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Gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier i relation till 
upplevd ångest och självkänsla 

 
 

Sofie Haettman och Sara Kärvås 
 

  
Ökade krav i skolan kan leda till större behov för 
gymnasieungdomar att öka sin förmåga till bemästring. Detta 
tydliggör behovet av att undersöka gymnasieungdomars 
emotionella bemästringsstrategier. Studien undersökte 
gymnasieungdomars emotionella bearbetning och emotionella 
uttryck i relation till upplevd ångest och självkänsla samt om det 
förelåg könsskillnader. En enkätundersökning innehållande 
mätinstrumenten Emotional approach coping scale, Rosenberg 
self-esteem scale samt delar av Hospital anxiety and depression 
scale genomfördes vid tre gymnasieskolor med 272 deltagare 
varav 134 män. Resultatet visade att positiva samband förelåg 
mellan emotionell bearbetning och upplevd ångest, samt mellan 
emotionella uttryck och upplevd självkänsla. Kön var den 
starkaste prediktorn gällande självkänsla och ångest; kvinnor 
uppvisade en lägre självkänsla och en högre ångest. Studien bidrar 
med nya kunskaper kring gymnasieungdomars emotionella 
bemästringsstrategier avseende självkänsla och ångest, vilket kan 
lyfta fram diskussionen om gymnasieungdomars olika förmåga 
till bemästringsstrategier.   

 
Keywords: emotional approach coping, self-esteem, anxiety, high 
school students, gender differences 
 

 
Inledning 

 
Ungdomen är en sårbar period för individens psykiska hälsa då det är mycket som händer i 
livet både psykiskt och fysiskt vilket kan vara svårt att hantera. Exempelvis missförhållanden i 
hemmet och utsatthet i skolan kan påverka välmåendet under en längre tid. Individens 
skapande av självkontroll, sociala förmåga och inlärning påverkas av de negativa händelserna 
och individens kognitiva och emotionella förmågor blir hotat, vilket kan få långvariga 
konsekvenser. Enligt World Health Organization (WHO; 2018) är bland annat ångest en av de 
fem vanligaste förklaringarna till psykisk ohälsa i Europa. För att på bästa sätt stödja 
ungdomars välmående och psykiska hälsa krävs ett närvarande socialt nätverk och säker 
skolmiljö som främjar ungas lärande (WHO, 2018).   
 Barn och unga vuxnas psykiska ohälsa i Sverige är sämre än i andra jämförbara delar av 
världen. Depression och framför allt ångestsyndrom ökar mest i Sverige (Socialstyrelsen, 
2017a). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) beror den ökande psykiska ohälsan delvis på 
skolans brister. Där ett ansvar vilar hos skolan att ha förmågan att uppmärksamma de elever 
som lider av psykisk ohälsa då det är skolan som har den vardagliga kontakten med elever 
(Socialstyrelsen, 2016). Det ökande kravet på utbildning från samhället kan innebära en större 
upplevd press hos skolungdomar att avsluta gymnasiet med bra betyg (Folkhälsomyndigheten, 
2018). Ungdomar som lider av bland annat ångest under sina barn- och ungdomsår har en 
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större risk att uppnå lägre utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2017b) än de ungdomar som inte 
lider av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2017b) hävdade att utbredningen av psykisk ohälsa, 
främst för depression och ångest, bland barn och unga vuxna över tid ger en ökad risk för 
långvarigt sjukdomsförlopp. Detta drabbar utbildningsmöjligheter och dessutom ökar riskerna 
för suicidförsök. Utbredningen av ångest för åldrarna 10-17 samt för 18-24 visar att tjejer 
upplever en högre ångest än killar. 
   
