trots vissa motgångar. En 

annan lärare förtydligade detta resonemang: 
 

jag upplever att killarna hanterar sina misslyckanden och kanske står för dem på ett annat sätt 

/.../ de rycker på axlarna eller biter ihop eller om de nu går hem och gråter det vet ju inte jag men, 
men de kommer inte fram och kör den biten med mig utan de tar sitt resultat och så går de vidare. 

 

En av de intervjuade lärarna pekade på; ”En helt annan inställning till studieteknik, eum.. 

självförtroende, sin egen kompetens, som kanske överskattas i vissa av killarnas fall.” Andra 

lärare menade att unga ambitiösa och högpresterande män i de allra flesta fall uppnår sina 

uppsatta mål. Flertalet av de intervjuade lärarna upplevde att manliga, ambitiösa elevers starka 

tilltro till sin egen förmåga gjorde att de får en annan inställning till studieteknik som innebär 

att mycket arbete läggs ned i sista stund och att de sällan vill ha mer information eller 

förtydligande av uppgifterna. 

     Flertalet av de unga männen hade klara mål med sina studier och ett syfte med de höga 

betygen. En av de unga männen uttryckte; ”/.../ för att jag skall komma någon vart så måste jag 

ha ett mål.”  I vissa fall fungerade målet som en morot för att genomföra uppgiften men flera 

av de unga männen pekade även på olika fortsatta studier och vad som krävs för att ta sig in på 

olika högskolor och universitet. Samtliga intervjuade lärare bekräftar detta, flertalet pekade på 

att unga, ambitiösa och högpresterande män har som mål att använda sina betyg till att komma 

in på en statusutbildning och det är detta som driver dem i deras betygsjakt. En av de 

intervjuade lärarna menade att många unga ambitiösa och högpresterande män har en agenda 

för att nå sina mål, men att vägen till målet är lika viktigt som att uppnå målet i sig; ”/.../ det 

här tycker jag är intressant och så gör man saker som går utanför det man behöver göra./.../ 

jag vill uppnå detta, för gör jag det så gör jag det här för jag tycker det är intressant, man har 

valt på ett annat sätt.” 

     De unga männen pekade på avsaknaden av filofaxer och agendor. De menade att lappar och 

anteckningar på olika ställen används i stället. Planeringen blev därigenom mer sporadisk och 

osammanhängande. Några av de intervjuade lärarna hade lagt märke till detta system. En av 

dem uttryckte det så här; ”/.../ så kommer killarna med en A4 lapp som de lägger i bakfickan 

som kanske försvinner till nästa vecka.” En av de unga männen belyste det så här: 

 
Jag använder aldrig en almanacka, det gör jag aldrig, jag skriver ned det på ett papper när jag 

verkligen känner att jag är stressad för annars brukar jag göra så att får jag en grej så börjar jag 
på den och sedan så har jag allting på datorn så att jag ser vad jag har att jobba med. 

 

En vanlig uppfattning bland de intervjuade unga männen pekade på att deras planering gjorde 

att de genomförde olika arbeten kvällen innan inlämning eller prov, detta menade en av de 

intervjuade unga männen blev en ”explosiv stress” som kunde leda till problem vid sjukdom 

eller annat förhinder. Några av de intervjuade unga männen pekade på vikten av att försöka 

beta av olika moment var för sig, var sak har sin plats i planeringen. Om mycket olika saker 

hopar sig menade de unga ambitiösa männen att de måste sålla. En av de unga männen 

uttryckte det så här; ”Och det är ju också, allting får ha sin tid och, och allting går inte att göra 

på en gång.” I vissa fall sållades saker bort tillfälligt. Det kunde handla om ett arbete som 

lämnades in sent eller körkortsstudier som planerades till sommaren. Några av de unga 

ambitiösa männen pekade på lärarens vikt vid val av senareläggande av inlämningar. Detta 

kunde handla om, vad de unga männen kallade, förståelse från lärarens sida. En lärare som 

inför sanktioner vid sen inlämning prioriteras, även lärare som eleven känner ett starkare band 

till prioriteras då sen inlämning, i detta fall kan. leda till dåligt samvete. 
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     Flera av de intervjuade unga männen pekade på vikten av mentalt arbete, det kunde handla 

om att varva ned innan de går och lägger sig. En av de intervjuade männen uttryckte det så här:  

 
/.../ sedan så brukar jag faktiskt köra på lite avslappning, då jag varvar ned innan jag skall sova 

/.../sedan går jag in i mig själv för att reda upp så att man blir lugn för man kan ju inte ligga och 

kallsvettas i sängen. 
 

En annan av de ambitiösa männen pekade på att han ofta arbetar med skolan till sent på 

kvällarna och försöker varva ned innan han lägger sig för att kunna somna. Dessa tekniker 

använder de intervjuade männen sig av framför allt vid höga stressnivåer och stor arbetsbörda. 

När dessa strategier inte fungerar, menade flertalet av de intervjuade unga männen att en annan 

typ av mentalt arbete används. En form av positivt tänkande tar över efter den initiala 

besvikelsen. En av de intervjuade unga männen menade att det viktigaste är att göra sitt bästa, 

en annan pekade på vikten av kunskapen han trots allt får med sig. En av de unga männen 

uttryckte det så här: 
 

Det är mentalt arbete, det är bara att tänka att ja det gick som det gick, inte riktigt som jag ville 

men nu är det så, så är det. Så får man ta det där ifrån. 

 

Sömnsvårigheter i samband med höga stressnivåer var återkommande under intervjuerna med 

de unga männen. Flera av de intervjuade lärarna var överens om att det psykosociala arbetet är 

viktigt. Några menade att mindre och mindre tid avsätts för detta arbete men att det inte går att 

prioritera bort allt för mycket trots större arbetsbörda. En av de intervjuade lärarna tog upp 

ansvarsbiten; ”Kommer eleven till lektionen, är där, eum.. då blir det mitt delansvar.” Dock 

menade flera av de intervjuade lärarna att de saknar utbildning för att ta tag i de riktigt tunga 

bitarna och fungerar mer i förebyggande arbete och som en brygga mellan eleven och de rätta 

instanserna. Flera av de intervjuade unga männen framhöll att lärare generellt sett är bra på att 

hantera elevers stress. Detta gör de framförallt genom att vara lyhörda och flexibla i förhållande 

till prov och inlämningsdatum. En av de intervjuade unga ambitiösa männen menade att 

skoldagarna och lektionerna bör förlängas för att arbetet ska kunna göras under skoldagen 

snarare än som hemarbete, detta för att minska stress: 
  

/.../ lektionerna kanske blir en och en halv timma istället för en timma för att man skall hinna göra 

mer men det hade det helt klart varit värt om man bara hade kunnat släppa det när man kom hem. 

