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Sammanfattning 

Uppsatsens namn lyder på följande sätt: Hur mycket måste jag anstränga mig egentligen? - En 

studie om ungdomars upplevda psykiska ohälsa i relation till skola och framtidsval. Studien är 

skriven av Melissa Gülünay och Mirela Koljenovic som läser sitt tredje år på Södertörns 

Högskola. Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur studierna i skolan och de 

framtidsval som studiens intervjupersoner ställs inför kan ha ett samband till deras upplevda 

psykiska ohälsa i form av oro och ångest. För att kunna svara på denna fråga kommer uppsatsen i 

sin tur att belysa fenomenet individualisering som står för utformningen av samhället och de 

olika institutionerna så som skola och arbete. När vi talar om framtidsval så menar vi de val som 

rör intervjupersonernas etablering på arbetsmarknaden och eventuell vidareutbildning. Studien är 

genomförd utifrån en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med sex gymnasieelever. 

Studien utgår från teorier som på olika sätt behandlar den ökade individualiseringen i dagens 

samhälle. Dessa teorier används i hopp om att få ta reda på om och hur människor påverkas av 

den ökade individualiseringen i samhället och slutligen kunna tillämpa detta på studiens empiri. 

Resultatet kan tolkas på så sätt att individualiseringen har ökat och att studiens intervjupersoner 

upplever psykisk ohälsa på grund av skolan respektive dess studier, möjligheterna att tillträda 

arbetsmarknaden och en eventuell vidareutbildning. 
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TITEL: Hur mycket måste jag anstränga mig egentligen? - En studie om ungdomars upplevda 

psykiska ohälsa i relation till skola och framtidsval. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to gain an understanding of young people's identity construction and 

examine whether this identity construction causes mental illness among teenagers. This illness 

includes stress to studies in school but also in relation to their future choices when it comes to the 

establishment of the labor market and their further education. To answer this question, the essay 

will illuminate the phenomenon of individualisation, which stands for the design of various 

social institutions such as schools and the labor market but also in the design of what society 

demands of an individual. When we talk about future choices we mean the choices related to the 

interviewees' expansion into further education , but also the establishment of the labor market 

The study was conducted based on a qualitative approach and consists of interviews with six 

high school students. 

The study consists of several theories which treat the increased individualization and modernity 

differently. These theories are used in hope of getting an answer to whether and how people are 

affected by the increasing individualization of society, to then be able to apply this to the study's 

interviewees and individualisation influence on their studies and the future choices they face. 

 

The result demonstrate that the individualization has increased and that the interviewees in this 

study are experiencing mental illness in relation to school, to their future in terms of the 

possibilities to enter the labor market and a further education. 
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Förord 

Denna studie har påverkat oss på många sätt och bidragit till ett flertal helger och kvällar där 

uppsatsen hamnat först i prioriteringslistan. Vi skulle vilja rikta in ett stort tack till våra 

intervjupersoner, som ställde upp på enskilda intervjuer under så kort varsel, ett tack till lärarna 

och ett stort tack till rektorn på skolan. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att utföra.  

Vi skulle också vilja tacka våra familjer för deras stöd, åsikter och kärlek, men mest av allt, vår 

handledare Sven Svensson som gjorde denna studie möjlig. Tack för all stöd och vägledning. 
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1. INLEDNING 
 
Enligt Socialstyrelsen har ungdomars möjligheter till att få ett arbete efter studierna minskat och 

alltfler ungdomar känner att skolan sätter för stor press på eleverna. Sådana förväntningar från 

skolan leder till prestationsstress hos eleverna (Socialstyrelsen, 2009, s. 70). Hela 50 procent av 

ungdomar mellan 10 - 18 år gamla uppger att de känner sig stressade när det kommer till skolan 

och de krav som de utsätts för (SCB, 2013). Dessa siffror visar att ungdomar anstränger sig 

mycket i skolan och att studierna idag är en prioritering hos en stor del av ungdomars liv.  

Denna studie består av tidigare forskning där det redogörs för orsakerna till den ökade psykiska 

ohälsan bland ungdomar. Dessa orsaker ligger i den ökade individualiseringen som innebär att 

traditioner upplevs vara mindre självklara de senaste 20 åren jämfört med hur det såg ut fram till 

1900 - talet (Fornäs, 1994, s. 155). De vägledande traditionerna har istället ersatts av de olika 

institutionerna i samhället som exempelvis utbildning och arbete (Beck, 2000, s. 208). 

Individualiseringen har därför medfört en förändring i samhället och är idag viktig för 

utformningen av samhällets olika instanser så som skola och arbetsmarknad men även vad 

samhället kräver av en individ. Vi har i denna studie därför valt att ställa vårt syfte i relation till 

individualiseringen för att på så sätt få förståelse för hur skola och arbetsmarknad kan ha en 

påverkan i form av upplevd psykisk ohälsa hos en enskild individ. 

Friställningen av traditioner har lett till att det har uppstått en känsla av osäkerhet bland 

människor när det kommer till att avgöra vad som är rätt eller fel. Det har därför blivit allt 

vanligare att detta uttrycker sig i en form av psykisk ohälsa hos individen (Socialstyrelsen, 2009, 

s. 96). Med psykisk ohälsa menar vi i denna studie den oro och ångest som informanten upplever 

och som han eller hon antyder uppstår under dagligbasis. Begreppet psykisk ohälsa kommer i 

denna studie att användas i relation till intervjupersonernas framtid vad det gäller möjligheterna 

att komma in på den utbildning respektive arbeta med det de önskar sig. Förutom detta kommer 

intervjupersonernas upplevda psykiska ohälsa även att ställas i relation till skolan och studierna 

(Folkhälsoguiden, 2004, s. 3). 

Socialstyrelsens redogörelse om ungdomars psykiska ohälsa är något som går att hitta hos flera 

teoretiker. Vi har därför i denna studie valt att använda oss av de teorier som på bästa sätt anses 

kunna förklara hur framtidsval samt skolan respektive dess studier hänger samman med den 
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upplevda psykiska ohälsan hos studiens intervjupersoner. Detta kommer att göras genom att 

bland annat redogöra för hur den ökade individualiseringen kan ha en inverkan i hur skolan och 

arbetsmarknaden upplevs av våra intervjupersoner. 

Johan Fornäs (1994) och Anthony Gidden (1999) talar om en ökad individualisering där 

individen blivit friställd av traditioner och som innebär att människors liv idag inte är lika 

förutbestämda som de var fram till 1900 - talet. Fornäs menar att detta är ett tecken på historisk 

förändring som gör individen obunden av traditioner och därmed ökar individens ansvar att ta 

befälet över sitt liv. 

Den allmänna psykiska ohälsan bland ungdomar har öppnat upp ett intresse hos oss att ta reda på 

de bakomliggande orsakerna till detta fenomen. Att gå i gymnasiet kändes aldrig enkelt, inte för 

oss som skriver denna studie och inte heller för studiens intervjupersoner. Därför vill vi lyfta 

fram detta problem till diskussion i hopp om att öka förståelsen kring varför alltfler ungdomar 

upplever stress i relation till skolan och till framtiden samt hur detta går att förebygga. Genom att 

utveckla kunskap och förståelse kring detta problem kan man i sin tur, bidra med en hjälpande 

hand i skolan och försöka få lärare och elever att förstå den psykiska ohälsan som ungdomar 

upplever. Det i sig gör denna studie relevant för det sociala arbetet. 

Studiens syfte och frågeställningar kommer att vara den vägledning som vi kommer att använda 

oss av i hopp om att finna en förklaring till den upplevda psykiska ohälsan i form av oro och 

ångest hos intervjupersonerna. Begreppsdefinitioner tillkommer, även de avgränsningar vi stått 

för och varför, återfinns lite längre ner i uppsatsen.   
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur skolan och de framtidsval som studiens 

intervjupersoner ställs inför leder till psykisk ohälsa. Dessa framtidsval rör etableringen på 

arbetsmarknaden och eventuell vidareutbildning 

● Hur upplever våra intervjupersoner psykisk ohälsa i form av oro och ångest, i relation till 

skola och skoluppgifter?  

● Hur upplever våra intervjupersoner psykisk ohälsa i form av oro och ångest, i relation till 

de framtidsval de står inför som på olika sätt innebär självständighet, exempelvis, de 

påverkande besluten kring framtida arbeten och utbildningar? 

 

2.1 Avgränsningar 
 
En avgränsning har gjorts i detta arbete i jakt på att besvara studiens frågeställningar. 

Informanterna, som även är intervjupersonerna i denna studie, består av sex ungdomar som läser 

sitt andra år på gymnasiet och kommer att representera den grupp av individer utifrån studiens 

syfte. Syftet med studien är att försöka skapa en djupare förståelse för hur ungdomars upplevda 

psykiska ohälsa i form av oro och ångest samt dennes relation till skola och framtidsval. Av 

praktiska skäl har en avgränsning även gjorts när det kommer till sökningen av vilka skolor och 

informanter som kontaktats under studiens gång, varav alla ligger i Stockholmsområdet för att 

underlätta för oss författare. Vi valde att intervjua elever som läser ekonomi på gymnasiet, men 

också naturvetenskap. Dock kommer detta inte vara något som vi kommer att fördjupa oss i. 

Vilken inriktning intervjupersonerna läser har ingen betydelse för syftet med denna studie.  

 
2.2 Arbetsfördelning 
 
Studien har fördelats på ett sådant sätt att vi tillsammans har kommit fram till studiens 

ämnesområde, syfte och frågeställning samt att uppsats skulle bestå av en kvalitativ ansats.  

En rättvis fördelning mellan kapitlen gjordes mellan oss, dock skrevs studiens teorier och 

tidigare forskning av båda författarna. De resterande kapitlen som vardera författare skrev, 
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rättades och gick igenom av oss båda. Det som skrivits av Koljenovic har Gülünay läst igenom 

och korrigerat, och vice versa.  

Intervjuerna i studien har genomförts av båda författarna då vi turades om med att ställa frågor 

till våra intervjupersoner, även formuleringarna av intervjufrågorna har konstruerats av de båda 

författarna. Vi spelade in intervjuerna för att inte missa viktig information. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av Gülünays mobil, som sedan transkriberades in på datorn och gick igenom av oss 

båda.  

 

2.3 Uppsatsens disposition  
Studiens disposition omfattar åtta huvudavsnitt, dessa avsnitt består i sin tur av ett antal 

underrubriker. Inledningen har ingen någon underrubrik utan består bara av en enda huvudrubrik 

som avser att belysa information kring ungdomars psykiska ohälsa och vad detta kan bero på. 