   
Ångest i ung ålder  
   
De flesta människor har erfarenheter av att känna oro men trots att det är vanligt 
förekommande hos barn och ungdomar är det förhållandevis lite forskat kring det jämfört med 
utbredningen av forskning kring vuxnas oro. Det finns dock indikationer på att unga som 
upplever oro känner irritabilitet, lättupprördhet, svårigheter att slappna av och svårigheter att 
acceptera plötsliga avbrott (Fowler & Szabó, 2013). Studier har visat att det som oroar vuxna 
är hot de upplever från den sociala omgivningen samt fysiska hot som kan drabba individen 
medan barn mer oroar sig för otäcka saker som högst troligt inte kommer drabba dem i 
vardagslivet (Szabó, 2009). Barn och ungdomar anser att hot från sociala omgivningen som 
exempelvis skam kan vara mer troligt att uppleva än de fysiska hoten som exempelvis 
sjukdom.     
 När oron förvärras och individen upplever en överdriven rädsla som stör beteendet kan det 
leda till att oron övergår till ångest (American Psychiatric Association, 2013). Att känna 
ångest i små doser, som inför en arbetsintervju, är inte farligt så länge det inte påverkar det 
vardagliga livet. Ångest är ett svar på stress inför något, när ångest succesivt ökar och 
individen reagerar med ångest i vardagliga situationer som vanligen inte borde öka 
stresspåslaget kan ångesten bli ett problem och påverka livskvaliteten för individen (American 
Psychological Association, 2016). Studier visar att många ångestsjukdomar debuterar i barn- 
och ungdomen (Axelson & Birmaher, 2001) och att ångestsjukdomar är den vanligaste 
psykiska ohälsan bland unga (Essau, Lewinsohn, Lim, Ho, & Rohde, 2018). Behandlas inte 
symtomen kan de bli bestående, samt även förvärras med åldern (American Psychiatric 
Association, 2013). Det är fler kvinnor än män som diagnostiseras och redan i barndomen är 
det fler flickor än pojkar som diagnostiseras med ångest (Essau et al., 2018). Enligt Essau, 
Conradt, och Petermann (2000) uppvisade flickor i åldrarna 12-17 år betydligt högre nivåer av 
ångest än pojkar i samma ålder. Att i ung ålder få en ångestdiagnos förutsätter att symtomen är 
ihållande över tid, att behöva leva med en ångestdiagnos under utvecklingsperioder kan få 
konsekvenser för det sociala samspelet och utbildningsmöjligheter. Detta innebär att det är 
viktigt att i tidigt stadium försöka uppmärksamma ångestrelaterade symtom, vilket inte är lätt 
då ett barns ångest kan skifta, att barnen uppvisar ångestsymtom i skolan men inte i hemmet 
eller tvärt om. På grund av den skiftande ångesten kan effekten bli att föräldrar eller skola inte 
alltid är medvetna om barnets psykiska tillstånd (Spence, 2018).   
 Ångest är ett brett begrepp där olika symptom indikerar på olika typer av ångest (Ferdinand, 
Lang, Ormel, & Verhulst, 2006). Social ångest innebär en rädsla för sociala situationer och att 
ständigt bedömas av andra (Weeks, Coplan, & Kingsbury, 2008). Studier visar att social 
ångest är mest förekommande bland svenska ungdomar där tjejer är överrepresenterade. För 
att förebygga social ångest finns ett behov av att förklara könsskillnader och på så sätt kan 
anpassningen av stöd bli bättre. Att ha hög social ångest kan inverka på vänskapsrelationer 
exempelvis genom färre vänner, mindre emotionellt stöd och högre avståndstagande. Detta 
uppmärksammades hos båda könen dock visade det att flickors relationer påverkades i högre 
grad än pojkarnas (La Greca & Lopez, 1998).   
 Det är viktigt för elever i skolan att få tillgång till utbildad personal inom psykisk ohälsa för 
att de ska få den hjälp som behövs (Gren-Landell et al., 2009). Essau (2005) visade att flertalet 
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ungdomar söker hjälp för sitt psykiska mående hos skolpsykologen. Därför är det viktigt att 
det finns ett nära samarbete mellan skola och skolpsykologer som kan hjälpa ungdomarna i 
deras situation men även arbeta med förebyggande åtgärder. Enligt Fan och Shi (2009) är de 
strategier som oftast används av människor inte de mest effektiva vid hantering av ångest, då 
de flesta slutar sträva efter mål och undvika alla krav. De hävdade istället att genom 
hanterbara krav och uppnåeliga mål infinner sig en hanterbar balans i ångestsjälvkänslan 
genom att individen utmanar sig själv utan att det blir överväldigande.   
   
   
Copingstrategier  
   
Lazarus och Folkman (1984) definierade copingstrategier som att ha konstant förmågan att 
ändra emotioner och beteende för att på bästa sätt hantera stressfyllda situationer i vardagen 
och även hantera inre påfrestningar och krav. Individer kan hantera stress på många sätt, 
exempelvis genom omedvetna handlingar som vanor och reflexer, men något mer medvetna 
försök att bemästra någonting är uttryck för copingstrategier. Vidare kommer benämningen 
bemästringsstrategi att användas i stället för copingstrategi i denna studie. Olika 
bemästringsstrategier används beroende på situation och kan väljas utifrån vad individen tror 
passar bäst för att få en positiv utgång samt vilka erfarenheter man har av en viss strategi 
(Friedman-Wheeler et al., in press). de Ridder (1997) hävdade att trots det uppskattade 
användandet av bemästringsstrategier bör mätinstrument som mäter bemästringen konstrueras 
med påståenden för att bättre mäta reliabiliteten och validiteten för att strategierna ska vara 
givande. Hon ansåg att det är vanligt förekommande att nyckelbegreppen i mätinstrumenten är 
vagt definierade vilket påverkar kvaliteten.  
   