Precis som ett vanligt jobb. 

 

     3:1:1 Krav 

Press om att få höga betyg var något som samtliga unga män i föreliggande studie känner, det 

är dock krav som de ställer på sig själva. Ingen av de intervjuade männen menade att de har 

några direkta krav hemifrån när det kommer till att prestera väl i skolan. En av de unga männen 

svarade på frågan om kraven kom hemifrån; ”/…/ min mamma och pappa har sagt att jag får 

gå och göra läxorna och så här men inte att jag måste prestera väl.” Lärarna framhöll även de, 

att kraven hos ambitiösa manliga elever generellt sett verkar komma från dem själva. Där 

flertalet av lärarna påpekade att ambitiösa manliga elever tenderar att lägga ribban högt och att 

det är en press som de själva utvecklar och sätter. 

     En anledning som flera av lärarna betonade som skäl till ambitiösa elevers krav är att det 

krävs goda gymnasiebetyg för att komma in på universitets- och högskoleutbildningar. Detta 

bekräftades av flertalet av de intervjuade unga männen som påpekade att framtiden ställer krav 

på dem att prestera väl under gymnasietiden. En av de unga männen reflekterade kring detta: 

 
Det är ju allting med betyg och poäng, vart man ska kunna komma in i framtiden, det är saker jag 

tänker på och det är klart att det leder till en viss stress. 
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Några av de unga männen framhöll att det inte enbart är skolan som ställer krav på dem. Något 

som nämndes var pressen på att hinna med allt annat förutom skolan, framförallt hinna med att 

träna och träffa vänner och flickvänner. De menade att de i vissa lägen varit tvungna att 

prioritera bort vissa fritidsintressen för att hinna med skolarbetet. Men de talade även om hur 

skolarbetet i vissa lägen fått ge vika för träning och fritid. Vissa av de intervjuade unga männen 

framhöll att samhället sätter press på dem att se ut och vara på ett visst sätt där kläder och 

utseende under den senaste tiden blivit av allt större vikt. En av de unga männen redogjorde för 

sina tankar kring detta:  

 
Man ska se ut på ett visst sätt kanske…vad ska man säga, jag har blivit mer aktiv i mina klädval 

nu på gymnasiet kan man säga/…/ det finns väl någon slags stress där att utseendemässigt 
fungera på något vis. 

 

Samtliga unga män i föreliggande studie har en aktiv fritid som involverar träning och umgås 

med familj och vänner. Några av de unga männen menade att de känner krav på sig att träna 

framförallt för att de tack vare träningen mår och presterar bättre. Somliga av dem framhöll 

dock att träning kan leda till ytterligare negativ stress och att det som ledde till uppehåll i 

träningen var tidsbrist. En av de unga männen berättade om hur tidsbristen ibland ledde till 

träningsuppehåll och hur kroppen reagerar på detta uppehåll: ”Det blir väldigt negativt om man 

inte tränar på ett bra tag, man mår inte lika bra då”. Även lärarna framhöll träning och idrott 

som en faktor som ställer krav på ambitiösa manliga elever. Flera av de intervjuade lärarna 

menade att ambitiösa manliga elever generellt sett har en aktiv fritid och är involverade och 

duktiga i någon idrott. De upplevde att många ambitiösa manliga elever är målinriktade när det 

kommer till att prestera på olika sätt i livet, där idrotten i mångt och mycket är en viktig del. 

Dock menade några av de intervjuade lärarna att det även finns unga ambitiösa män som 

prioriterat bort allting utom skolan och skolrelaterade uppgifter. Flera av lärarna ansåg dock att 

ambitiösa manliga elever är bra på att prioritera och sålla ut och lägga ribban på en nivå där de 

klarar av att ta både skolans och fritidens krav. En av de intervjuade lärarna berättade: 

  
De har ju en extremt hög belastning, de är iväg jämt och det är träningsläger och så vidare. Men 

där tycker jag att de har ett sätt att resonera att de klarar av att disponera sig själva att – Jag är 

nöjd med VG här och jag sätter den ribban. 

 

En av de intervjuade unga männen berättade hur hans idrottssatsning ibland fått sig en törn för 

att han blivit tvungen att välja skolarbete framför träning. Han visade på komplexiteten i att 

kombinera en elitsatsning med att samtidigt sträva efter höga betyg:  

  
När man är väldigt seriös med sin idrott så är det väldigt mycket så att du ska komma på 

träningen och du ska komma på match och du ska alltid göra ditt bästa och det kanske är väldigt 

svårt när du ska sträva efter att få bra betyg i alla ämnen också. Om du vill ha MVG då kanske du 

måste offra någon träning då och då /…/ tyvärr så har tränarna inte så mycket översyn till studier. 

 

     3:1:2 Kontroll 

De unga männen i föreliggande studie framhöll kontroll som något oerhört viktigt när det 

kommer till stress och stresshantering. De menade att, genom lärares hjälp kunna underlätta 

och minska på stressen. Detta genom tydlig och klar planering. Flera av dem beskrev kontrollen 

kring skoluppgifter som bristfällig i vissa lägen. De saknade klara riktlinjer och de känner inte 

att alla lärare strävar mot samma mål. Samtidigt påpekade de svårigheterna för lärare att ha 

fullständig kontroll över andra lärares arbete, då alla lärare har ansvar för många olika 

elevgrupper. Samtliga unga män i föreliggande studie menade att alla lärare har olika sätt att se 

på begreppet elevdemokrati och att det kan skilja vitt lärare emellan. En av dem resonerade 

kring kontrollen över skoluppgifter: 
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Vissa har ju jättebra förståelse medans andra bara säger att man ska få tummen ur och de ser inte 

riktigt helheten i att alla lärare slänger in två extra prov en månad och det är klart att det blir 

väldigt stressigt.. 
 