Flera orsaker belyses om varför just denna studie valts. Därefter presenteras teorierna kort och en 

förklaring till varför just dessa teorier har använts i denna studie. Fortsättningsvis presenteras 

syftet samt frågeställningar som ligger i fokus för denna studie men även de avgränsningar som 

gjorts, den arbetsfördelning som skett och olika begreppsdefinitioner som kommer att vara en 

hjälpande hand i att försöka förstå studiens innehåll. Kapitlet efter det handlar om den tidigare 

forskning som använts, där introduceras läsaren till de olika studierna som genomförts och 

statistik avseende psykisk ohälsa hos ungdomar presenteras. Förutom detta så refereras det till 

olika studier som avser att förklara orsakerna bakom den ökade psykiska ohälsan bland 

ungdomar samt vilken roll som skolan spelar i den upplevda psykiska ohälsan. Avslutningsvis 

behandlas forskning kring individualisering och på vilket sätt denna har en inverkan i hur skolan 

och framtiden upplevs av våra intervjupersoner, som i sin tur har en inverkan i 

intervjupersonernas upplevda psykiska ohälsa. All statistik, tidigare forskning och teorier 

framhålls till den psykiska ohälsan i form av oro och ångest och refererar alltså inte till den 

psykiska ohälsan i form av större sjukdomar. En utförligare förklaring till denna avgränsning av 

begreppet finns under avsnittet begreppsdefinitioner.  

I det femte kapitlet redovisas de metodval som denna studie är byggd på. Underrubrikerna lyder 

bland annat; metodologi, urval, bearbetning av intervjuer, reliabilitet och validitet, etiska 
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aspekter samt tidigare forskning och litteratur. Sammanfattningsvis presenterar de olika 

underrubrikerna den kvalitativa riktningen där de utförda intervjuerna med ett antal 

gymnasieelever har varit fokusen för studien. I slutet av detta avsnitt talar vi om 

generaliserbarheten av studien samt de olika etiska aspekterna som studien tagit hänsyn till. 

Avslutningsvis belyses den tidigare forskning och litteratur som tillämpas i denna studie samt 

varför de anses vara relevanta för denna studie.  

Avsnitt sex består av huvudrubriken teori, där de olika teoretiska ansatserna står i fokus, hur 

dessa innefattar den ökade individualiseringen i samhället, vad den innebär samt vilka dess 

konsekvenser anses vara. Dessutom förklarar de olika teoretiska ansatserna bland annat hur 

individualiseringen, som ett viktigt inslag i skolan och arbetsmarknaden kan leda till en ökad 

upplevd psykisk ohälsa. Avsnittet som följer därpå är resultat och analys där samtliga intervjuer 

sammanställts och därefter analyserats i relation till teorin och den tidigare forskningen. Studien 

avslutas med ett avsnitt som består av slutsats och diskussion där författarna diskuterar den 

slutsats de kommit fram till under arbetets gång.   

 

3. BEGREPPSDEFINITIONER 
För att uppnå studiens syfte kommer två begrepp att användas i uppsatsen. Dessa begrepp är 

Psykisk ohälsa och Individualisering. Psykisk ohälsa är ett begrepp som utgör det centrala i 

studien medan individualisering kommer att användas som verktyg för att uppnå studiens 

centrala syfte. Individualiseringen har enligt Beck (2000), en stark koppling till varför individer 

idag är beroende och därmed påverkas av de sekundära instanserna i samhället bestående av till 

exempel utbildning och arbetsmarknad. Detta innebär att för att lyckas besvara studiens syfte om 

hur skolan och etableringen på arbetsmarknaden respektive eventuell vidareutbildning kan leda 

till upplevd psykisk ohälsa hos intervjupersonerna så bör man ta hänsyn till begreppet 

individualisering. Nedan följer klarare definitioner av dessa två begrepp. 

3.1 Psykisk ohälsa 
I Folkhälsoguiden (2004) definierar Forsell psykisk ohälsa som ett väldigt brett begrepp. Psykisk 

ohälsa kan bestå av både enstaka psykiska symptom, så som stress, oro och ångest men också i 

form av fullt utvecklad psykisk sjukdom som innebär att individen har olika 
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“beteendeförändringar”.  Dessa  beteendeförändringar  leder  till  sociala  hinder  i  vardagen  

(folkhälsoguiden, 2004, s. 3).  I denna studie kommer däremot begreppet psykisk ohälsa att 

avgränsas till de enstaka symptom så som stress, oro och ångest. I och med detta kommer 

psykisk ohälsa i det avseendet där allvarliga symtom kommer till uttryck av en fullt utvecklad 

psykisk sjukdom inte att tas hänsyn till i denna studie. Därför är all statistik, tidigare forskning 

och teorier som finns i denna studie baserad på psykisk ohälsa i form av stress, oro och ångest. 

 
3.2 Individualisering 
 
Individualiseringen är enligt Giddens (1999) en process som genomsyrar hela samhället och som 

utvecklades på 1900 - talet. Som tidigare nämnts i studiens inledning beskriver Beck (2000) 

individualiseringen som en modell bestående av tre komponenter, frigivning, saknad traditionell 

trygghet och ny typ av social tillhörighet. Det är denna definition som uppsatsen utgår från när 

begreppet individualisering tas upp. Beck förklarar komponenten  ‘’frigivning’’  som  människans 

friställning av traditioner som förr var av större vikt för individer innan individualiseringen 

utvecklades på 1900 - talet.  Komponenten  ‘’saknad  traditionell  trygghet’’  omfattar  den  sortens  

trygghet som normer ger då de vägleder individer genom livet. Avslutningsvis tar man upp 

komponenten  ‘’ny  social  tillhörighet’’  där  olika  institutioner ingår, så som till exempel vård, 

skola eller arbete (Beck, 2000, s. 208). Detta begrepp kommer att redogöras för utförligare under 

studiens teoriavsnitt. 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 
 

Den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt de senaste tjugo åren där ångest, oro och ängslan 

har blivit alltmer förekommande enligt en forskning som gjorts på Karolinska institutet. 

Forskningens huvudsyfte har varit att ta reda på bakgrunden till ökningen av den psykiska 

ohälsan. De har bland annat kommit fram till att samhällsfaktorerna har genomgått en förändring 

vilket har inneburit att arbetsmarknaden har blivit tuffare både för unga och vuxna, dessutom har 

kraven blivit hårdare vad det gäller utbildning. Att de studerande mår sämre jämfört med de som 

arbetar indikerar på detta. (Odlind, 2009). 
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Britta Alin Åkerman, som är psykolog och professor menar att det idag förväntas att alla elever 

går på gymnasiet, trots att många föredrar att välja praktisk yrkesutbildning. Dessutom nämner 

hon den ökade valfriheten som finns i samhället och som medför en svårighet för unga att 

hantera. 

 

’’I min forskning har jag kunnat konstatera att många har svårt att prioritera mellan alla 

val de tvingas göra i skolan, de kan inte skilja mellan viktiga och mindre viktiga val och 

är rädda att de ska välja fel inför framtiden’’. 

 

- Britta Alin Åkerman 

 

Åkerman tillägger att valfriheten kan vara bra för individer men för de mest utsatta kan det 

uppstå en risk att valfriheten blir för mycket att hantera. Detta varierar mellan olika individer 

beroende på deras sårbarhet och förutsättningar att klara olika prövningar i livet. (Odlind, 2009). 

 

I hopp om att finna svar på studiens frågeställningar har tidigare studier som på olika sätt 

behandlar den upplevda stressen hos ungdomar valts ut. Introduceringen av detta kapitel kommer 

främst att bestå av ett antal tidigare forskningsresultat som på ett allmänt plan behandlar den 

upplevda psykiska ohälsan bland ungdomar. Även socialt stöd kommer att presenteras i detta 

avsnitt. Det sociala stödet var något som uppkom under intervjuernas gång med studiens 

intervjupersoner och var således inte något som söktes i början, utan ett fenomen som visats vara 

en viktig faktor till den upplevda psykiska ohälsan hos intervjupersonerna, enligt dem själva. 

Även den ökade individualiseringen och på vilket sätt den kan ha en inverkan på individen 

kommer att presenteras. Avslutningsvis kommer avsnittet att leda läsaren djupare in på det 

tidigare forskningsresultatet som behandlar ungdomars upplevda psykiska ohälsa i förhållande 

till skolan och dess krav som de förväntas uppfylla. 
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4.1 Ökning av upplevd psykisk ohälsa bland ungdomar 
SCB har sedan 1980 – talet följt befolkningens hälsa, både vad det gäller långvariga sjukdomar 

och en egen värdering av hälsotillståndet. Psykisk ohälsa omfattar i denna studie oro och ångest 

och studerar individer från 16 till 24 år gamla. År 1988-1989 fördes statistik i studien angående 

den psykiska ohälsan bland män och kvinnor. Den upplevda psykiska ohälsan bland kvinnor låg 

på 9 procent, respektive 4 procent hos män. Statistik från år 2004-2005 visar dock en förändring: 

den upplevda psykiska ohälsan har ökat radikalt både hos män och kvinnor. Männen 

representerade 14 procent och kvinnorna 30 procent. Detta visar en ökning på mer än dubbelt så 

stor andel kvinnor och män som upplever psykisk ohälsa jämfört med för ca 20 år sedan (SCB, 

2006). Statistik som barnombudsmannen redogör för visar att år 2011 – 2012 fortsätter psykisk 

ohälsa att öka bland unga (barnombudsmannen, 2012). 

 
4.2 Orsakerna bakom den ökade psykiska ohälsan 
Anledningen till varför ungdomar utgör den grupp som är den mest drabbade ligger i den 

förändringen som ungdomarnas vardag har genomgått de senaste åren. Detta har inneburit att 

upplevd psykisk ohälsa i form av oro har blivit allt vanligare i jämförelse med för flertal år 

sedan. Denna förändring omfattar bland annat ungdomars möjligheter till arbete efter utbildning, 

där möjligheterna har försämrats avsevärt jämfört med de möjligheter som fanns för flertal år 

sedan (Odlind, 2009).  

En annan viktig faktor som är väsentlig för den upplevda psykiska ohälsan och som Undheim 

och Sund (2005) tar upp är socialt stöd. Ju sämre socialt stöd individen har desto större risk löper 

denne att må sämre psykiskt i jämförelse med den individ som har ett bra socialt stöd. Med 

socialt stöd menas informella nätverk som omfattar bland annat familj och vänner men även det 

formella nätverket som inkluderar skola, vård och omsorg. De har utfört en studie kring 

ungdomar och sambandet mellan socialt stöd från lärarna på skolan och elevernas upplevda 

stress. De kom fram till att betydelsen av lärarstödet på skolan väger tungt när det kommer till 

elevernas upplevda oro och ångest (Undheim & Sund, 2005, s. 14). 

I Ungdomskultur: Identitet och motstånd som är skriven av Johan Fornäs (1994) tar författaren 

upp begreppet individualisering, som han även kallar för den kulturella friställningen från 
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traditioner. Individualisering har medfört att människor idag inte är lika predestinerade som de 

var fram till 1900-talet (Fornäs, 1994, s. 155). Fornäs beskriver individualiseringen som ett 

tecken på en historisk förändring som motsvarar obundenhet till normer och traditioner som 

ansågs vara mer betydelsefulla förr. En viktig skillnad mellan hur människan prioriterade sina 

intressen förr och hur den prioriterar nu är att det förr ansågs vara ovanligt för människan att 

tänka på sig själv i samma utsträckning som man oftast gör idag. Individen hade istället en 

inställning som lutade sig åt det kollektiva tänkandet, vare sig det handlande om familj eller 

jobb. Ett exempel på detta går att se hos ungdomar idag och deras framtidsplaner, samt på vilka 

grunder de väljer sina yrken. Dessa grunder är idag framförallt individbaserade och inte 

traditionsbaserade så som de brukade vara då (Fornäs, 1994 s. 41). Individen framför sina egna 

beslut och anses idag, inte i lika stor utsträckning, beroende av sin familj eller någon annan. 