 
Emotionell bemästring   
   
Individens emotionella bemästring handlar enligt Stanton, Danoff-Burg, Cameron, och Ellis, 
(1994), om förmågan att acceptera, undvika, upptäcka och hantera resurser för att kunna 
bemästra krav i vardagen. Detta kan i sin tur delas upp i problemfokuserad- och emotionell 
fokuserad bemästring (Stanton, Kirk, Cameron, & Danoff-Burg, 2000). Problemfokuserad 
bemästring innebär att hantera stressfyllda situationer (Stanton, et al., 2000) genom att finna 
lösningar, angripa problem i vardagen och följa en handlingsplan för att bemästra problem 
(Austenfeld & Stanton, 2004). Den emotionellt fokuserade bemästringen förklaras utifrån 
olika aspekter som individens förmåga att använda olika strategier. Exempelvis som 
förnekelse, att söka emotionellt och socialt stöd samt att kunna omvärdera situationer till något 
positivt (Baker & Berenbaum, 2007; Stanton et al., 2000). Trots den vida utbredningen 
uppfattas emotionell fokuserad bemästring av vissa att vara oanpassningsbar (Austenfeld & 
Stanton, 2004; Baker & Berenbaum, 2007). Baker och Berenbaum valde att precisera 
betydelsen av emotionell fokuserad bemästring till att innefatta strategier som innebär ett 
aktivt sätt att definiera, bearbeta och aktivt uttrycka sina känslor och ger på så sätt information 
om ens målstatus och benämnde det istället för emotionell bemästringsstrategi.  
 En mer specifik uppdelning av emotionell bemästring inkluderar emotionell bearbetning och 
emotionella uttryck (Stanton et al., 1994). Det används för att se i vilken utsträckning 
individen har förmåga att bemästra krav och påfrestningar individen upplever i situationer. 
Emotionell bearbetning innefattar mer specifikt individens förmåga att lyssna, reflektera och 
förstå sina känslor. Emotionella uttryck är individens förmåga att tillåta sig agera ut sina 
känslor både i tal och skrift (Stanton et al., 2000).    
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 Ett mätinstrument, Emotionell bemästringsstrategi (EAC) med självskattning konstruerades 
av Stanton et al. (1994) för att mäta emotionell bearbetning och emotionella uttryck. Individer 
som skattar sig högt på EAC anses i större utsträckning ha lättare att förstå sina känslor och 
vara mer villiga att ge utlopp för sina känslor i stressande situationer de ställs i vardagen (Juth, 
Dickerson, Zoccola, & Lam, 2015). Stanton et al. hävdade att det förekommer mätinstrument 
som inte lika precist som EAC mäter individens emotionella bearbetning och emotionella 
uttryck. Istället förekommer det påståenden som är mer inriktade på att mäta individens 
emotionella stress, vilket Stanton et al. inte ansåg vara relevant för ett mätinstrument som ska 
mäta emotionell fokuserad bemästring. EAC:s delskalor emotionell bearbetning och 
emotionella uttryck har en hög intern konsistens (Austenfeld & Stanton, 2004).    
 För deltagare i åldrarna 17-21 framkom det att emotionell bemästring över tid var mer 
fördelaktigt för kvinnor (Stanton et al., 1994). Män visade sig bli mer nedstämda och upplevde 
en mindre tillfredsställelse i livet när de använde emotionell bemästringsstrategi vid stressande 
situationer, medan kvinnor upplevde sig mindre nedstämda och mer tillfredsställda. Studien 
antyder att kvinnor använder emotionella uttryck i större utsträckning än män men att 
kulturella skillnader, etnicitet och ålder kan påverka och ge andra utfall.  
 Även för deltagare som var i åldrarna 18-22 visade det sig att kvinnor i större utsträckning 
använde sig av emotionell bemästringsstrategi än män, medan män i större utsträckning 
använde sig av problem-fokuserad bemästring. Genom att ha insikt och ett kausalt tänkande 
kan humöret påverkas av den emotionella bemästringsstrategin (Baker & Berenbaum, 2007). 
Marques et al. (2009) visade att även kvinnliga deltagare i åldrarna 30-40 använde emotionell 
bemästring i högre grad än männen men kopplat till ångest framkom inte några könsskillnader.   
  