Några av de intervjuade lärarna menade att de inte upplevt något dilemma kring ambitiösa 

manliga elever utan de anser att de anpassar sig väl när det kommer till skolarbete. En av de 

intervjuade lärarna pekade dock på att i klasser där höga prestationer ses som normen kan 

högpresterande unga män nästan upplevas som buffliga i sin akademiska strävan. Samtliga 

lärare framhöll även vikten av elevdemokrati och påpekade alla att de vid kursstart går igenom 

inlämning och datum tillsammans med eleverna. Några menade att även om inlämningsdatum 

skjuts fram så har de inte uppfattat någon negativ reaktion från ambitiösa manliga elever. De 

påpekade att nämnd fokusgrupp anpassar sig väl till skolan och att det är en grupp som skolan 

klarar av att ta väl hand om.  

    En av de intervjuade lärarna berättade om vilken inställning som tycktes rönas hos ambitiösa 

manliga elever och uttryckte; ”killarna går in och har en mer avslappnad attityd till det”. Flera 

av de intervjuade unga männen resonerade kring vikten av att ha kontroll där dock flera av dem 

framhöll att det inte gör så mycket om ett inlämningsdatum ruckas på, så länge det inte sker 

hela tiden. Några av dem framhöll att de lite tappat respekten för vissa lärare som allt som 

oftast flyttar fram och ändrar deadlines. Flera av dem menade att det är av vikt inför framtiden 

att verkligen klara av att hålla en deadline och vissa ansåg att om en deadline inte hålls så bör 

det synas på betygen. Några av dem pekade på att vetskapen om att deadlines inte tas på vidare 

allvar leder till att de struntar i att lämna in arbeten i tid, enbart för att de vet att det är okej. En 

av de intervjuade unga männen resonerade kring deadlines vara eller icke vara; 

  
Om nu inte alla lärare vill enas om att verkligen ha en deadline är det meningslöst för att man 

tappar respekten för det. I början när vi hade deadlines var man ju seriös och så men sen när man 

märker att lärarna inte följer dem och att de ger elever mer tid att skriva så då blir det liksom lite 

meningslöst. 

 

Vissa lärare i föreliggande studie menade att deadlines inte bör tillämpas utan att ett tillåtande 

klimat där inlämningar gynnar eleverna snarare än hot om reprimander borde användas. Vissa 

andra av de intervjuade lärarna pekade snarare på problematiken kring att få deadlines att 

fungera praktiskt då de saknar verktyg för att implementera denna. Något som samtliga unga 

män framhöll var skapandet av egenkontroll tack vare planering. Samtliga av dem hade ett 

system där de skriver upp vad som ska göras på lappar eller i block. En av dem antecknade ner 

det som ska göras för att;” få hyfsad koll på när jag ska göra allting”. Ingen av de intervjuade 

unga männen använde sig av en kalender.  

    Generellt sett ansåg inte lärarna att ambitiösa manliga elever har något uttalat stort 

kontrollbehov utan att det är en smidig elevgrupp som följer med i undervisningen på ett 

behagligt och bra sätt. Några av de intervjuade lärarna påpekade att unga ambitiösa manliga 

elever tenderar att ha ett gott självförtroende till sig själva och till sina prestationer. De menade 

att detta skulle kunna vara något som hjälper dem när det kommer till känsla av kontroll. En 

lärare framhöll: 
  

De lär för sin egen skull det är inte det här instrumentella det ska bli ett MVG. Sen är de  ju, när 

det pratas betyg så vill de självklart ha ett bra betyg. Men jag upplever inte att det är det som 
driver dem i det dagliga arbetet på lektionerna./…/ Det spelar ingen roll utan de tror tillräckligt 

mycket på sin egen kapacitet så att betyget kommer att lösa sig ändå.. 

 

Några av de intervjuade unga männen upplevde sig ha god kontroll på vad de har att göra och 

vilka prov och uppgifter som är aktuella att ta tag i. Vissa av dem menade att de på senare tid 

börjat släppa lite på kontrollen vilket lett till att de har hamnat lite efter med skolarbetet. En av 
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dem uttryckte; ”jag har tillräckligt med kontroll för att det ska fungera för mig”. Somliga av 

de unga männen framhöll istället att de den senaste tiden varit i allt större behov av att ha 

kontroll över skola och fritid. De framhöll att de klarar av att lägga sig på en nivå där de känner 

att de klarar av både skolans och sina egna krav, att de har situationen under kontroll. En av 

dem berättade hur han höjt sig en nivå men ändå klarar av att kontrollera uppgifterna: 

 
Jag ställer höga krav på mig själv, det är klart att man vill ju ha så bra som möjligt, men jag 

lägger en hyfsad gräns på mig själv och gör så mycket som jag kan för man är ju ändå i skolan för 

att lära sig något och ha med sig något. 

 

De flesta av de intervjuade unga männen menade att de ser en mening i skolarbetet men att de 

kan känna en bristande kontroll när arbeten hopar sig. En av de intervjuade unga männen 

pekade även på vikten av att befinna sig i rätt gruppkonstellationer vid exempelvis 

grupparbeten. Flera av de unga männen framhöll att under vissa perioder var det så att arbeten, 

inlämningar och prov hopat sig och de menade att de perioderna varit jobbiga och tuffa att ta 

sig igenom. Några av dem diskuterade kring hur skolan kan te sig stressande då allt kommer på 

en gång, men att de då sätter sig ner och går igenom vilka uppgifter och arbeten som är 

viktigast att ta tag i först. En av dem berättade; ”Man får strukturera upp det och så får man ta 

tag i problemet och tänka på vad som är viktigast att göra”. Flera av de intervjuade lärarna 

menade att det med jämna mellanrum uppkommer perioder när det är mycket för eleverna att 

göra. De ansåg samtidigt att de låter sina elever vara med och bestämma kring 

inlämningsuppgifter och provtillfällen.  
  

     3:1:3 Stöd 

De unga männen i föreliggande studie framhöll att deras lärare har olika strategier för att ta sig 

an dem. Flera av dem ansåg att deras lärare är bra på att ge stöd och mening åt skoluppgifter 

och de ansåg att de har en bra relation till flertalet av sina lärare. Några menade att de finns 

tydliga skillnader i hur lärare ger stöd. En av de intervjuade unga männen berättade om sin 

upplevelse när det kommer till hur lärare ger stöd till ambitiösa manliga elever, han menade: 

  
 Alltså vissa lärare sänker motivationen ganska drastiskt medans andra uppmuntrar en och de 

 försöker få en att liksom hålla, ja verkligen ge järnet hela tiden, fullt ut.. 