Detta leder i sin tur till att när individen begår ett misstag så finns det ingen annan än just den 

individen som kan anklagas för misstaget (Fornäs, 1994, s. 44).  

 

4.3 Ungdomars upplevda psykiska ohälsa i relation till skolan 
 

I artikeln Barn stressade av läxor och prov (2013) presenteras en undersökning som visar att 

skolan är den mest bidragande faktorn till den upplevda psykiska ohälsan hos ungdomar mellan 

10-18 år gamla. Detta framträder i de siffror som artikeln framfört och som visar att hälften av 

ungdomarna har uppgett att de känner sig stressade på grund av att de får alldeles för mycket 

läxor i skolan. För mycket läxor i skolan leder till att alltfler ungdomar ställer höga krav på sig 

själva. De vanligaste symptomen som syns i denna undersökning visar sig vara huvudvärk, ont i 

magen eller sömnproblem hos ungdomar. Flera ungdomar känner sig även nervösa och spända. 

Ungefär 50 procent av dessa barn säger att de upplever minst två av dessa symptom dagligen 

(SCB, 2013). 

En annan studie som genomförts av Ungdomsstyrelsen visar den vanligt förekommande psykisk 

ohälsan som finns bland ungdomar. De försöker därmed i sin studie besvara frågan kring varför 

dessa ungdomar mår som de mår. För att lyckas med detta har de använt sig av intervjuer med 

ungdomar i åldrarna 16 till 25 år. Slutsatserna som dras utgår från ungdomars egna utsagor och 

erfarenheter av skolan. Den vanligaste uppfattningen hos dessa ungdomar var att skolan anses 
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vara den viktigaste faktorn för hur de mår psykiskt. Många nämner stressen som uppstår över 

läxor och betyg i skolan. En av dessa ungdomar skriver ‘’Det  stressar  mig  till  döds!’’ En annan 

ung person säger: ‘’...just  nu går det skit i skolan för jag har valt fel program så jag vet inte vad 

jag ska göra längre. Jävla lärare de nedvärderar en hela tiden, man duger inte till nånting 

längre’’.  

Författarna till Ungdomsstyrelsens studie är noga med att påpeka att dessa historier är tydliga 

exempel på hur skolan kan ha en direkt effekt på hur unga mår, och att pressen i skolan leder till 

att man inte har ork för ett socialt liv där familj och vänner ingår. Ett citat som demonstrerar 

detta är: ‘’Det  finns  ingen  fritid  längre,  det  är  höga  krav  och  en  bra  framtid  som  gäller’’ 

(Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 45). 

Vidare fortsätter Ungdomsstyrelsens studie att lyfta upp individualiseringen som en avgörande 

orsak till ungdomars upplevda psykiska ohälsa. De skriver att forskaren Thomas Ziehe från 

Tyskland menade redan på 1980-talet att större valfrihet medför möjligheter för ungdomar att 

konstruera sitt eget liv och sin egen identitet. Samtidigt som valfriheten har ökat så är individen 

begränsad på andra sätt, till exempel behövs det bra betyg för att kunna vidareutbilda sig och öka 

sina möjligheter för ett arbete. I och med detta så ökar osäkerheten kring hur individen ska 

utforma sitt liv. Alltså förväntas unga att ta eget ansvar för sina resultat i skolan och därmed eget 

ansvar att bygga upp sin framtid. Den utbildning som ungdomar väljer är central för hur deras 

framtid som vuxna kommer att se ut. Utbildningen är viktig för hur den ungdomen, i senare liv, 

kommer att etablera sig i arbetslivet och i samhället generellt. Citaten som nämndes ovan styrker 

en sådan teori eftersom ungdomar visar att de känner sig stressade på grund av skolan. 

Ytterligare  ett  citat  som  påpekar  detta  är:  ‘’Tänk  om  jag  inte  klarar  mig  trots  mitt  bästa?  Bevisar  

det att jag inte räcker till som person? Bevisar det att  jag  är  en  dålig  människa?’’  

(Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 50). 

Sammanfattningsvis kan de presenterade studierna tolkas på så sätt att den psykiska ohälsan i 

form av oro, ångest och osäkerhet ökat hos ungdomar mellan 16-24 år gamla de senaste åren. 

(SCB, 2006) De bakomliggande orsakerna är många men några av dessa är att ungdomars vardag 

har förändrats de senaste åren, ett exempel på detta är att möjligheterna till arbete efter utbildning 

har minskat avsevärt (Odlind, 2009). Även socialt stöd verkar ha en inverkan, detta då ju sämre 

socialt stöd individen har desto större risk löper denne att drabbas av psykisk ohälsa (Undheim & 
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Sund, 2005, s. 14). Även det individualiserade samhället uppfattas vara en viktig faktor för den 

ökade psykiska ohälsan bland ungdomar. Detta eftersom individualiseringen har medfört att 

individernas öde idag inte är lika förutbestämda då den tidigare vägledande traditionen inte är 

lika självklara idag. Detta skapar en oro inför att begå ett misstag, om detta blir fallet, är det 

individen själv som får bära det ansvaret (Fornäs, 1994, s. 44).  

Avslutningsvis anses skolan ha en avgörande roll i den upplevda psykiska ohälsan hos 

ungdomar. Detta eftersom studierna har lett till att eleverna ställer alltför höga krav på sig själv, 

vilket i sin tur leder till upplevd psykisk ohälsa i form av oro och spändhet (SCB, 2013). 

 

5. METOD 
 

Studie består av sex intervjupersoner som läser sitt andra år på ett gymnasium beläget i 

Stockholm. I början av kursen skickades mail till tre skolor i Stockholmsområdet i hopp om att 

någon skulle svara. Ett svar skickades tillbaka och det var så denna studie påbörjades. Den 

biträdande rektorn på skolan hänvisade oss till lärarna i två olika klasser och vi tilldelades de 

eleverna som skulle bli intervjuade. Intervjuerna skedde i enrum med vardera informant. 

Intervjuerna fördelades jämnt mellan könen där tre tjejer respektive tre killar ingick i 

undersökningen. Tre av eleverna läser det ekonomiska programmet och de andra tre läser det 

naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Dessa informanter är 17 år gamla och har blivit 

tilldelade fingerade namn för att bevara konfidantialiteten i studien. Slutligen kommer 

intervjusvaren att kopplas med tidigare forskning och teorier som redogjorts för och som 

uppsatsen utgår från för att på så sätt ge en kompletterande bild av den psykiska ohälsan som 

intervjupersonerna visar. 

5.1 Kvalitativ studie 
 
Denna studie har en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförts. Uppsatsen försöker att 

besvara frågor om varför ungdomar känner sig stressade i skolan och inför sin framtid. 

Uppsatsen har för avsikt att exemplifiera och inte att generalisera denna studie till en större 

population där kvantitativa metoder anpassar sig bättre för.  I och med selektionen av kvalitativa 
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metoder så följer uppsatsen det spår där den deduktiva ansatsen är tydlig då empirins avsikt är att 

visa att en teori är möjlig. (Svenning, 2003, s. 73).  

5.2 Urval 
 
Ett besluts har tagits om att utföra intervjuer med sex gymnasieelever som läser sitt andra år på 

gymnasiet och är 17 år gamla. Innan någon kontakt gjordes med elever och lärare, skrevs ett mail 

till skolans biträdande rektor där syftet med studiens angavs och en önskan om att utföra 

intervjuer med sex elever som läser sitt andra år. Det skedde en överenskommelse mellan 

skolans biträdande rektor och med en av mentorerna för årskurs två i gymnasiet. Den biträdande 

rektorn valde två klasser som skulle bli intervjuade, en klass som läser det ekonomiska 

programmet och en klass som läser det naturvetenskapliga programmet. Därmed tilldelades 

skribenterna tre elever som går i vardera klass. Intervjupersonerna i studien var jämt uppdelade i 

kön, där tre av informanterna var flickor och tre informanter var pojkar. 

Anledningen till varför studien baseras på just gymnasieelever är att det primära syftet med 

studien är att studera upplevd psykisk ohälsa i form av oro och ångest bland ungdomar. Detta i 

samband med skolgång, och deras framtidsval. Det ansågs därför som ett bra val att använda sig 

av gymnasieelever eftersom det ter sig vara den mest relevanta gruppen för denna undersökning 

om man utgår från den tidigare forskningen som utförts kring detta problem. Det fanns även 

tidigare föreställningar om att just denna grupp löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa 

som en följd av de prestationskraven som uppstår under skolgången. Detta eftersom de just trätt 

in i ett nytt stadie där de anses vara ovana vid de krav som ställs i gymnasiet och som bland 

annat innebär ett större ansvarstagande och fler förväntningar. Eftersom studiens 

intervjupersoner valdes ut av skolans biträdande rektor så finns det en möjlighet att hon valde en 

klass med elever utifrån studiens ämne för att bidra studien med olika informanter som hon 

ansåg vara mest relevanta för studien. 

 
5.3 Intervjuer 
 
Intervjuerna som har genomförts i denna studie har bestått av sex gymnasieelever där respektive 

gymnasieelev intervjuats i enrum. Detta för att undvika skolkamraternas inverkan på den 

intervjuade personen, samt eventuell grupptryck. Författarna till uppsatsen är dock medvetna om 
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att det finns en del intervjueffekter som kan uppstå mellan de som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Detta är nackdelen med att utföra intervjuer i jämförelse med att dela ut enkäter. 

Dessa effekter kan vara bland annat att de som intervjuar kan ha en inverkan i utformningen av 

intervjuobjektets svar på frågor. Detta genom exempelvis kroppshållning, deras kommentarer på 

svaren samt deras ansiktsuttryck (Svenning, 2003, s. 121). Detta är något som författarna la vikt 

vid innan och under intervjuerna och sättet att undvika detta var genom att låta 

intervjupersonerna tala till punkt, att inte lägga sig i när personen talar och istället ägna all 

uppmärksamhet åt informanterna. I stunder där författarna kände att något var oklart ställdes 

följdfrågor  till  individen  som  exempelvis,  ‘’Hur  menar  du  då,  kan  du  förklara?’’.    En  annan  

nackdel med dessa typer av intervjuer är att intervjupersonen kan påverkas av skribenternas 

närvaro på så sätt att han eller hon inte vågar avslöja vissa personliga detaljer om sitt liv och 

undviker att svara på vissa frågor eller kanske ger svar som egentligen inte stämmer helt överens 

med sanningen. Detta kan särskilt gälla frågor kring känsliga ämnen, till exempel stressen som 

uppstår på grund av något hemifrån. Slutligen kan ännu en intervjueffekt vara av betydelse och 

det är att författarna som intervjuar kan tolka källans svar fel eller källan tolkar författarnas 

frågor på ett sätt som avviker från de andra informanternas tolkning, i detta fall hans eller hennes 

klasskamraters tolkning av frågan. Därför har det ansetts vara bäst att helt undvika begrepp som 

är relativt  breda  så  som  ‘många’,  ‘flera’  och  ‘få’  med  mera.  Samtidigt  är  begreppet  stress ett 

begrepp som är relativt brett och där informanterna upplever stress på olika sätt. Det kan till 

exempel vara en informant som upplever stress på grund av något som har hänt hemifrån men 

som förstärks av till exempel skolan och skoluppgifterna. Den största bakomliggande orsaken till 

deras upplevda psykiska ohälsan är i detta fall inte skolan utan situationen hemma. Dock 

misstolkas detta av informanten då han eller hon pekar på skolan som den mest avgörande 

orsaken till den upplevda stressen.  