 
Självkänslans olika stadier   
   
Självkänsla innebär värdet individen lägger i sig själv, det är individens egen uppfattning 
snarare än verkligheten som spelar in beträffande värdering av självkänsla (Baumeister, 
Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Den subjektiva upplevelse av attityder som exempelvis 
skam, skuld, förödmjukelse, stolthet och självgodhet kan endast nås genom självrapportering 
och är viktiga för att kunna studera människans mentala hälsa (Rosenberg, 1965).  En individs 
självkänsla definieras ofta som hög eller låg, där hög självkänsla bidrar till upplevelsen av 
bättre välbefinnande jämfört med individer som har låg. Individer med låg självkänsla kan i 
kortare stunder uppleva högre självkänsla när de känner sig tillfredsställda över en prestation 
men upplever även en ännu sämre självkänsla när de inte lyckas. En individ med hög 
självkänsla påverkas inte i lika stor grad över en prestation som den inte lyckas med. (Brown, 
2010). Crocker och Park (2004) hävdade att det inte är individens höga eller låga självkänsla 
som är av betydelse utan viljan att sträva efter den.   
 Självkänsla kan delas upp i global självkänsla och specifik självkänsla. Global självkänsla är 
även synonymt med grundläggande självkänsla. Det är grunden individen faller tillbaka på när 
motgångar uppstår i det vardagliga livet. Som tidigare nämnts är det egna värdet individen har 
på sig själv som bestämmer hur väl den grundläggande självkänslan är, den är oberoende utav 
andras åsikter och godkännande (Johnson & Forsman, 1995). Global självkänsla är generellt 
den självkänslan som menas när det används i vardagligt språkbruk och som fått mest 
utrymme vid psykologisk forskning (Rosenberg, M., Schooler, Schoenbach, & Rosenberg, F., 
1995). Specifik självkänsla har därmed fått mindre uppmärksamhet. Den globala självkänslan 
är summan av de olika områden som specifika självkänslan innefattar. 
 Global självkänsla innefattar fyra breda områden. Den första, akademiskt självförtroende, 
innefattar inte enbart självbedömning av akademisk utbildning utan inkluderar även yrke. Den 
andra, social självkänsla är individens egen bedömning om sin sociala färdighet. Hur individen 
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ser på det egna jaget är tredje området och benämns som känslomässigt självförtroende. Det 
fjärde och sista är fysisk självkänsla som speglar den egna utvärderingen av fysiskt utseende. 
Inom var och en av dessa breda områden kan ytterligare olika kategorier plockas ut med 
avseende på självkänsla (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). Generellt påverkas inte mäns 
globala självkänsla av den specifika självkänslan. Däremot påverkas kvinnors globala 
självkänsla generellt i högre grad av självkänslan i de olika områdena som specifik självkänsla 
innehåller (Bolognini, Plancherel, Bettschart, & Halfon, 1996). 
 Självkänsla går upp och ned i olika perioder i livet och det förekommer inte könsskillnader 
för självkänslans livskurva (Orth & Robins, 2014). Barn har generellt hög självkänsla då de 
ofta har en orealistisk positiv syn på sig själva. När kognitiva förmågorna utvecklats i högre 
grad börjar omgivningens feedback och åsikter från föräldrar, kompisar och lärare förändra 
självbedömningen, oftast till det negativa eftersom feedbacken blir mer negativ än tidigare. 
Detta visas i tonåren då självkänslan fortsätter att dala (Robins & Trzesniewski, 2005). 
Framförallt gymnasietiden är en tid då självförtroendet för gymnasieungdomar prövas. Denna 
tid är kantad av många frågor; vem är jag, vem vill jag vara, vad ska jag bli och hur är jag 
jämfört med andra. Många förändringar sker, inte bara på det psykiska planet utan även det 
fysiska, förändringarna kan leda till att hitta en acceptans för ett helt nytt jag. Det finns ofta en 
osäkerhet kring vilka förväntningar som finns; är jag ett barn eller är jag vuxen (Rosenberg, 
1965). Att gymnasieungdomars självkänsla skulle påverkas av ekonomisk bakgrund finns det 
inget stöd för (McMullin & Cairney, 2004). Efter tonåren stiger självkänslan och är som högst 
vid högre medelålder för att sedan succesivt avta (Robins & Trzesniewski). Oavsett ålder och 
tidpunkt rapporterar kvinnor generellt lägre självkänsla än män (Baldwin & Hoffman, 2002). 
Detta resultat stöds även av McMullin och Cairney. Den största skillnaden mellan män och 
kvinnors självkänsla förekommer i tonåren för att sedan plana ut i vuxen ålder (Kling, Hyde, 
Showers, & Buswell, 1999). Trots att självkänslan följer en utvecklingsmässig variation med 
ålder tenderar individer med hög självkänsla under en viss tid även att ha hög under ett annat 
skede i livet, vilket även gäller för individer med låg självkänsla (Orth & Robins).    
 