 

Flertalet av lärarna menade att de ger stöd åt deras elever genom att försöka att ha en dialog 

med eleverna. Men några av dem framhöll svårigheten med att hinna med att se och motivera 

alla elever i en klass. De menade att det är svårt att disponera tiden så att den räcker till alla 

elever och att gruppen ambitiösa manliga elever mer eller mindre faller bort. Flera av lärarna 

lyfte även fram att fokusgruppen är elever som inte så tydligt uttrycker en önskan om stöttning 

vilket leder till att de hamnar lite i skymundan. En lärare funderade kring problematiken 

angående stöd; ”kommer de till mig och frågar vad de kan göra för att lära sig mer så kan jag 

lättare hantera det naturligtvis Men om de inte själva är aktiva så är det ju svårare.” Flera av 

de unga anser att de inte får tillräckligt med stöd och stimulans och de menar att fokus många 

gånger läggs på de elever som inte når upp till betyget G. En av dem uttryckte: 

 
Det ser väl bättre ut på pappret om det är inte är någon som har IG liksom. Jag skulle säga att de 

ger större hjälp för att hjälpa IG eleverna att nå ett G än att uppmuntra de ambitiösa eleverna att 

nå hela vägen till ett MVG. Det är min klara uppfattning om det.. 

 

Några av lärarna menade att de även har varit med om att få ge stöd åt ambitiösa manliga elever 

genom att lugna dem en aning. De ansåg att vissa unga ambitiösa män har en tendens att vilja 

för mycket och att de då i egenskap som lärare får gå in och påpeka vad som är av vikt att lägga 

krut på och vad som inte behövs memoreras utantill. En lärare diskuterade kring ambitiösa 
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manliga elever och menade att trots att det är av vikt att styra dem lite så; ”vill man ju inte 

dämpa deras nyfikenhet”. Samtliga av de unga männen går i klasser med ett gott 

klassrumsklimat och ingen av dem uttryckte en känsla angående press från sina klasskamrater. 

Den press som de känner gör att de presterar bättre och alla känner att de mer eller mindre får 

stöd och hjälp från klasskamraterna.  

     Samtliga av de intervjuade unga männen framhöll att de har stort socialt umgänge efter 

skolan, innehållande familj, vänner och flickvänner. De menade att de kan diskutera sin 

situation med sina nära och kära och de hade alla tillfredställande stöd från sin närmaste 

omgivning. Men flera av dem framhöll även att lärarna, trots tidbrist, försöker lugna och stötta 

när det kommer perioder som är stressiga. En av de unga männen berättade hur flera av hans 

lärare resonerade: 

 
Om jag förklarar personligen hur jag känner att jag har väldigt mycket att göra och verkligen 

försöker att hinna med så säger de att, lämna in det någon dag för sent bara att det blir bra 

kvalitet på det/…/ bättre att man gör någonting bra än att man bara stressar igenom det. 

 

Samtliga av de unga männen framhöll att de är nöjda med det stöd de får och att de oftast klarar 

sig på egen hand och med det stöd som de har tack vare sin nära omgivning.  

  

3:2 Stigma 

 

Flera av de intervjuade unga ambitiösa och högpresterande männen pekade på att det under 

högstadieperioden inte varit lika lätt att vara högpresterande. Under gymnasietiden har det 

blivit mer accepterat att studera och prioritera skolan; ”På högstadiet var det lite, lite andra 

synsätt /.../ många klasser tryckte ju ned de som var ambitiösa och började mobba dem mer 

eller mindre”. En av de intervjuade unga männen menade att detta kan bero på att han under 

högstadieperioden levde mer för dagen, gymnasiestudierna inbjuder däremot till att blicka 

framåt. Flera av de intervjuade lärarna menade att det finns en skillnad mellan olika klasser och 

olika inriktningar. I vissa klasser där ambitionsnivån är hög har detta blivit normen och 

ambitiösa och högpresterande unga män tar plats och står för sina prestationer. I andra klasser 

tar de en mer tillbakadragen position och kommer snarare fram efter avslutad lektion för att inte 

utmärka sig. En av lärarna uttryckte det så här: 

 
/.../ hur man ställer sig till klassens totala ambitionsnivå, så att om man har för hög ambitionsnivå 

i en klass som inte vill prestera någonting då blir man inte populär på samma sätt som att om man 

inte bryr sig om någonting i en högpresterande klass så bränner man sina skepp där också. 

 

 Lärarna som intervjuats var dock överens om att denna grupp unga män inte per automatik är 

en svagare grupp socialt sett utan att det beror dels på klassrumsklimat men även tillfälle. Vid 

exempelvis grupparbeten blir de ambitiösa eleverna en eftertraktad grupp. 

     Några av de intervjuade unga ambitiösa männen pekade på att deras roll i klassrummet 

speglas av förutfattade meningar om deras prestationer. Det framkom dock inte om detta 

uppfattades som positivt eller negativt. 

 

3:3 Framtid 

 

Flera av de intervjuade lärarna pekade på att det idag är mer eller mindre självklart att läsa 

vidare efter gymnasiet. Framförallt för unga ambitiösa och högpresterande elever. En av 

anledningarna till detta, menade de intervjuade lärarna, är att arbetsmarknaden ser annorlunda 

ut idag. Gemensamt för de intervjuade unga männen var att de tänkt över vidare studier på 

högskola eller universitet. Dock var tidsrymden olika för när eller om detta skulle ske. Några av 

de intervjuade unga männen hade redan sökt in på olika utbildningar, andra har lumpen efter 
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studenten. För en av de intervjuade unga männen ligger egen verksamhet och startande av eget 

företag högt på listan. Lumpen sågs av flera av de unga männen som en trygghet, både 

ekonomiskt och som sysselsättning: 

 
Men jag slipper ju stressen kring vad jag skall göra sen, det är skönt. Jag skall göra lumpen, jag 

har kompisar som har panik nu...va fan skall jag göra, jag har inte fått något jobb liksom och nu i 

de här tiderna så är det jävligt svårt att få jobb liksom och... man vill inte börja plugga på en 

gång heller. 