Frågorna var utformade på samma sätt till respektive intervjuperson men det är de teman där 

intervjusvaren ansågs vara relevanta som kommer att lyftas upp i detta avsnitt. Med relevanta 

menas de frågor och svar som tycks vara särskilt viktiga för denna studie. Syftet med detta var att 

underlätta för den som läser genom att undvika för mycket text som kan leda till förvirring hos 

läsaren. Dessutom har en sammanställning gjorts av de uttalanden som liknar varandra för att på 

ett tydligt sätt kunna visa de gemensamma åsikterna som intervjupersonerna hade, men också för 

att framföra de olika uttalandena från respektive intervjuperson. 
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5.4 Bearbetning av intervjuer 
 
Under intervjuerna med de sex gymnasieeleverna har författarna tagit hjälp av mobiltelefon med 

ljudinspelning för att spela in samtliga intervjuer. Detta för att det ska underlätta för författarna 

att ägna all sin uppmärksamhet åt intervjupersonen utan att oroa sig för om de ska kunna hänga 

med när anteckningar av svaren görs. När intervjuerna med alla elever genomförts har respektive 

intervju spelats upp och svaren har transkriberats på datorn så att de blir enklare att använda i 

studien. Studiens intervjupersoner tilldelades frågan om de skulle vilja vara anonyma i studien 

vilket de ville vara allihop. Även skolan är anonym i denna studie för att läsaren inte ska kunna 

koppla skolan till någon särskild klass eller individ. Därmed kommer intervjuerna inte att 

användas till något annat än att uppfylla studiens syfte.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
 
Validitet innebär att skribenterna i sin studie har studerat det de avser att studera, och att 

undersökningsmetoden  är  den  ’’rätta’’    (Svenning,  2003,  s.  64). Anledningen till att det har 

beslutats om att utföra just intervjuer i denna studie är det faktum att det är svårare att formulera 

bra frågor via enkäter och samtidigt innebär intervjufrågor att risken för feltolkningar från 

elevernas sida reduceras vilket anses vara viktigt för denna studie. Dessutom öppnar intervjuer 

upp för de möjligheter som finns till att ställa följdfrågor när författarna kommunicerar med 

intervjupersonerna enskilt, detta underlättar författarnas tolkning av informanternas svar 

betydligt. I och med detta ansågs det att en annan metod än just intervjuer inte vore särskilt 

passande för just denna studie. Ytterligare en indikator som stärker validiteten i studien är att alla 

intervjuer har spelats in med samtliga intervjupersoner. Detta minskar risken för att gå miste om 

något som kan anses vara betydelsefullt för studien. 

Det finns dock nackdelar med denna undersökningsmetod som det nämnts tidigare i detta avsnitt. 

Trots detta anses fördelarna väga tyngre, därför är intervjuer det enda självklara valet för denna 

typ  av  studie.  Därmed  blir  det  “rätta”  att  använda  sig  av  den  undersökningsmetoden  som  gjort  

det möjligt att studera det studien inriktar sig på. 
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Reliabilitet innebär att studiens resultat anses vara tillförlitligt och att studien ska vara 

‘’osynlig’’. Med andra ord så ska läsaren kunna se hur varje steg i undersökningen har 

genomförts. Kraven är bland annat att man använder sig av klara definitioner, särskilt när man 

ska intervjua någon eller några (Svenning, 2003, s. 67). Detta anser författarna att de har lyckats 

med i denna studie eftersom de breda centrala begrepp som återkommer i studien har blivit 

definierade i ett särskilt avsnitt. Ord som blivit definierade är psykisk ohälsa och 

individualisering. Dessa begrepp har även förklarats för intervjupersonerna redan innan 

intervjuerna påbörjats. Dessutom har intervjupersonerna på ett tydligt sätt blivit tillsagda att de 

när som helst under intervjun kan säga till om de inte förstår något. Även det omvända gällde då 

författarna ställde följdfrågor när de kände att de inte fick fullständiga svar. 

 

5.6 Etiska aspekter 
 
Det finns en del etiska aspekter som ska tas hänsyn till när en studie utförs. Dessa är bland annat; 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att de som undersöks eller på något sätt har en relevans med studien, 

bör få veta studiens syfte och intervjupersonerna ska vara medvetna om att de deltar i intervjun 

frivilligt (Larsson, 2005, s. 119). Detta har tagits hänsyn till då författarna tog kontakt med den 

biträdande rektorn på skolan och berättade om studiens syfte, att intervjuerna som genomförs är 

frivilliga och att intervjuobjekten har möjlighet till att avbryta intervjun när de än känner för det. 

Den biträdande rektorn kontaktade mentorer till de klasser och elever som tilldelades denna 

undersökning.  

Konfidentialitetskravet innebär att personerna som berörs av studien inte ska kunna identifieras. 

Uppsatsens intervjupersoner har erbjudits konfidentialitet vilket de tackade ja till, och deras 

riktiga namn och den skola som de läser på har därför inte skrivits in i uppsatsen. Detta gör det 

mindre riskfyllt för läsaren att identifiera de olika personerna. 

Nyttjandekravet handlar om att den information som samlas in kring intervjupersonerna inte får 

användas till något annat än i forskningssyfte. Detta har intervjupersonerna blivit meddelade om 
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och är medvetna att studien ska ta hänsyn till alla dessa etiska aspekter som medföljer under 

arbetets gång. 

 

6. TEORI 
 
För en möjlighet att besvara studiens centrala fråga om hur skolan och framtidsvalen leder till 

intervjupersonernas upplevda psykiska ohälsa bör man ta hänsyn till individualiseringen i 

samhället. Detta eftersom den är viktig för hur samhällets olika institutioner så som skola och 

arbetsmarknad är utformade och som individen mer eller mindre påverkas av. Därmed kommer 

läsaren i detta avsnitt att göras bekant med ett par teorier som på olika sätt behandlar den ökade 

individualiseringen i samhället. Med hjälp av dessa teorier kommer uppsatsen förhoppningsvis 

att kunna bidra till en förklarande bild av hur den ökade individualiseringen i samhället kan ha en 

indirekt koppling till den upplevda psykiska ohälsan bland studiens intervjupersoner.   

6.1 Den ökade individualiseringen i samhället 
 
Ulrich Beck talar om något som han kallar för Risksamhället i sin bok och som bearbetar 

individualiseringen utifrån en modell som består av tre komponenter. Dessa komponenter är 

frigivning inom traditionella bindningar, saknad traditionell trygghet som vägleder individen vad 

det gäller hur han eller hon ska handla och vilka normer man ska gå efter och slutligen nämner 

han en ny typ av social tillhörighet där exempelvis institutioner ingår (Beck, 2000, s. 208). Han 

menar att den nya typen av den sociala tillhörigheten ersätter de gamla traditionerna som fram 

till 1900 - talet var vägledande för individen. Beck förklarar det på ett sätt som påvisar att man 

idag, i högre grad, är beroende av samhällets institutioner. Detta har resulterat i att alla 

samhällskriser anses vara individens ansvar. Ett exempel på detta är arbetslösheten som är en 

‘’samhällskris’’ som påverkar individen direkt (Beck, 2000, s. 123). Ju mer bunden individen 

blir till dessa institutioner, desto mer ökar risken för individen att drabbas av olika kriser i 

samhället. Han tydliggör detta ytterligare genom att upplysa om att vägen till ett tryggt liv finns i 

arbetsmarknaden, men för att duga på arbetsmarknaden behöver individen en utbildning och det 

är där som ansvaret helt ligger hos individen själv (Beck, 2000, s. 216). 
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Anthony Giddens talar i sin bok om begreppet reflexivitet som han anser står för en viktig 

skillnad mellan dagens samhälle och hur det såg ut fram till 1900 - talet. Denna reflexivitet tycks 

ha ökat i jämförelse med förr vilket har medfört att individen har ett eget ansvar som samhället 

förväntar sig att individen tar. Reflexiviteten går ut på att individen i större utsträckning 

reflekterar över dennes liv och hur det ska se ut. Detta ser man på hur individen ständigt ställs 

inför  frågor  som  ‘’vad  händer  just  nu?’’,  ‘’vad  känner  jag?’’.    Denna  reflexivitet  syns  särskilt  hos  

ungdomar och är en viktig skillnad då man jämför med hur samhället ser ut idag och hur den såg 

ut då. Det var nämligen sällsynt att uppmuntra individualiteten och unika personligheter ansågs 

vara ovanliga och udda (Giddens, 1999, s. 94).  

 

 6.2 Individualiseringens följder 
 
Samtidigt som utrymmet att ta egna beslut har ökat så är det emellertid fortfarande svårt att 

uppnå sina mål. Traditionernas betydelse har minskat i dagens individualiserade samhälle, vilket 

resulterar i att kraven för eget ansvar ökar betydligt. I och med detta ökar även pressen på att ta 

de rätta besluten, och om detta inte blir fallet uppstår konsekvenser hos individen som bidrar till 

att individens egna uppfattningar av att man inte räcker till ökar (Fornäs, 1994, s. 156). En 

metafor som Fornäs tar upp är att friställningen kan liknas vid ett snabbköp där man får välja fritt 

i sortimentet vilket medför kriser och ansträngning i identitetsskapandet. (Fornäs, 1994, s. 159). 

Även reflexiviteten som Giddens (1999) tar upp i sin bok för med sig ett par konsekvenser som 

går i liknande riktning som Fornäs. I likhet med Fornäs menar Giddens att de val och 

beslutstaganden som reflexiviteten medför gör det svårt för individen att välja rätt. Detta i sin tur, 

leder till att i de situationer individen inte väljer rätt så riskerar denne att uppleva en känsla av 

otillräcklighet (Giddens, 1999, s. 95). I och med detta associeras individualiseringen med en 

upplevd personlig obetydlighet som i sin tur leder till tankar om att livet inte har något 

betydelsefullt att ge (Giddens, 1999, s. 17). 

Zygmunt Bauman skriver i sin bok Det individualiserade samhället (2004) om Sigmund Freud 

och Freuds definition av lycka. Han menar att lycka är frihet och att det är en del av vår frihet 

som individen bör offra för att erhålla en känsla av full trygghet. En inskränkning av människans 

frihet måste då genomföras eftersom friheten och tryggheten står mot varandra. Med trygghet 
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menar Freud skydd mot lidande i tre olika former, lidande från vår egen kropp, från yttervärlden 

och från de förhållanden som vi har med andra människor (Bauman, 2004, s. 55). För full frihet 

behöver individen betala ett högt pris, det vill säga, en känsla av otrygghet. Alltså slits vår frihet 

mellan vad vi vill göra och vad vi kan göra. Är dessa inte i balans med varandra så skapar det en 

känsla av oro hos individen (Bauman, 2004, s. 76).  