 
Syfte, frågeställning och hypoteser 
 
Det har inte påträffats någon studie i Sverige som undersökt om det finns någon koppling till 
elevers användande av emotionella bemästringsstrategier i relation till upplevd ångest och 
självkänsla. Därmed var syftet med studien att undersöka gymnasieungdomars emotionella 
bemästringsstrategier i relation till upplevd ångest och självkänsla samt om det förelåg 
eventuella könsskillnader. Frågeställningen för studien var: I vilken omfattning skiljer sig 
emotionella bemästringsstrategier för olika kön? De två hypoteser som undersöktes i studien 
var; (1) det finns en positiv relation mellan emotionell bemästring och upplevd självkänsla; 
(2) det finns en negativ relation mellan emotionell bemästring och upplevd ångest.   
 
 

Metod 

  
Deltagare  
 
Totalt delades 275 enkäter ut till gymnasieungdomar i årskurs ett, två och tre på tre 
gymnasieskolor i en mellanstor stad i Sverige. Deltagarna bestod av gymnasieungdomar från 
praktiska och teoretiska program. För att delta i studien fanns kriteriet att behärska det svenska 
språket då enkäten var utformad på svenska. Antalet insamlade enkäter i årskurs ett var 52 
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(19.1%), årskurs två 21 (7.7%) och årskurs tre 199 (73.2%). De tre skolorna hade 45 (16.5%), 
69 (25.4%) respektive 158 (58.1%) deltagare som medverkade i studien.  
 Vid insamlandet av data valde en deltagare att ej medverka, när dataanalysen skulle 
påbörjas exkluderades ytterligare två deltagare då över 60% av deras enkäter var ofullständigt 
besvarade. Partiella bortfall uppgick till 22. De obesvarade påståendena tillgavs ett medelvärde 
uträknat från det index där respektive påstående ingick och kunde därmed inkluderas fullt ut. 
Detta resulterade i att 272 enkäter ingick i studien. Antalet män som deltog var 
134 (49.3%), kvinnor 131 (48.2%) och 7 (2.5%) valde annat som kön. Eftersom endast 7 
deltagare valde annat som kön exkluderades dem från analyserna.  
  
 

Material  
 
Enkäten innehöll tre mätinstrument med sammanlagt 25 påståenden och tre 
bakgrundsfrågor.            
 Emotional approach coping, (EAC) (Stanton et al., 1994). Ett mätinstrument för att mäta 
oberoende variabeln emotionell bemästringsstrategi. En svensk version av instrumentet 
användes (Eklund, Elfström, Eriksson, & Söderlund, 2018). Påståendena besvarades utifrån 
krav och påfrestningar som gymnasieungdomarna upplevt under de senaste två veckorna i 
samband med sina studier. Instrumentet bestod av åtta påståenden uppdelade i två index med 
fyra påståenden avsedda att mäta emotionell bearbetning och fyra påståenden för emotionella 
uttryck. Emotionell bearbetning innefattar individens förmåga att uppmärksamma sina egna 
känslor. Exempel på ett sådant påstående, “ Under de två senaste veckorna har jag insett att 
mina känslor är verkliga och viktiga”. Emotionella uttryck innefattar hur väl individen förhållit 
sig att uttrycka sina känslor. Exempel på ett sådant påstående var, “Under de två senaste 
veckorna har jag känt mig fri att uttrycka mina känslor”. Svarsalternativen skattades på en 
fyrgradig Likertskala med alternativen aldrig eller mycket sällan, ganska sällan, ganska ofta 
och mycket ofta, där de sedan kodades 1 - 4. Poängen för emotionell bearbetning och 
emotionella uttryck summerades vardera till ett medelvärdesindex. Ett högt värde indikerar på 
en högre förmåga till emotionell bemästring (Cronbachs alfa för emotionell bearbetning = .81 
och för emotionella uttryck .80).  
 Hospital anxiety and depression scale (HADS) (Zigmund & Snaith, 1983). Enbart 
ångestskalan användes som bestod utav sju påstående för att mäta beroende variabeln ångest, 
en svensk version av mätinstrumentet användes (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). 
Påståendena besvarades utifrån gymnasieungdomarnas sinnesstämning den senaste veckan. 
Exempel på ett sådant påstående, “Jag känner mig spänd eller uppskruvad” med följande 
svarsalternativ: inte alls, då och då, ofta och för det mesta, som kodades 0 - 3. Två av 
påståendena skalvändes och summaindex räknades för alla påståenden. Skalan gick från 0 till 
21 där högre poäng indikerar på en högre upplevd ångest (Cronbachs alfa = .81).  
 Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg, 1965). Skalan innehåller tio påståenden för att 
mäta beroende variabeln självkänsla. En svensk version användes (Lundgren, Garvin, 
Andersson, Jonasson, & Kristenson, 2018). Följande är ett exempel på ett sådant påstående, 
“Jag tycker att jag är en värdefull person, minst lika värdefull som andra”. Svarsalternativen 
skattades på en fyrgradig Likertskala: instämmer inte alls, instämmer inte, instämmer och 
instämmer helt, som kodades 0 – 3 och fem påståenden skalvändes. Summaindex räknades för 
påståendena, den lägsta poängen för skalan var 0 och den högsta 30, där ett högt värde 
indikerar på högre upplevd självkänsla (Cronbachs alfa = .88).  
 Enkäten avslutades med bakgrundsvariabler konstruerade specifikt för denna studie. 
Deltagarna fick uppge kön med tre svarsalternativ: man, kvinna eller annat. Gymnasieår 
markerades genom ett, två eller tre, sist uppgavs vilken skola de studerade vid med tre 
svarsalternativ.  
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 En mindre förstudie genomfördes när enkäten utformats och delades ut till fyra 
högskolestudenter och två gymnasieungdomar för att se eventuella svårigheter att läsa av 
enkäten och om det fanns några språkliga brister. I mätinstrumentet Emotional 
approach coping ifrågasattes ordet bejakat i påståendet, “Under de två senaste veckorna har 
jag bejakat mina känslor”. För att motverka systematisk felkälla informerades deltagarna om 
ordets betydelse innan enkäten delades ut.  
  