 

     En av de unga männen menade att framtida arbetsuppgifter bör innefatta en deadline för att 

motivera genomförandet: 

 
 /.../jag vill hellre ha en gräns när det skall vara gjort och då få det gjort och sedan kanske vila 

efter det för då känner man att man har gjort någonting bra och då avnjuter man den vilostunden 

man får mer. 

 

Flera av de intervjuade unga männen tog upp vikten av positiv stress för att genomföra framtida 

arbetsuppgifter då inte längre betygen fungerar som en drivande faktor. Några av de unga 

männen menade dock att kvaliteten är viktigare än tiden och för att prestera bra menade de, att 

de kunde komma att skjuta upp vid vissa tillfällen. 

     Några av de intervjuade unga männen såg skolan som en förberedelse för framtiden, inte 

som ett arbete; ”Det är ju kunskaper som jag behöver/.../ jag ser det mer som en grund jag 

håller på att jobba på men inte som ett yrke”. Skolarbete och skolan i sig beskrevs som 

praktiska kunskaper som förbereder för framtida arbeten tillsammans med kollegor och 

kunskaper som ger en bas för framtida studier och yrkesutövning. De sociala kompetenser som 

utvecklats under skoltiden betonas specifikt. 

     Flera av de intervjuade unga männen menade att deras arbete nu säkrar framtiden. De val 

och den prestation som de nu lägger ned resulterar i olika valmöjligheter som annars hade varit 

stängda. De menar dock att detta inte är stressande utan de ser positivt på framtiden: 
 

Jag tänker på framtiden men det är ingenting som stressar mig, det är mer hur jag skall göra och 

vad kul det kommer att bli. Det är lite som en belöning /.../ jag tror att hur jag än gör så kommer 

det att gå bra i framtiden. 

 

Flera av de intervjuade unga männen uttryckte ett lugn angående samtiden och vad som komma 

skall. En av de intervjuade unga männen uttryckte det så här; ”Jag tar väl dagen som den 

kommer...”. 

     Sammantaget upplevde de intervjuade unga männen att ansvaret att klara skoluppgifter 

ligger på dem själva. De menade att de själva är ansvariga till att lösa uppkomna problem och 

de har själva ansvar för att lämna in uppgifter i tid. Detta var även något som de intervjuade 

lärarna framhöll i sina uppfattningar kring ambitiösa manliga elever. Kraven menade de 

intervjuade männen, kommer från dem själva och det är de själva som bestämmer vilken nivå 

de ska lägga sig på. Några av dem menade även att de känner krav på att se ut och klä sig på ett 

visst sätt. Somliga hade krav på sig att prestera på träningar för att platsa i laget. Detta var även 

något som flertalet av lärarna framhöll som en stressfaktor. De påpekade att de många gånger 

uppfattat unga ambitiösa män som ambitiösa även utanför skolan, att de ofta har en elitsatsning 

samtidigt som de satsar på att vara en toppstudent. Kontroll var något som de intervjuade 

männen framhöll som vikigt, när de känner att de har kontroll kan de prestera och leverera 

bättre. Lärarna i föreliggande studie menade att fokusgruppen inte är elever som så tydligt 

märks i klassrummet samt att de verkar nöjda med hur situationen är. Stöd får de unga 

ambitiösa männen via lärare men framförallt via familj och vänner. De intervjuade lärarna 

framhöll att de försöker stötta så gott som möjligt. Flera av dem visade på svårigheten med att 
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tidsmässigt hinna med att se och stötta alla elever och att unga ambitiösa manliga elever 

tenderar att hamna i skymundan. De intervjuade eleverna ansåg att det har blivit mer 

acceptabelt att studera under gymnasieperioden. Lärarna i föreliggande studie menade att det 

finns skillnader mellan grupper och inriktningar, där prestation är mer eller mindre accepterat. 

De unga ambitiösa männen framhöll att de känner stark framtidstro, flertalet vill läsa vidare på 

högskola eller universitet.  

 

4 Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie är, dels att få en förståelse för hur några unga ambitiösa 

högpresterande män använder sig av copingstrategier i vardagen, med fokus på skolan, samt att 

erhålla en bredare förståelse för hur några gymnasielärare reflekterar över fokusgruppens 

strategier. Följande perspektiv kommer att lyftas fram i diskussionsdelen: samhällsperspektiv, 

grupperspektiv samt individperspektiv, i förhållande till unga ambitiösa och högpresterande 

mäns vardag med utgångspunkt i skolsituationen.  

 

4:1 Unga ambitiösa och högpresterande mäns copingstrategier ur ett samhällsperspektiv 

 

Då samhället ser ut som det gör idag, med mycket arbetslöshet, pekar flera forskare (SOU, 

2006; Lager et al., 2009) på den ökande stressen hos ungdomar. Föreliggande studie ligger i 

linje med detta då samtliga intervjuade unga män har tänkt över studiealternativ i stället för att 

söka arbete direkt. De unga männen som ska göra lumpen efter avslutade gymnasiestudier 

känner sig trygga i att de har den närmsta tiden utstakad. Samtliga unga män pekar samtidigt på 

en stark framtidstro. Rose och Perski (2008) menar att män har lättare att finna arbete då det 

fortfarande är ett mansdominerat samhälle. Kan det vara därför unga ambitiösa och 

högpresterande män har en större framtidstro? Lärarna i föreliggande studie har reflekterat över 

unga ambitiösa och högpresterande elevernas framtidstankar, de pekar på att fortsatta studier 

inte ses som ett alternativ utan som ett krav. 

     Flera forskare (Frisén, 2006; Miegel, 1994; Räty et al., 2005) har i sina studier kommit fram 

till att de yttre värdena och idealbilder ligger till grund för social acceptans. Rose och Perski 

(2008) menar att detta förstärks av medias ständiga fokus på yttre värden. Samtliga intervjuade 

unga män är medvetna om sitt utseende. Detta ligger i huvudsak på träning och kroppskontroll. 

Flera av de intervjuade unga männen menar dock att fokus ligger på välmående men att 

utseendet kommer som en välkommen bonus. Några av de unga männen pekade vidare på att 

även valet av kläder har kommit att få större betydelse under gymnasieperioden. Frågan är om 

inte ett utseende ideal ändå ligger till grund för mycket av de unga männens träningsvanor, att 

det välbefinnande som de beskriver inte samtidigt är knutet till hur de bemöts av andra? 