Sammanfattningsvis förklarar de ovan nämnda teorierna den ökade individualiseringen i 

samhället där den enskilda individen inte behöver följa särskilda traditioner och att dennes 

valfrihet är betydligt större idag. Det dessa teoretiker dock är noga med att påpeka är att den 

ökade individualiseringen medför konsekvenser av olika slag. Fornäs (1994) tar upp den 

minskade betydelsen av traditioner för individen som har lett till ett ökat eget ansvar hos 

individen själv. Detta leder till en ökad press för att ta de rätta besluten och om ‘’fel’’  beslut  tas  

är det vanligt att individen får uppleva en känsla av otillräcklighet. Saknaden av traditionernas 

betydelse leder i sig till att individen känner sig osäker över vad som bör eller inte bör göras. 

Även Bauman (2004) och Giddens (1999) talar om det ökade egna ansvaret som följd av 

individualiseringen och att detta kan leda till en känsla av otillräcklighet och kriser i individens 

identitet och därmed bidrar detta till upplevd psykisk ohälsa. Beck (2000) talar även om en 

frigivning av gamla traditioner och en ny social tillhörighet hos individerna idag. Denna 

frigivning menar han visar att individer i högre grad är mer beroende av sekundära instanser 

vilket medför att samhällskriser så som arbetsmarknaden påverkar individen direkt. 

Dessa teorier går att uppfatta på ett sådant sätt att traditionen idag inte fungerar som ett 

skyddsnät för individerna som den gjorde fram till 1900 - talet. Detta har lett till en ökad 

valfrihet hos individerna men samtidigt har denna valfrihet ersatts med en del förväntningar som 

samhället har på medborgarna då de har blivit beroende av samhällets olika instanser i större 

utsträckning. Ett exempel där individen är beroende av instanserna i samhället är skolan och de 

betygen han eller hon får. Bra betyg möjliggör ökade möjligheter för en eventuell 

vidareutbildning eller för ett arbete efter utbildningen. Detta leder till att individen upplever en 

press att få så bra betyg så möjligt för att skapa en lyckad framtid. Denna press leder i sin tur till 

eventuell upplevd stress hos individen (Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 50).  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Kort bakgrund kring intervjupersonerna 

Intervjuperson 1, Alex 

Alex är 17 år gammal och läser ekonomi programmet i gymnasiet. Han arbetar extra på sin 

farbrors restaurang under helgerna, annars är han för det mesta ledig efter skolan. Mycket av sin 

tid spenderar Alex på gymmet med sina kompisar eller är ute med sina vänner och går på bio. 

Alex beskriver sig själv som tuff, snäll och social. I framtiden är han osäker på vad han vill göra. 

Intervjuperson 2, Fredrik 

Fredrik läser det ekonomiska programmet i gymnasiet. Han brukar arbeta hos sin pappa en dag i 

veckan, vid sidan om studierna. På fritiden tycker han om att umgås med vänner, gå till kyrkan 

och träna. I framtiden skulle han helst vilja utbilda sig till mäklare men tror att konkurrensen är 

svår och att han kanske behöver studera på Komvux efter studenten för att komplettera sina 

slutbetyg i vissa ämnen. Han beskriver sig själv som känslig, trevlig och social. 

Intervjuperson 3, Maria 

Maria läser, precis som Fredrik och Alex, det ekonomiska programmet i gymnasiet. Maria har ett 

deltidsarbete vid sidan om studierna. Hon arbetar i en livsmedelsbutik under helgerna och de 

dagar hon slutar tidigare från skolan. På fritiden tycker hon om att umgås med sina vänner och 

sin familj. Marias dröm är att i framtiden kunna utbilda sig till jurist, precis som hennes pappa. 

Hon beskriver sig själv som pålitlig, rolig och positiv. 

Intervjuperson 4, Annika 

Annika läser det naturvetenskapliga programmet. På fritiden tycker hon om att gå på bio, fika 

med sina vänner samt shoppa. Hon har inget arbete vid sidan om sina studier i nuläget, men 

skulle vilja ha det. Hon tillägger dock att hon är ganska osäker på om hon ens skulle har orken 

till  ett  deltidsjobb  vid  sidan  om  studierna,  på  grund  av  allt  “plugg”  som  de  har  i  skolan.  I  

framtiden skulle Annika vilja arbeta som veterinär. 

Intervjuperson 5, Gina 
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Gina läser det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet och arbetar som servitris på hotell 

under helgerna. På fritiden tycker hon om att umgås med vänner, familj och spela fotboll. I 

framtiden skulle hon vilja arbeta som kemilärare. Gina beskriver sig själv som ambitiös, 

noggrann och tidsoptimist.  

Intervjuperson 6, Albin 

Albin läser, precis som Gina och Annika, det naturvetenskapliga programmet. Han har för 

nuvarande inget deltidsarbete vid sidan om studierna, men talar om att han hade ett arbete då han 

gick första året i gymnasiet. Han sa upp sig då han anser att det blev ‘’för  mycket’’  och  att  han  

inte hann med i skolan. Han valde därför att istället fokusera på skolan och göra sitt bästa. Albin 

beskriver sig själv som aktiv, utåtriktad och trevlig. Albin vill allra helst bli läkare i framtiden.  

 

7.1 Frågor kring framtidsval 

På frågan om och vad intervjupersonerna skulle vilja läsa på högskola eller universitet så är 

svaren olika. Maria vill läsa till jurist och bli advokat och Annika säger att hon helst av allt skulle 

vilja läsa till veterinär, men hon tror att det kommer  bli  ‘’omöjligt’’.  Båda  intervjupersonerna  

ställer höga krav på sig själva och menar att det är väldigt svårt att komma in på både juristlinjen 

och veterinärutbildningen. 

 

 ’’Man  måste  ha  A  eller  B  i  betyg  i  nästan  alla  ämnen,  om  man  ska  kunna  studera  till 

veterinär. Sjuksköterska är mitt andrahandsval som jag tror att jag kommer in på men är 

ändå lite osäker på. Dessutom är det stor konkurrens vilket kan leda till att det tar lång tid 

för mig att hitta jobb som sjuksköterska, även när jag är färdigutbildad. De vill nog hellre 

ha  erfarna  sjuksköterskor  på  arbetsmarknaden  än  en  nyexaminerad.’’   

- Annika 

’’Min  dröm  är  att  bli  jurist,  det  har  varit  de  varit  sen  jag  var  liten.  Men  det  är  jätte  svårt  

att komma in på juristlinjen, man måste gå ut med A i alla ämnen, annars kommer man 
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inte in i utbildningen. Det är lättare att läsa till jurist i andra städer än i Stockholm och det 

kanske  jag  ska  göra.  Jag  ska  söka  till  flera  skolor  iallafall,  vi  får  se  hur  det  går.’’     

- Maria 

 

De båda flickorna svarar att deras genomsnittliga betyg just nu är ett C.  

’’Men  det  var  vad  jag  hade  förra  året,  alltså  första  året  i  gymnasiet.  Jag  vet  ännu  inte  vad  

jag  har  för  betyg  från  den  här  terminen.’’   

- Annika 

Här går det att tolka intervjuerna så som att både Maria och Annika upplever att det är osäkert 

ifall de kommer komma in veterinär - eller juristutbildningen. De pekar på den höga 

konkurrensen och Annika berättar att hennes andrahandsval därmed kommer att bli 

sjuksköterska utbildningen. Hon berättar dock att hon ändå inte kan känna sig helt säker på om 

hon kommer komma in på den utbildningen eller arbeta som en sjuksköterska i framtiden 

eftersom arbetsmarknaden enligt henne prioriterar de som är erfarna sjuksköterskor framför de 

nyexaminerade. Detta går att se i relation till Becks (2000) teori om den nya sociala 

tillhörigheten som blivit allt vanligare i dagens samhälle och som präglas av ökad 

individualisering. Den nya sociala tillhörigheten medför en bundenhet till sekundära instanser 

och institutioner. Detta leder till att samhällskriser som till exempel arbetslösheten blir till 

individens ansvar (Beck, 2000, s. 123). Annika uttrycker en oro inför framtiden och att bli 

arbetslös då de erfarna har större chans att bli anställda än de nyutbildade. 

Även Albin och Fredrik, precis som Maria och Annika, känner sig osäkra på om de kommer att 

komma in på den utbildning som de önskar. De ser både kraven på höga betyg och konkurrensen 

inom arbetsmarknaden som de mest betydelsefulla faktorerna. De har därför tänkt på att flytta till 

en annan stad eller utomlands i hopp om att garantera en plats inom den utbildningen som de 

helst skulle vilja komma in på. 

’’Jag  har  faktiskt  tänkt  på  det  mycket,  jag  är  inte  sån  som  kan  se  mig  själv  på  ensam  i  ett  

främmande land, det är faktiskt rätt läskigt. Det är som att man börjar om från noll, nya 

vänner, nytt språk... allt. Tänk om jag inte klarar av det, om skolorna är ännu svårare än 
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vad dom är här, vad ska jag göra då? Det finns många risker men eftersom jag inte har ett 

annat alternativ och jag så gärna vill  bli  läkare  så  måste  det  nog  bli  så...’’   

- Albin 

’’Jag  känner  mig  osäker  kring  framtiden  om  att  mina  betyg  inte  ska  räcka  till  när  jag  tar  

studenten. Jag blir stressad och får huvudvärk ibland när ja tänker för mycket. Jag vill 

läsa till mäklare efter studenten och det kan jag göra i Gävle. Det gjorde min kusin 

iallafall. Hon flyttade dit efter studenten och är nu färdigutbildad. I värsta fall om jag inte 

har tillräckliga betyg så har jag som plan B att tenta upp mina betyg på Komvux och sen 

söka  till  mäklare  igen.’’   

- Fredrik 

Vad det gäller Alex så är han osäker på vad han överhuvudtaget skulle vilja göra efter studenten. 

Han säger att han inte tänkt på det mycket då han inte orkat ta itu med det än. 

’’Jag  kanske  ska  utbilda  mig,  jag  är  inte  säker.  Om  jag  ska  så  tror  att  jag  ska  söka  till  en  

yrkesutbildning efter studenten. Min pappa är bilmekaniker och säger att det är en bra 

utbildning, mest för att jag inte gillar skolan och aldrig kommer att komma in i en riktig 

utbildning på universitet.. Han säger att jag kan klara av allting om jag anstränger mig 

men det går inte. Skolan är svår. Jag har ansträngt mig och försökt att plugga men det går 

inte.  Jag  hänger  aldrig  med  när  läraren  går  igenom  någonting.’’   

- Alex 

Fortsättningsvis ställs frågan om de känner att de är inne på rätt utbildning vilket de anser att de 

är. Detta eftersom de flesta är inte är intresserade av något annat än yrken som kopplas till just 

deras utbildning som de studerar just nu.  

’’Ibland  kan  det  hända  att  jag  funderar  på  andra  utbildningar  som  jag  kunde  ha  studerat  

och då ångrar jag att jag valde just den här linjen. Men sen har man ett roligt ämne och då 

trivs  jag  med  den  här  linjen  och  jag  känner  att  jag  är  på  rätt  spår.’’ 

- Gina 
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Annika påpekar dock att hon inte förväntade sig att det skulle bli så svårt och jobbigt att gå i 

gymnasiet, hon berättar att hon känner ibland att just den naturvetenskapliga linjen är svårare än 

andra utbildningar i hennes gymnasium.  