  
Procedur  
 
Inledningsvis kontaktades tre skolor nio veckor innan datainsamlingen ägde rum. Syftet med 
studien förklarades och en förfrågan om möjlighet att medverka gavs. Vid en av 
skolorna tillhandahöll lärare kontakt med rektorn vilket resulterade till fler deltagare, då 
tillgång till fler klasser gavs. En kontinuerlig kontakt med lärare på skolorna hölls. De fick 
även ta del av missivbrevet samt att de fick informationen att det inte finns någon forskning 
som tyder på att deltagare som svarat på dessa påståenden har påverkats negativt eller fått sitt 
psykiska mående sänkt. Tid och datum bestämdes för insamling av data för två av de tre 
skolorna. En skola hade inte möjlighet att ta emot författarna men delade själva ut enkäten 
med erhållna instruktioner. Deltagarna informerades om studiens syfte, enkätens upplägg och 
de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017), frivillighet att delta, anonymitet och att svaren 
endast skulle användas i denna studie. Deltagarna tackades muntligt och skriftligt för deras 
medverkan. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 
 
  

Resultat 
 
För emotionell bearbetning, emotionella uttryck och självkänsla var de totala medelvärdena 
något över mitten på svarsskalorna. Ångest fick ett totalt medelvärde som var strax under 
mitten på svarsskalan (se Tabell 1). Fyra Pearsonkorrelationer utfördes för att konstatera 
korrelationerna mellan oberoende- och beroende variabler (se Tabell 1). Sambandet mellan 
emotionell bearbetning och ångest samt mellan emotionella uttryck och självkänsla var 
signifikanta. Samvariationen indikerar på att de gymnasieungdomar som anger högre 
emotionell bearbetning även anger högre ångest. Även indikerar samvariationen på att 
gymnasieungdomar som anger högre emotionella uttryck även anger högre självkänsla. 
Korrelationen mellan de två EAC-strategierna var signifikant, men låg. Den högsta 
korrelationen var mellan ångest och självkänsla som visade att ju högre ångest desto lägre 
självkänsla.  
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Tabell 1       
Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 
 
Variabler 1 2 3 4       M SD 
1. 
Emotionell 
bearbetning 

     
 

2.28 

 
 

0.68 
2. 
Emotionella 
uttryck 

 
 

.291** 

    
 

2.46 

 
 

0.71 
3.  
Ångest 

 
.197** 

 
-.091 

   
8.87 

 
4.40 

4. 
Självkänsla 

 
-.094 

 
.138* 

 
-.554** 

  
18.09 

 
6.35 

Not. M och SD för män och kvinnor 
* p < .05, ** p < .01 

   

 
 