     Samtliga lärare i föreliggande studie anser att träning är en faktor som manliga ambitiösa 

elever måste handskas med. Några av dessa framhåller dock att vissa ambitiösa elever sorterar 

bort alla fritidssysselsättningar, men generellt sett menar de att unga ambitiösa män är duktiga 

på att prioritera och leva ett mångfasetterat liv där skolan spelar en viktig roll men där andra 

delar ändock får sin plats. Detta kan ligga i linje med vad Matud (2004) pekar på. Hon menar 

att män upplever att de har större kontroll över stressmoment som framkommer i dagliga 

situationer. De unga männen i föreliggande studie framhåller att det är viktigt att fokusera på en 

sak i taget i största möjliga mån. I vissa fall kan detta komma att innebära bortprioriteringar, 

detta kan ses som en aktiv och problemfokuserad copingstrategi. Kan det vara detta som leder 

till att många unga högpresterande män kan vara högpresterande inom olika fält utan allt för 

mycket negativ stress?  

     Searcy (2007) menar att en individ bygger aktivitetsbaserat självförtroende genom 

förbättringar och prestationer. I föreliggande studie framkom det att de unga ambitiösa männen 
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upplever sin prestation som tillräcklig för uppnåendet av de mål som sätts upp av samhället. 

Detta leder till en stark tilltro till sin egen förmåga och ett gott självförtroende. En av lärarna i 

föreliggande studie pekar på att det i vissa fall kan leda till ett övervärderande av den egna 

kapaciteten. Överlag menar lärarna dock att unga ambitiösa män tenderar att se sin egen roll i 

både motgångar och medgångar. Rose och Perski (2008) anser att då det rådande manliga 

idealet inte till lika stor del är kopplat till akademiska prestationer och att män därför inte ser 

den egna motgången som lika starkt negativ för självbilden. Detta ligger i linje med vad 

Höglund-Dàvilia (2007) menar, att mäns tilltro till sig själva kan fungera som en sköld mot 

utifrånkommande stressfaktorer och prestationskrav. De unga ambitiösa männen i föreliggande 

studie uppvisar, genom olika uttalanden angående självinsikt och trygghet i tillfälliga dippar i 

betygen, ett stort mått av trygghet och starkt självförtroende. Detta ligger i linje med det Rose 

och Perski (2008) menar, att prestationer och höga betyg leder till en starkare självbild. Men 

om det nu är prestationerna som skapar självförtroendet, varför ser vi då inte samma höga 

självförtroende hos unga kvinnor? Kan det bero på samhällets olika syn på män och kvinnor 

eller ligger de olika copingstrategierna till grund för mäns starka självbild? 

     Forskning (Aldwin, 2007; Almeida & Kessler, 1998; Greenglass, 2002; Matud, 2004; Rose 

& Perski, 2008; Räty et al, 2005; Shulman, 1993; Sontag, Graber, Brooks-Gunn & Warren, 

2008; Wilson et al. 2005) visar att män generellt upplever stress i lägre grad än kvinnor. För att 

förklara detta menar de Ridder (2000; ref. i Aldwin, 2007) att män i lägre utsträckning tillåts 

visa stress och obehag, detta kan antas vara en social konstruktion då kvinnors stress under lång 

tid fokuserats. Lärarna i föreliggande studie menar att unga ambitiösa män är en elevgrupp som 

upplevs fungera väl och att de har en hög anpassningsnivå. En av de intervjuade lärarna pekar 

på ett eventuellt problem i att unga ambitiösa män inte söker stöd och därför faller mellan 

stolarna. En annan av de intervjuade lärarna framhåller dessutom att unga ambitiösa och 

högpresterande män har en avslappnad attityd. Skulle detta kunna vara en av anledningarna till 

att unga män inte upplevs som stressade? Vidare kan det dessutom inte vara så att den sociala 

konstruktionen gör att unga män tar till sig en mer avslappnad attityd och därigenom sänker sin 

faktiska stressnivå? 

 

4:2 Unga ambitiösa och högpresterande mäns copingstrategier ur ett grupppespektiv 

 

Searcys (2007) teorier kring självförtroende pekar på olika sätt att skapa självförtroende. I 

föreliggande studie identifierar sig de unga männen med dels en akademisk högpresterande 

grupp men även till viss del med en mer allmän grupp som identifieras via olika 

utseendesymboler, såsom en vältränad kropp och ett välvårdat yttre. Detta kan exemplifieras 

via Searcys (2007) associationsbaserade självförtroende som ligger i linje med Wrangsjös 

(2006) tankar kring grupptillhörighet, där en individ vinner tillträde eller avvisas från olika 

grupper. Frisén och Hwang (2006) anser att det är under adolescensen som individer dels börjar 

associera sig med grupper men framför allt börjar fundera kring grupptillhörighet. De unga 

männen menar att de har en starkare grupptillhörighet under gymnasieperioden än de haft under 

högstadieperioden. Några av de intervjuade lärarna pekar på hur olika gruppklimat antingen 

kan uppmuntra till starka akademiska grupperingar eller försvaga dessa. Resultaten i 

föreliggande studie tyder på att de intervjuade unga männen befinner sig i klasser som 

befrämjar dessa akademiska grupper. Kan detta bero på att de efter högstadieperioden fick ett 

aktivt val och valde en fortsatt utbildning som lockade akademiskt motiverade elever?       

      De intervjuade unga männen upplever sig uppnå de mål de mål som finns uppsatta. Detta 

bekräftas genom betygen som speglar resultatet. Det kan ses i förhållande till självförtroende 

som byggs via hörsägen (Searcy, 2007) då betygen kan upplevas som en positiv bedömning 

från omgivningen i stort men även från individer i form av en eller flera lärare. 
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     Goffman (2007) menar att stigma uppkommer då en individ inte känner full socialt 

acceptans. Flera av de unga männen pekar på hur gruppklimatet styr acceptans och hur ett väl 

fungerande klassrumsklimat upplevs som befriande. De tidigare erfarenheterna tyder dock på 

att akademisk kompetens kan komma att fungera som ett stigma. En av de intervjuade unga 

männen uttrycker detta tydligt; ”På högstadiet var det lite, lite andra synsätt /.../ många klasser 

tryckte ju ned de som var ambitiösa och började mobba dem mer eller mindre”. I detta fall blir 

de ambitiösa eleverna en stigmatiserad grupp. De intervjuade lärarna pekar på att 

klassrumsklimat kan påverka vid olika aktiviteter och att gruppen i exemplet ovan kan komma 

att bli en eftertraktad grupp vid exempelvis grupparbeten. Dessa elever kan dock komma att 

avskärma sig från sådana inviter då de snarare söker sig till andra i samma situation, detta 

ligger i linje med vad Goffman (2007) pekar på där stigmatiserade individer söker stöd och 

trygghet i grupper av individer i samma situation. Men kan det inte också bero på att dessa 

elever inte vill dra det tunga lasset, att inte deras prestationer blir gruppens prestationer?  