 

’’Jag  förväntade  mig  att  det  skulle  vara  jobbigt  men  inte  så  jobbigt  som  det  faktiskt  är,  

speciellt matten. Det är så svårt att jag ligger efter i det ämnet, jag hänger inte med under 

lektionerna. Sen är jag också förvånad av hur höga krav veterinär utbildningen har på en, 

alltså då menar jag de betyg som man går ut gymnasiet med. Hur ska man lyckas komma 

in på det? Det spelar ingen roll hur mycket jag än skulle vilja arbeta som veterinär, jag 

kan ju inte anstränga mig mer än vad jag redan gör för att få så bra betyg som möjligt, det 

går  bara  inte..’’   

- Annika 

7.1.1 Frågor kring stress och krav 

Fortsättningsvis dyker frågan upp om huruvida våra intervjupersoner anser att de känner sig 

stressade och att de ställer för höga krav på sig själva vad det gäller skolan. Uttalanden visade sig 

likna varandra ganska mycket. De verkar ställa höga krav på sig själva för att lyckas inom skolan 

och de känner sig stressade på grund av den stora mängden av läxor som de blir tilldelade.  

’’Ja,  jag  ställer  höga  krav  på  mig  själv.  Självklart  vill  jag  ha  full  pott  i  alla  ämnen..  Jag  

pressar mig själv att göra så bra ifrån mig som jag kan för att få så högt betyg som 

möjligt. Jag försöker iallafall. Fast ibland kan jag skjuta fram mina läxor, jag gör det inte 

ofta, men när jag väl gör det så är det för att de är svåra och jag inte fattar något. /.../ Jag 

brukar fråga lärarna om hjälp när jag inte förstår någonting, eller tycker att det är svårt. 

De  försöker  att  hjälpa  till  och  ibland  lyckas  man  förstår  och  ibland  inte.’’   

- Fredrik 

’’Ja,  ibland  känner  jag  att  jag  ställer  för  höga  krav  eftersom  det  är  för  högt  tempo  i  skolan  

och då blir det jobbigt att klara av skolsituationen.. Jag måste ställa höga krav på mig 

själv för jag är orolig och nervös när jag tänker på framtiden. Ibland får jag funderingar 

som  ”kommer  jag  att  få  ett  jobb  när  jag  blir  äldre?”  eftersom  det  är  svår  konkurrens  på  
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arbetsmarknaden nu förtiden.. Särskilt när man hör och läser att ungdomar får det svårare 

att komma in på arbetsmarknaden jämfört med vuxna som har tidigare erfarenheter. Det 

gör  att  jag  måste  öka  pressen  på  mig  själv  för  att  verkligen  lyckas.’’     

- Gina 

Gina väljer ofta att skjuta fram sina läxor just därför att det ibland blir för mycket och vill hellre 

ignorera dem för en liten stund. Hon påpekar dock att man genom att handla på detta sätt bara 

gör det svårare för en själv då det innebär en större tyngd längre framåt och läxorna bara blir fler 

och fler. Även Alex har liknande åsikter och menar att de får för många läxor samtidigt och att 

man inte hinner med allt. 

’’Man  vill  ha  ett  liv  utanför  skolan  också,  inte  bara  stanna  hemma  och  göra  läxor.  /.../  Jag  

gör inte läxorna. Är det för mycket och jag inte förstår hur man ska göra så skiter jag i. 

/.../ Det är skolans fel att jag inte gör mina läxor. Lärarna måste ju förklara för eleverna 

hur  dom  ska  göra.  De  ger  oss  för  mycket  eget  ansvar!’’   

- Alex 

Studiestressen talas det även mycket om i Ungdomsstyrelsens undersökning där majoriteten av 

de intervjuade ungdomarna upplevde stress på grund av sina läxor (Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 

45). Även SCB talar om studierna som den största bidragande faktorn till den upplevda psykisk 

ohälsa i form av oro och ångest bland ungdomar (SCB, 2013). Alex anser att lärarna ger eleverna 

för mycket eget ansvar och att de borde hjälpa eleverna på traven lite. Detta går att ställa mot 

Baumans uttalande kring fenomenet individualisering och som innebär att individen inte har 

någon annan att skylla sina handlingar på än sig själv. Individen har alltså ett eget ansvar och 

detta skapar frustration och en känsla av ökad press hos individen, som går att se i Alex fall 

(Bauman, 2004, s. 130). Det egna ansvaret och den ökade pressen på individen som den medför, 

går att tillämpa även på Gina, då hon tydligt delar med sig sin uppfattning att hon ställer för höga 

krav på sig själv för att lyckas. Hon verkar medveten om det egna ansvaret som hon bär på och 

försöker handskas med situationen på bästa möjliga sätt. 

Vidare får intervjupersonerna berätta ifall de upplever att deras föräldrar har för höga 

förväntningar på dem. Annika svarar att hennes föräldrar är medvetna om situationen i skolan 

och att de själva har sett hur många och hur ofta de blir tilldelade läxor, därför förstår de henne 
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och  försöker  finnas  där  som  stöd  och  ‘’inte  som  ytterligare  en  börda’’.  Vad  det  gäller  att  få  stöd  

med  att  bli  “vuxen”  och  oberoende  av  sina  föräldrar  så  säger  Annika: 

’’Nää,  mina  föräldrar  är  inte  så  förtjusta  i  att  jag  ska  bli  vuxen  än.  De  säger  alltid  att  så  

länge jag bor under deras tak så är det deras regler som gäller, haha. Men självklart vill 

jag bli vuxen och göra så som jag vill, man känner ju sig begränsad av sina föräldrar och 

deras syn på hur jag ska hantera saker och ting i livet. Men samtidigt är det ju läskigt att 

bli vuxen för man har ju inte varit där förut, man vet inte vad som väntar en, klarar man 

av så mycket eget ansvar eller är det okej att vara vuxen men samtidigt kunna ha sina 

föräldrars  stöd?’’   

- Annika 

Maria berättar att hennes pappa är jurist och att hon ibland kan märka att han helst av allt skulle 

vilja att hon går i hans fotspår. Trots detta tycker Maria att hennes intresse för juristyrket inte har 

härstammat helt och hållet från hennes pappa, utan att mest från henne själv. Hon är dock noga 

med att påpeka att hennes pappas förväntningar har självklart en påverkan på henne, då hon inte 

vill göra honom besviken under studiernas gång.  

’’Jag  valde  att  läsa  ekonomiprogrammet  för  att  jag  tyckte  att  det  var ett brett program och 

att det finns mycket att kunna välja att läsa efter gymnasiet. Jag ska söka till jursitlinjen 

efter studenten, jag valde bara ekonomiprogrammet för att den är bred och man har mer 

valmöjligheter.. Min pappa vill att jag ska läsa till jurist, precis som han gjorde efter 

studenten, därför blev han lite irriterad när jag inte valde juridikprogrammet direkt när jag 

börjar  på  gymnasiet.’’   

- Maria 

Någon som definitivt upplever att hennes föräldrar ställer för höga krav på henne är Gina. 

 

’’Det  är  ju  lite  jobbigt  det  där,  man  vill  vara  självständig…  tro  på  sig  själv  men  även  att  

andra ska göra det och att de ska kunna lita på att jag gör bra beslut, men det är inte alltid 

det  är  så…  föräldrarna  tror  att  de  vet  bäst  helt  enkelt.  Det  är  ju  tröttsamt, man vill vara fri, 
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utan att bli dömd. Men jag tror att det är många ungdomar som känner så, jag är inte den 

enda.’’   

- Gina 

Detta dilemma som Annika, Maria och Gina har gemensamt, förklarar Ziehe som en motsägelse 

mellan att vara fri men ändå inte (Ziehe, 1993, s. 18). Dessa intervjupersoner upplever att de 

känner sig fria men samtidigt begränsade av hur deras föräldrar ser på saker och ting. Annika, 

Maria och Ginas yttranden är bra exempel på detta även om Maria inte blir påverkad av sin 

pappa lika tydligt. Samtidigt verkar Annika, Maria och Gina ha den traditionella tryggheten som 

har beskrivits av Beck som mindre betydelsefull i dagens individualiserade samhälle. Ändå 

upplever dessa intervjupersoner en oro men av en annan sort, där individen inte vet vem man bör 

följa. 

På frågan om eleverna känner att de kan vända sig till en lärare eller någon vuxen på skolan om 

de behöver stöd vad det gäller skolan men även när det gäller något allmänt, så har svaren varit 

rätt lika. Dessa svar liknar citatet nedan som kommer från Annika och Alex. 

’’Vi  har  ju  kurator  på  skola  men  jag  har  aldrig  träffat  henne  och  därför  känner  jag  inte  att  

jag kan vända mig till henne. Skolan har inte presenterat henne för oss. Lärarna ger inte 

positiv feedback och stöd när man t.ex. misslyckas på ett prov, Dom säger inte hur jag 

kan förbättra mig. De känns inte så engagerade om jag ska vara ärlig, de är där för att det 

är deras jobb, inget annat. När de inte ger feedback så känner man sig ju ännu mer 

stressad.’’   

- Annika 

’’Lärarna  fattar inte att alla i klassen inte är duktiga i skolan. Vi är flera stycken i klassen 

som inte förstår och det enda dom gör är att ignorera oss. Även när man frågar om hjälp 

så märker man att dom egentligen inte vill hjälpa. Jag har sett min lärare himla med 

ögonen en gång efter att en av killarna frågade om hjälp på samma mattetal under 

mattelektionen.. Det är klart att man inte vill fråga om hjälp när läraren är så äcklig. Jag 

hatar skolan ibland. Det är därför jag skolkar från mattelektionerna. Lärarna märker ändå 

inte  om  man  är  där  eller  inte,  det  spelar  ingen  roll.’’   

- Alex 
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Både Annika och Alex visar missnöje gentemot lärarna på skolan då de känner att de inte kan 

vända sig till sina lärare när det gäller något om skolan och studierna. I Folkhälsorapporten talar 

man om socialt stöd som en medverkande kraft för huruvida individen upplever psykisk ohälsa i 

form av oro och ångest. Ju sämre socialt stöd desto större risk löper individen att uppleva psykisk 

ohälsa. Detta sociala stöd kan bestå av skola, vård och omsorg men även familj och vänner 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 6). Annika och Alex verkar sakna den typen av socialt stöd som skolan 

ska stå för men som de inte känner från lärarnas sida. Annika berättar dessutom att hennes klass 

aldrig fått träffa kuratorn då hon inte har blivit presenterad inför klassen, och att det är en 

anledning till att hon aldrig besökt henne. 

7.1.2 Orsaker bakom den ökade psykiska ohälsan 

Avslutningsvis ställs frågan om vilka orsaker som våra intervjupersoner anser kan vara 

bakomliggande för den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar. En gemensam orsak som var 

återkommande i alla intervjuer var det nya betygssystemet och att den har medfört ökade krav på 

eleverna då de måste prestera bättre för att få det betyg som de skulle fått i det gamla 

betygssystemet. Ett exempel på detta är Fredriks uttalande: 

’’Nästan  alla  jag  känner  tycker  att  det  är  jobbigt  i  skolan.  Inte  alltid,  och  inte  i  alla  ämnen,  

men oftast tycker vi allihop att det är jobbigt. Man vill ha så bra betyg som möjligt och 

man vill att lärarna ska tycka att man är duktig. Jag tror att det nya betygsystemet har 

gjort så att kraven har blivit högre och man får mer läxor nu än förut. /../ Nu dödar man 

sig själv för att få C i betyg och förutom brukade elever få MVG när dom inte ens gjorde 

nått. Det är jätte svårt att få bra betyg och det är därför man känner sig stressad. Jag tror 

att det gamla systemet var bättre. Då kunde man få bra betyg och komma in på den 

utbildning som man ville. Idag har nästan alla minst ett IG i ett  ämne  i  gymnasiet.’’   