 
Gällande emotionell bearbetning, emotionella uttryck, upplevd ångest och självkänsla visade 
envägs variansanalyser att det förelåg signifikanta medelvärdesskillnader mellan könen (se 
Tabell 2). Resultatet visade signifikanta medelvärdesskillnader för kön angående emotionell 
bearbetning, F(1, 264) = 28.22, p < .001, η2 = .10, samt emotionella uttryck, F(1, 264) = 8.81, 
p < .01, η2 = .03. Detta visade att kvinnor rapporterade ett högre medelvärde som låg över 
mitten på svarsskalorna angående emotionell bearbetning och emotionella uttryck än män. 
Envägs variansanalys visade på signifikant medelvärdesskillnad mellan kön vid upplevd 
ångest, F(1, 264) = 70.53, p < .001, η2 = .21. Män rapporterade det lägsta medelvärdet vilket 
var under mitten på svarsskalan, medan kvinnor rapporterade det högsta medelvärdet som var 
något över mitten på svarsskalan. För upplevd självkänsla förelåg en signifikant 
medelvärdesskillnad mellan män och kvinnor, F(1, 264) = 57.80, p < .001, η2 = .18. Män 
rapporterade det högsta medelvärde som var över mitten medan kvinnor hade ett medelvärde 
något över mitten.  
   
 
Tabell 2 
Medelpoäng och standardavvikelser för män och kvinnor 
 
 
Variabler 

     
  Män (n = 134) 

 
Kvinnor (n = 131) 

 
      Fa                  p 

 
 

 
 

 M SD M SD     
Emotionell 
bearbetning 

 
2.06 

 
0.70 

 
2.50 

 
0.59 

 
28.22 

 
.000** 

 
 

 
 

Emotionella 
uttryck 

 
2.33 

 
0.68 

 
2.58 

 
0.70 

 
8.81 

 
.003** 

 
 

 
 

Ångest 6.88 3.94 10.91 3.87 70.53 .000**   
Självkänsla 20.74 6.18 15.36 5.28 57.79 .000**   
Not. Testpoängens variationsvidd för emotionella bemästringsstrategier 8-32, ångest 0-21, självkänsla 0-30. 
a Envägs variansanalys för oberoende mätningar. 
* p < .05, ** p < .01  
 
 



9 
 

 
 

För att analysera bakgrundsvariablerna årskurs (1, 2, 3) och tre skolor i relation till beroende 
variablerna ångest och självkänsla, genomfördes envägs variansanalyser. En oberoende 
variabel per analys jämfördes mot beroende variablerna vilket resulterade i fyra envägs 
variansanalyser. Det visade att det fanns en signifikant skillnad mellan årskurserna när det 
gäller upplevd ångest F(2, 272) = 4.65, p < .001, η2 = .03. Post hoc- test med Tukey visade att 
det fanns signifikant skillnad mellan årskurs 1 (M = 7.78, SD = 3.81) och 2 (M = 11.32, SD = 
3.07), p < .01. Det framkom inte några signifikanta skillnader mellan årskurs tre och de andra 
årskurserna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan årskurs och upplevd självkänsla. Det 
fanns varken någon signifikant skillnad mellan skolorna och upplevd ångest eller för skolor 
och upplevd självkänsla. När det gäller upplevd ångest och upplevd självkänsla fanns det inga 
signifikanta skillnader mellan skolorna. 
 Resultatet från envägs variansanalyserna visade att det fanns en skillnad mellan årskurs 1 
och 2 gällande upplevd ångest och självkänsla. Gruppstorlekarna skilde sig kraftigt åt och det 
fanns skäl att misstänka Typ-1 fel. Detta bidrog till att årskurs exkluderades i 
regressionsanalyserna. Då skolorna inte visade på några signifikanta skillnader gällande 
upplevd ångest och självkänsla inkluderades de inte i regressionsanalysen. Kön (män och 
kvinnor) uppvisade konsekventa relationer till beroendevariablerna ångest och självkänsla, 
därav inkluderades kön som en prediktor variabel i den följande regressionsanalysen. 
 En hierarkisk multipel regressionsanalys, med kön inlagt i steg 1 och emotionell bemästring 
inlagt i steg 2, utfördes för att se hur mycket variationen av självkänsla och ångest som kan 
förklaras av prediktor variablerna. Modellen för självkänsla och ångest var totalt statistiskt 
signifikant (se Tabell 3). Totalt för självkänsla kunde 17% av variationen förklaras, varav 
emotionell bemästring som lades in i steg två stod för 4%. Totalt för ångest kunde 20% 
förklaras, varav emotionell bemästring som lades in i steg två stod för 4%. 
Regressionsanalysen visade att kvinnor tenderade att ha lägre självkänsla och mer ångest än 
män. Samt att emotionell bearbetning var associerad med mer ångest och att emotionellt 
uttryck var associerad med högre självkänsla och mindre ångest.  
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I samband med regressionsanalyserna utfördes ytterligare en regressionsanalys där emotionella 
uttryck lades som ensam prediktor variabel gällande beroende variabeln ångest. Det visade att 
emotionella uttryck gällande ångest inte var en signifikant prediktor 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier i 
relation till upplevd ångest och självkänsla samt om det förelåg könsskillnader. Resultatet 
visade att kvinnor hade en tydligare koppling till emotionella bemästringsstrategier än män. 
Kön hade en starkare koppling till upplevd ångest och självkänsla än emotionella 
bemästringsstrategier.    
 