     Ingen av de intervjuade unga männen använder sig av en kalender, även samtliga lärare i 

föreliggande studie pekar på avsaknaden av kalendrar hos unga ambitiösa män. Detta fenomen 

skulle kunna ses i relation till Goffmans (2007) term stigmasymbol. Är det så djupt rotat att inte 

associera sig med de högpresterande att unga män, omedvetet, väljer bort kalendrar? Och 

fungerar kalendrar och filofaxer som en symbol som synliggör ambition? 

     Karasek och Theorell (1990) framhåller vikten av att krav och kontroll fungerar i samverkan 

för att minimera den skadliga stressen och öka arbetsglädjen. Överlag visar intervjuerna med de 

unga männen att de upplever sig ha stark kontroll och stor delaktighet i utförandet av uppgifter 

dock menar de att i vissa fall finns en bristfällig kontroll på andra områden inom skolan, såsom 

elevdemokrati i form av medbeslutande rätt när det kommer till provdatum och inlämningar. 

Några av de intervjuade männen pekar på att detta kan leda till anhopningar av uppgifter under 

vissa perioder. Detta leder till att i vissa fall upplever sig som stressade men att de under större 

delen av sin utbildning upplevt sig ha god kontroll och trygg, positiv stressnivå. Forskning 

(Torsheim et al. 2001) pekar på att elever upplever stress under dessa anhopningar, i linje med 

föreliggande studies resultat. Den upplevda delaktigheten fungerar som en del av kontrollen då 

de unga männen inte i stor utsträckning upplever att andra kan ta på sig denna. En av de 

intervjuade unga männen menar att om problem föreligger förväntas ingen annan gå in och 

styra upp och lösa dessa utan att lösningen i de allra flesta fall finns att finna inom honom. 

Detta kan ses som en problemfokuserad copingstrategi, där lösningen ligger i fokus (Aldwin, 

2007). Kan detta resultat tyda på att mäns förmåga att använda sig av problemfokuserad coping 

hänger ihop med deras upplevda kontroll? 

     De unga männen i föreliggande studie antyder att kraven kan upplevas som för låga och att 

ambitiösa och högpresterande elever inte utmanas att utvecklas inom skolan. Detta ligger i linje 

med det de intervjuade lärarna pekar på, att ambitiösa och högpresterande elever som inte 

uppvisar hög negativ stress tenderar att falla mellan stolarna då de är en väl fungerande 

elevgrupp. Fokus hamnar ofta på lågpresterande elever. Hansen och Orban (2002) talar om 

aktivitetsdiagonalen som en indikator på hur positiv stress fungerar i samverkan med upplevda 

höga och genomförbara krav. Resultatet ovan pekar på att de unga männen upplever låga krav 

utan utmaning, detta leder, enligt aktivitetsdiagonalen, till ett fungerande arbete som 

karaktäriseras av kravlöshet och likgiltighet. Skulle dessa elever kunna gynnas av tillfälliga 

indelningar av klasser med inspiration av elitsatsningar? Skulle detta öka utmaningarna för 

dessa elever som i sin tur kan leda till ett mer aktivt arbete och en högre motivation? Detta kan 

ligga i linje med det en av de unga männen benämner ”explosiv stress” där genomförandet av 

uppgifter skjuts fram tills det endast är kort tid kvar till inlämningsdatum eller provtillfälle, 

men trots detta uppleva förtroende i sig själva och sin förmåga att prestera. 

     De intervjuade unga männen menar att de inte är i stort behov av socialt stöd. De pekar dock 

på att de, vid behov har andra i sin omgivning att vända sig till. Detta ligger i linje med det 
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forskare (Amirikhan & Auyeung 2007; Greenglass, 2002; Grotevant & Cooper, 1998; Shulman 

1993; Tamres et al. 2002; ref. i Aldwin, 2007) menar att män är i mindre behov av socialt stöd. 

Några av de intervjuade unga männen pekar även på att lärare kan fungera för att ge socialt 

stöd men att de i de allra flesta fall väljer att arbeta utan detta stöd. Shulman (1987; ref. i 

Shulman, 1993) menar att individer som uppvisar väl fungerande copingstrategier i stor 

utsträckning kommer från väl fungerande familjeförhållanden som karaktäriseras av 

uppmuntran och låg kontroll utifrån. Kan det vara så att de unga männen i föreliggande studie 

kommer från familjeförhållanden som bygger på dessa principer men att detta har blivit en 

självklarhet för dem och att de därför inte specificerar det stödet?  

 

4:3 Unga ambitiösa och högpresterande mäns copingstrategier ur ett individperspektiv 

 

Den ökande individualiseringen, menar flera rapporter (Folkhälsorapporten, 2009; SOU, 2006), 

spelar en viktig roll i den stigande psykiska ohälsan hos ungdomar i Sverige. Intervjuerna med 

de unga männen kan tyda på dels en stark framtidstro men framförallt på en snårig väg för att 

nå uppsatta framtidsmål. Ziehe (1989; ref. i Johansson, 1994) menar att valfriheten för 

individen har ökat, att världen ligger för dennes fötter och att detta kan leda till stress. Och trots 

att de intervjuade unga männen upplever många dörrar öppna ser de även flera hinder för att 

välja väg. Detta skulle vidare kunna kopplas till Beck (1986; ref. i Lindqvist, 1994), SOU 

(2006) och socialstyrelsen (2009) som pekar på den snåriga arbetsmarknaden som trots att den 

ger sken av att vara öppen för alla är sluten för många grupper. En av de intervjuade eleverna 

pekar exempelvis på svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden där fortsatta studier kan 

fungera som ett sätt att ge dels ekonomisk trygghet och dels aktivitet.  