- Fredrik 

Förutom betygssystemet som avgörande orsak bakom den ökade känslan av oro och ångest bland 

ungdomar så togs även andra orsaker upp: 
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’’Jag  tror  att  skolan  är  en  stor  bidragande  faktor  till  detta  eftersom  det  ställs  alltför  höga 

krav på oss elever och det är nästan omöjligt att bli klar till deadline inom ett ämne när 

man samtidigt har andra prov och uppsatser inom andra ämnen. Men jag tror även att 

grupptryck och förväntningar kan vara en anledning till att psykisk ohälsa har ökat 

genom  åren…  då  syftar  jag  på  att  det  finns  alltför  mycket  förväntningar och ideal att 

anpassa sig efter eftersom vi lever i ett modernt samhälle där det är svårt att tillfredsställa 

alla. Sen är det så att man i vår ålder gärna vill ses som vuxen och börjar bete oss som 

vuxna, man vill vara igång hela tiden.. jag vill t.ex. plugga för att försäkra mig om ett 

jobb i framtiden samtidigt som jag vill leva i nuet, tjäna pengar, festa, köpa handväskor 

osv. Det här leder till att jag känner sig kluven, och blir besviken om jag inte lyckas hitta 

ett jobb och då vet man att man inte kommer kunna festa och köpa handväskan som alla 

har.’’   

- Gina 

Både det nya betygsystemet och de ökade kraven som eleverna ställs inför har betydelse för den 

ökade psykiska ohälsan hos ungdomar, enligt våra intervjupersoner. Det nya betygssystemet och 

de ökade kraven i skolan kan ses som tecken på individualisering. Människor är idag alltmer 

beroende av sekundära instanser så som skola och arbetsmarknaden, det leder till att 

konkurrensen har ökat inom dessa sektorer och därmed även kraven (Beck, 2000, s. 123). 

Betygssystemet är ett bevis på detta och den har lett till att det har blivit alltsvårare att få de 

betygen som behövs för en vidareutbildning. Denna förklaring går att läsa i Socialstyrelsen då de 

uppger att ungdomars möjligheter att få arbete har försämrats jämfört med möjligheterna för 

ungefär tjugo år sedan och att detta leder till ökad psykisk ohälsa i form av oro och ångest bland 

dem (Socialstyrelsen, 2009, s. 70).  

7.2 Oro och ångest inför framtiden 
Intervjuerna visar att eleverna har gemensamma åsikter och tankar kring skolan, framtiden och 

den upplevda oron och ångesten som kommer till uttryck. Dessa intervjupersoner upplevde oro 

inför framtiden, mycket på grund av den egna rädslan över att inte ha tillräckligt bra betyg för att 

kunna läsa den utbildningen de helst av allt skulle vilja läsa men också rädslan över att 

överhuvudtaget inte kunna få ett arbete inom den sektorn som de önskar sig, är förekommande 

hos studiens informanter. De ser konkurrensen inom arbetsmarknaden som ett hot och antar att 
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arbetsgivare ska välja att anställa individer med större erfarenhet och som arbetat i flera år, 

istället för de ungdomar som just kommit ut i arbetsmarknaden.  

Även detta fenomen går att se hos Bauman och hans uttalande kring beroendet av sekundära 

instanserna som lett till att arbetslösheten påverkar individen direkt. (Beck, 2000, s. 123) Även 

om studiens intervjupersoner inte kan ses som arbetslösa än så skapar det ändå en känsla av oro 

när de tänker på det som en del av framtiden. Detta går att se hos samtliga intervjupersoner. 

Även tidigare forskning som finns att läsa i Karolinska institutets hemsida pekar på att det är 

bland annat den framtida etableringen på arbetsmarknaden som skapar oro hos ungdomar och de 

menar att chanserna för att ungdomar ska få arbete har försämrats jämfört med chanserna för 

tjugo år sedan (Odlind, 2009). Som en följd av detta har några av intervjupersonerna i denna 

studie funderingar kring att studera i andra städer, men även funderingar kring att studera 

utomlands i hopp om att komma in på den utbildning som de önskar sig.  

7.3 Individualisering - är man verkligen fri? 
 
Individualisering, eller som det även går att tala om i termer av den kulturella friställningen 

menar Fornäs (1994) har en stor betydelse till den frihet vi känner. Individualisering är ett 

begrepp som medför obundenhet av normer och traditioner som idag inte upplevs som lika 

självklara som de gjorde förr. Ett exempel som Fornäs skriver om i sin bok är ungdomar och 

deras framtidsplaner där han beskriver det som att ungdomarnas framtidsval idag är mer 

individbaserade än de var förr. Han menar att ungdomar idag väljer att sätta sig själva i fokus 

istället för att tänka på andra (Fornäs, 1994, s. 41).  

Även om detta kan vara fallet så går det dock att tolka studiens intervjuer som det motsatta, 

särskilt om man utgår från Marias situation. Hennes pappa arbetar som jurist och hon själv kan 

uppleva ibland att han helst av allt vill att hon följer hans fotspår även om han inte alltid nämner 

det direkt. Hon börjar med att säga att hon vill bli jurist för att det är hennes dröm men avslutar 

sedan med en mening som säger att hon inte vill göra sin pappa besviken. Det är inte så ovanligt 

att som Maria känna sig kluven fastän hon själv kanske inte är medveten om det.  

Bauman (2004) talar om det identitetsskapandet som individer genomgår under 

ungdomsperioden. Att ständigt behöva bestämma vem man är och vem man vill bli skapa en 

känsla av förvirring och kluvenhet hos individen på grund av de förväntningar som existerar på 
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grund av utomstående människor (Bauman, 2004, s. 38). I detta fall överensstämmer Marias 

uttalande med Baumans teori. 

Även Socialstyrelsen (2009) pekar på individualiseringen som bidragande till den ökade 

psykiska ohälsan bland ungdomar (Socialstyrelsen, 2009 s. 96). I Ungdomsstyrelsens 

undersökning säger en intervjuperson på följande sätt, vilket går att koppla till det ökade ansvaret 

som studiens intervjupersoner upplever; 

‘’Det  finns  ingen  fritid  längre,  det  är  höga  krav  och  en  bra  framtid  som  gäller.’’   

- Ungdomsstyrelsen (2007) 

Liknande åsikter går att finna hos intervjuperson Alex som delar samma åsikter som individerna 

i Ungdomsstyrelsens studie för sju år sedan.  

‘’  Man  vill  ha  ett  liv  utanför  skolan  också,  inte  bara  stanna  hemma  och  göra  läxor.  /.../  Jag  

gör inte läxorna. Är det för mycket och jag inte förstår hur man ska göra så skiter jag 

i…’’ 

- Alex 

Dessa intervjupersoner upplever sig därför inte vara så fria som det har talats om i uppsatsens 

teoretiska del. Under intervjun med Annika gör hon det klart för skribenterna att hon känner sig 

begränsad av sina föräldrar och deras syn på hur hon bör hantera saker och ting i livet. Hon 

ställer sig även frågan om det går att betraktas som en vuxen samtidigt som man kan ta hjälp av 

sina föräldrar om det skulle behövas. Detta går att förklara på ett sådant sätt att Annika upplever 

sig vara kluven och hon  vet  inte  riktigt  hur  man  lyckas  göra  det  “rätta”.   

7.4 Viljan av att vara som de andra 
 
Gina, som läser den naturvetenskapliga linjen på gymnasiet, pekar tydligt på att det är på grund 

av de höga kraven som skolan ställer på eleverna som har lett till att nästan hela hennes klass 

känner sig stressade och har svårt att sova om nätterna. Hon säger att det finns höga 

förväntningar och ideal som ska uppfyllas av eleverna i skolan för att på så sätt kunna passa in. 

Dessa förväntningar omfattar bland annat att de ständigt pressas på vad de borde göra, hur de 

borde klä sig och vad de egentligen gör efter skolan. 
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Detta beteende förklarar Bauman som ett pris, någonting som bör betalas för att en individ ska 

känna fullständig frihet. Priset som betalas för att uppnå friheten är tryggheten. Detta för med sig 

konsekvenser som kan leda till att man upplever otrygghet i sig själv men också maktlöshet och 

en känsla av att vara otillräcklig (Bauman, 2004, s. 76).  

I Ginas situation kan man se detta på just det sättet eftersom hon väljer att betala det priset som 

krävs för att uppnå den ultimata friheten, som i hennes fall innebär att köpa den dyra handväskan 

som dem andra tjejerna i klassen har. Konsekvenserna blir då i hennes fall att hon upplever att 

hon behöver vara både den duktiga tjejen i skolan som pluggar och har höga ambitioner, men 

även den som betraktas som en av de populära tjejerna i skolan. Detta leder till att Gina har 

ytterligare förväntningar att tillfredsställa vilket i sin tur blir en bidragande faktor till att en ännu 

större press skapas hos henne.  

7.5 Psykisk ohälsa i relation till studierna i skolan 
 
Fornäs menar att samtidigt som handlingsutrymmet ökat idag så är det svårt att uppnå sina mål 

och alltfler människor har för stora krav på sig själva. I takt med att kraven som ställs på en själv 

har ökat, har även känslan av otillräcklighet ökat, individen känner att denne inte räcker till och 

detta leder till kriser under dennes identitetskonstruktion (Fornäs, 1994, s. 156).  

Ett exempel där denna situation kan uppstå går bland annat att se i Fredriks uttalande där han 

tydligt visar sitt missnöje gentemot det nya betygsystemet som enligt honom skapar ännu större 

krav och ökar stressen påtagligt. En förklaring till detta kan vara att Fredrik har upplevt att hans 

ansträngningar inte räcker till för det nya betygsystemet och att han känner sig otillräcklig i sitt 

kämpande. Enligt honom skulle det underlätta extremt att ha kvar det gamla betygsystemet 

eftersom det skulle ge honom högre betyg och han skulle ha en större chans att läsa på den 

utbildning han önskar sig.  

Paralleller mellan denna studie och Ungdomsstyrelsens studie går även att dra, då även deras 

intervjupersoner visade tecken på att även dem känner en stor besvikelse och delar samma åsikt 

som denna studies intervjupersoner vad det gäller den stress som skolan förorsakar.  

Även Undheim och Sund (2005) påpekar att socialt stöd är en avgörande faktor till ungdomars 

upplevda psykiska ohälsa, vilket även går att koppla till denna studie då nästan alla 
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intervjupersoner i denna studie har berättat att de varken sett kuratorn i skolan eller besökt denna 

person. De har även tydliggjort att de har känt sig osäkra på att vända sig till lärare på skolan när 

de inte hänger med under lektioner eller behövt prata med någon. Detta kan ses som en koppling 

till den psykiska ohälsan som de upplever eftersom de tror sig vara ensamma i deras kamp mot 

stressen de känner. En vanlig känsla som uppstår kan vara brist på motivation och att stressen i 

dagsläget blir ett faktum i ungdomarnas tillvaro (Undheim & Sund, 2005, s. 14). 