     Wrangsjö (2006) talar om individens upplevelse av själv med ett antagande om att jag är 

men även funderingar kring vem och vad jag är. De unga männen i föreliggande studie upplevs 

inte brottas allt för mycket med de ideal som möter ungdomar idag. Även några av de 

intervjuade lärarna pekar på att unga ambitiösa män upplevs som trygga i sig själva och i sin 

förmåga. Kan detta finna sin grund i det Höglund-Dàvila (2007) menar, att män i allmänhet har 

en mer positiv syn på sig själva? 

      Enligt Bird och Harris (1990; ref. i Wilson et al. 2005) och Rose och Perski (2008) är män 

mer utåtagerande. En av lärarna i föreliggande studie pekar på att även högpresterande män kan 

upplevas som utåtagerande, men att detta tar sig andra uttryck än hos andra unga män. Denna 

lärare använder ordet bufflig för att beskriva detta fenomen.  

     De intervjuade unga männen menar att kunskap kan komma att betyda mer än endast ett 

betyg. Detta styrker flera av de intervjuade lärarna som pekar på att unga ambitiösa män lär sig 

för sin egen skull och att fokus i många fall ligger på kunskapen och det egna intresset snarare 

än på betyget som sådant, Rose och Perski (2008) menar att betygen kan komma att bli den 

synliga bekräftelsen på den inhämtade kunskapen. Detta kan kopplas till Antonovskys (2000) 

begrepp KASAM, där kunskapen upplevs som delar av en helhet och att betygen blir en 

naturlig följd snarare än ett avskiljt fenomen. Resultatet kan tyda på att de unga männen i 

föreliggande studie besitter en hög KASAM och därigenom upplever kraven ifrån skolan som 

meningsfulla och hanterbara (Torsheim et al. 2001). De unga männen i föreliggande studie 

lyfter fram problematiken kring deadlines. Detta kan i vissa fall tyda på sänkt KASAM då det 

inte finns en naturlig koppling mellan investerat arbete och utfall. Vissa av de intervjuade 

lärarna pekar på svårigheter med att efterfölja deadlines och samtidigt fungera i linje med 

skolverkets direktiv, andra menar att deadlines inte bör tillämpas utan att ett klimat som främjar 

eleverna bör vara eftersträvansvärt, att moroten snarare än piskan bör användas. Kan detta 

problem finnas redan på organisationsnivå, med otydligheter för hur lärare bör hantera 

deadlines för att skapa KASAM hos sina elever och i förlängningen främja för samhällsnyttiga 

medborgare? 
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     Sammanfattningsvis pekar resultaten i föreliggande studie på att de unga intervjuade männen 

genomgående besitter ett gott självförtroende och en stark framtidstro. Detta ligger i linje med 

Rose och Perski (2008) som menar att goda prestationer leder till ett högre självförtroende, 

sammantaget med ett samhällsideal som genererar en större trygghet hos män. Detta menar 

lärarna i föreliggande studie att unga ambitiösa män uppvisar genom en avslappnad attityd där 

val och prioriteringar spelar en viktig roll. De intervjuade unga männen pekar på samma sak, 

och prioriteringarna kan fungera, för dessa unga män, som en aktiv problemfokuserad 

copingstrategi. De högpresterande unga männen menar att de akademiska grupperna är starkare 

under gymnasieperioden än under grundskoletiden. De intervjuade lärarna framhåller att olika 

klasser genererar olika klassrumsklimat som gynnar olika typer av prestationer. Detta ligger i 

linje med Searcys (2007) tankar kring associationsbaserat självförtroende, även Wrangsjö 

(2006) pekar på vikten av grupptillhörighet för utvecklande självförtroendet. Karasek och 

Theorell (1990) pekar på vikten av att krav och kontroll fungerar i samverkan för att utveckla 

ett utmanande och positivt arbetsklimat. De unga männen i föreliggande studie menar att 

kontrollen ligger hos dem själva. Detta leder till en trygghet och ett lugn. Dock anser de att 

kraven i vissa fall ligger för lågt. Detta leder, enligt Hansen och Orban (2002) till ett väl 

fungerande arbete men som karaktäriseras av kravlöshet och likgiltighet. Skulle tillfälliga 

indelningar med inspiration från elitsatsningar kunna fungera som inspiration och i 

förlängningen leda till ett mer aktivt arbete och en högre motivation för högpresterande elever? 

Resultaten i föreliggande studie kan tyda på att de intervjuade unga männen har en hög grad av 

det Antonovsky (2000) kallar KASAM. Dock kan problematiken runt otydliga deadlines från 

lärare och otydliga riktlinjer på organisationsnivå sänka KASAM, då de unga männen upplever 

en mindre koppling mellan investerat arbete och utfall. Framtida forskningsansatser kan dels 

inrikta sig mot unga män som är ambitiösa men som inte räknas som högpresterande, då det går 

att anta att den negativa stressen ligger på en högre nivå beroende på att ansträngningar inte 

genererar ett högt resultat. Vidare kan stress och coping ur ett genusperspektiv, där skillnader 

och likheter mellan unga män och unga kvinnor vara av intresse. Då mycket av framtagen 

forskning kan indikera på genusskillnader.  
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Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi heter Elin Biltmark och Sara Knutsson och är lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad. I det 

examensarbete vi har påbörjat vill vi studera stress och stresshantering hos unga ambitiösa män 

på gymnasiet. 

 

Inom ramen för studien avser vi att intervjua gymnasister och gymnasielärare.  Vi söker nu 

deltagare till studien och vi hoppas att du är en av dem som kan tänka sig att ställa upp för en 

intervju som beräknas vara c:a 30 minuter vid en tidpunkt och på en plats som vi gemensamt 

bestämmer, förslagsvis genomför vi den på en håltimme, innan eller efter skoltid på ett rum i 

din skola 

Om du vill delta i studien kommer en av oss, alternativt båda, att intervjua dig i cirka 30 

minuter där vi kommer att samtala kring ämnet stress.  

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta den. Informationen som 

kommer fram under intervjun är konfidentiell, vilket innebär att dina åsikter inte kommer att 

kunna kopplas till dig som person eller till din skola. Du kommer att få möjlighet att läsa 

igenom vår analys av dina svar för att säkerhetsställa att vi uppfattat och tolkat dem rätt. 

 

Om du är intresserad av att deltaga i vår studie, vänligen kontakta oss så fort som möjligt. 
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