 

8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Med utgångspunkt i teorierna om individualisering, kan intervjupersonernas utsagor förstås som 

att individualiseringen inte upplevs vara så fri som det kan tyckas. Nästan alla intervjupersoner 

upplever känslor av osäkerhet och stress vad det gäller deras framtidsmöjligheter inom yrkesliv 

eller den utbildningen som de skulle vilja läsa efter gymnasiet. Ökad individualisering har 

medfört valfrihet hos människor och detta har medfört en ökning av osäkerhet hos de, och 

därmed hos studiens intervjupersoner. Denna osäkerhet bygger på  att  inte  veta  vad  som  är  ‘’rätt’’  

eller  ‘’fel’’  och  vad  man  ‘’bör’’  göra.  Möjligheterna  har  blivit  flera  och  allt  är  alltså  inte  längre  

antingen svart eller vitt. Man kan till exempel vilja bli en veterinär först, som i Annikas fall. Inte 

visste hon att hon därefter skulle ändra sig på grund av omständigheter som hon inte har någon 

kontroll över, som att hennes betyg inte kommer räcka för att komma in i den utbildningen som 

krävs för att bli veterinär. Att inte ha någon kontroll över detta är något som vi anser ökar den 

psykiska ohälsan hos de flesta ungdomar. 

Skolan ställer enligt intervjupersonerna en del förväntningar på sina elever som de känner att de 

bör uppfylla. En annan förklaring till att de känner att de bör uppfylla kraven - förutom att de vill 

lyckas komma in på en vidareutbildning eller ett särskilt arbetsområde - tolkar författarna som att 

individerna, medvetet eller omedvetet, vill tillfredsställa viktiga personer i deras omgivning för 

att göra dem stolta. Detta kan vara att man vill ha bra  betyg  för  att  visa  att  man  är  en  “bra”  dotter  

och inte göra sina föräldrar besvikna men även för att ställa för höga krav på sig själv vad det 

gäller hur man klär sig. Hos intervjuperson 5, Gina, berättar hon under intervjun att hon arbetar 

vid sidan om sina studier för att kunna erhålla extra pengar. Den primära anledningen till att hon 
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vill  erhålla  extra  pengar  är,  som  hon  beskriver  det  ‘’för  att  ha  råd  med  den  dyra  handväskan  som  

alla  andra  har’’.  På  så  sätt  vill  hon  passa  in  i  gruppen  med  de  andra  tjejerna i klassen.  

Oron över framtiden, men även den upplevda stressen som studiens intervjupersoner delar, är 

enligt oss ett tecken på individualiseringen och dess konsekvenser. Med framtiden tillkommer ett 

eget ansvar och individen betraktas som vuxen. Detta bidrar till en känsla av rädsla över att 

misslyckas genom att inte ha tillräckliga betyg för att kunna läsa den utbildning man vill läsa, 

som i sin tur skulle betyda att man inte är tillräckligt duktig eller smart.  

Går man inte ut gymnasiet med tillräckliga betyg innebär det att man inte kommer in på den 

utbildningen man vill läsa eller att man överhuvudtaget inte kommer in på någon utbildning alls. 

Detta leder i sin tur till att individen tvingas till yrken med sämre lön och sämre arbetstider, 

vilket går  att  se  som  ett  ‘’straff’’  för  individen  då  han  eller  hon  inte  anses  ha  varit  tillräckligt  

duktig i gymnasiet och har då inte vad som krävs för en vidare utbildning.  

Även det nya betygsystemet, som intervjupersonerna påpekade ett antal gånger, har varit den 

ultimata anledningen till varför elever i gymnasiet idag inte kan uppnå sin fulla kapacitet på 

grund av de regler och krav som existerar. Betygsystemet har under denna studie visat sig vara 

det man är mest missnöjd med i skolan. Systemet visade sig ha en stor påverkan på den enskilda 

individen, samtidigt som pressen från både skola och hemifrån ökar. 

Det nya betygsystemet eller den ökade arbetslösheten bland unga som eleverna berörs eller 

kommer att beröras av mer eller mindre, har eleverna inte någon kontroll över. Detta leder till en 

inskränkt valfrihet hos eleverna, som i sin tur medför frustration och ytterligare stress uppstår 

inför framtiden. 

Förutom den psykiska ohälsan som individerna upplever märkte författarna att vissa av de som 

intervjuades påpekade att deras föräldrar anser sig veta bättre än individen själv. Detta upplevs 

som jobbigt enligt intervjupersonerna medan vissa anser att det också känns skönt att vara 

medveten om att ens föräldrar finns där för de oavsett vad som sker. Under intervjuerna märkte 

författarna  att  eleverna  känner  sig  kluvna  kring  vem  det  är  som  “bestämmer”,  om  det  är  

föräldrarnas ord som spelar roll eller om de själva ska ta ställning till sitt liv. Flera av 

ungdomarna  beskrev  det  som  “läskigt”  att  frigöra  sig  från  föräldrarnas stöd, vilket författarna 
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anser som ännu en förklaring till den förvirring och osäkerhet som eleverna känner, som i sin tur 

resulterar i ännu mer stress. 

Trots att dessa elever upplever stress som följd av skolan och studierna så är inte fenomenet 

skoltrött något nytt fenomen. Den har dock blivit vanligare idag och mycket mer extrem, enligt 

oss. En av anledningarna till detta är att alla ungdomar har idag en möjlighet att genomgå en 

klassresa. Vi är säkerligen alla medvetna om den grupptillhörigheten som individen var en del av 

förr, och att all fokus riktades mot gruppens allmänna intresse istället för att tänka på sitt egna. 

Idag är det inte lika tydligt att veta vilken klass en person tillhör, det syns oftast inte på kläderna 

och man kan inte döma det av individens personlighet heller. I Sverige, idag, kan vem som helst 

utbilda  sig  och  genomgå  en  “klassresa”.  Visst  krävs  det  bra  betyg  och  engagemang  från  

individen men mer än så behövs inte. Och vem säger att det spelar någon roll vilken klass man 

tillhör? Ett förslag på vidare forskning av denna studie är att inkludera Beverly Skeggs teori om 

klass som ytterligare en tidigare forskning. Skeggs skriver i sin bok Att bli respektabel - 

Konstruktioner av klass och kön (1999) om den resa som individen genomgår under sin 

klassresa. Boken inleds med de tankar och känslor som hon upplevde under sin resa mellan olika 

klasser. Om lögnerna hon berättade under hennes ungdom och hur hennes föräldrar gav henne 

materiella ting och via dessa, bidrog till att ge henne ett respektabelt yttre för omvärlden. 

Det våra intervjupersoner säkerligen är medvetna om men inte använder i vardagliga 

konversationer är att klass är en viktig faktor i hur individen blir betraktad av omvärlden. Man 

talar inte om klass i vardagliga konversationer eftersom det inte anses behövas. Likaså antar alla 

människor att de är fria och har en lika stor frihet som vem som helst, men det stämmer inte.  

Många individer visar sin klasstillhörighet på flera olika sätt, utan att veta om det själva. Skeggs 

definition av begreppet klass kan relateras till de elever som blivit intervjuade i denna studie. 

Detta eftersom ett förtydligande med kommer i de svar som individerna gav, ett exempel på detta 

är intervjuperson 3, Maria, vars pappa är jurist och önskar att dottern väljer samma yrkesval som 

honom själv. Maria pratade om pappans önskemål och fick de att verka som hennes egna. Hon 

antydde aldrig att hon tillhörde en annan klass än sina andra klasskamrater, men det framkom 

tydligt mellan raderna i hennes svar. Maria skulle läsa vidare till jurist efter studenten eftersom 

det är det som förväntas av henne. Hon kan välja att studera en annan utbildning, eller ingen alls, 
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men det kommer hon inte att göra. Detta eftersom hon själv känner till sin klassrankning och 

väljer att göra pappa stolt istället för att hamna i konflikt med honom.  

För att utveckla denna studie ytterligare skulle en utdelning av enkäter till en större population 

bidra till en ökad generaliseringsbarhet. Dessa enkäter skulle därmed kunna kompletteras med 

djupintervjuer med lärare på skolan och även kuratorn för att på bästa sätt försöka hitta 

förkunskaper om ämnet. Dessutom kan myndigheter som exempelvis BUP, bidra till att utveckla 

kunskap kring problemet psykisk ohälsa och på vilket sätt den kan förebyggas. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Mail-mall, förfrågan till skolor 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som läser till socionom-programmet på Södertörns Högskola och håller just nu på 

med vårt examensarbete, vår C-uppsats. Vår uppsats handlar om ungdomars psykisk ohälsa i 

relation till skola och framtidsval.  

Vi undrar om det är möjligt att vi kommer till er skolan och intervjuar sex individer som läser sitt 

andra år på gymnasiet, om det är möjligt, tre pojkar och tre flickor. Frågorna som vi kommer att 

ställa handlar om studenternas stresskänslor inför skolan (OM de nu gör det), om de studenterna 

känner sig förvirrade inför valet att hitta rätt vidareutbildning samt om studenterna känner att de 

gör sitt bästa när det kommer till skoluppgifter. 

Intervjuerna kommer att ta ca 25 minuter per individ och er skola kommer att hållas anonym i 

denna studie. Eleverna kommer att tilldelas fingerade namn om de så önskar det.  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Melissa Gülünay och Mirela Koljenovic. 

 

Melissa: 0700XXXXXX                                                  Mirela: 0723XXXXXX 
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Bilaga 2: Mall, Halvstrukturerade intervjufrågor 

(Isbrytare) Vad heter du? Hur gammal är du? Vad studerar du för något? Vad gör du på fritiden? 

Jobbar du något vid sidan om utbildningen? Vad skulle du vilja utbilda dig till efter gymnasiet/ 

jobba med? 

- Känner du att du valt rätt utbildning? Att du är på rätt spår? 

- Om du kan beskriva dig själv med 3 ord, vad skulle dessa ord vara? 

- Vad tror du att din klass/elever i skolan skulle definiera dig som? Tuff, snäll, generös, 

rolig.. etc. - Varför just dessa ord, hur förknippas de med dig? 

- Känner du att du ofta ställer för höga krav på dig själv vad det gäller skolan? 

- Känner du dig ofta nervös, stressad, osäker inför framtiden? T.ex. vad det gäller att 

arbeta, vara självständig osv. varför? - Vet du vad du vill göra i framtiden? 

- Vad tycker du om din skola när det gäller att få stöd när man behöver det? Har man 

tillgång till det?  Exempelvis med läxor eller bara prata ut. -Skulle du kunna tänka dig att 

prata med en vuxen eller en lärare i din skola? 

- Händer det att du känner dig stressad eller nedstämd på grund av att du har läxor som du 

kanske finner svåra och väljer att skjuta fram dem? 

- Stress bland ungdomar har ökat genom åren, vad tror du kan vara orsakerna bakom detta? 

 

Följdfrågor ställdes till varje intervjuperson, beroende på de svar vi fick under själva 

intervjuerna.  

 