 
Emotionell bemästring och kön  
 
Friedman-Wheeler et al. (in press) hävdar att bemästringsstrategier används på olika sätt vilket 
kan kopplas till studien i denna uppsats där emotionella bemästringsstrategier används olika. 
Kvinnor använde sig utav emotionella bemästringsstrategier i större utsträckning än män, 
vilket även visas i studien av Marques et al. (2009). Stanton et al.	(1994) kom fram till att det 
var mer fördelaktigt för kvinnor att använda sig av emotionella bemästringsstrategier. Studien 
i denna uppsats kan varken stödja eller motbevisa detta även om resultatet visade att kvinnor 
hade en starkare koppling till emotionella bemästringsstrategier än män. Stanton et al. hävdar 
att kvinnor i större grad använder sig av emotionella uttryck än män för att hantera 
vardagssituationer vilket stämmer överens med denna studie. En förklaring till detta kan 
möjligen vara kvinnors förmåga att lättare kunna agera ut sina känslor.  
  
  

Tabell 3   
Regressionsanalyser för självkänsla och ångest 
 

 

 Självkänsla Ångest 
 Steg 1 Steg 2 Steg 1 Steg 2 
Variabler βa βa βa βa 
Steg 1:     
Könb -.42** -.47** .46** .45** 
Steg 2:     
Emotionell  
bearbetning 

 .01   
.12* 

Emotionella  
uttryck 

 .21*   
-.19* 

     
F- värde 53.40** 23.07** 65.16** 26.75** 
(df) (1, 244) (2, 244) (1, 244) (3, 244) 
R2 17.7 21.3 .21 .24 
∆ R2  3.6  .03 
Not. N = 265. *p < .05, ** p < .01    
ßa anger standardiserade regressionskoefficienter   
b Män kodades med ett och kvinnor med två 
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Upplevd självkänsla i relation till emotionell bemästring och kön  
 
Angående hypotes 1, det finns en positiv relation mellan grad av emotionell bemästring och 
grad av upplevd självkänsla, visade resultatet att det fanns ett signifikant positiv samband 
mellan emotionella uttryck och upplevd självkänsla. Det visade att de gymnasieungdomar som 
använde sig utav emotionella uttryck hade högre upplevd självkänsla. Resultatet 
går emot Austenfeld och Stanton (2004) som menade att emotionell bearbetning är mer 
fördelaktigt att använda än emotionella uttryck. En förklaring till utfallet kan vara att 
deltagarna i denna studie antyddes föredra att använda emotionella uttryck över emotionell 
bearbetning. Detta skulle dock kunna skilja sig beroende på stickprov. Ytterligare en 
förklaring kan vara att deltagarna endast besvarade påståendena utifrån hur de känt de senaste 
två veckorna. Ett annat resultat skulle eventuellt uppkommit om mätningen skett vid annan 
tidpunkt. En nyligen prestation kan påverka en individ med låg upplevd självkänsla för 
stunden (Brown, 2010) vilket kan medföra att individen uppger en högre eller lägre 
självkänsla än vad annars skulle rapporterats. En tredje förklaring kan vara att det är svårt att 
jämföra studier med varandra då deltagarna levde i olika sociokulturella miljöer (Sverige 
respektive Nordamerika), vilket kan innebära olika normer och acceptans gällande emotioner 
och emotionell bemästring. 

Könsskillnader avseende upplevd självkänsla hos gymnasieungdomarna visade att män 
rapporterade en signifikant högre upplevd självkänsla än kvinnor som rapporterade den lägsta. 
Detta stödjs även av Baldwin och Hoffman (2002) samt McMullin och Cairney (2004) som 
menar att kvinnor generellt rapporterar lägre självkänsla än män. För att se hur stor betydelse 
kön, emotionell bearbetning och emotionella uttryck hade för självkänsla utfördes en 
regressionsanalys. Regressionsanalysen visade att kön hade en större inverkan på självkänsla 
än emotionell bearbetning och emotionella uttryck. Detta påvisades genom att 17.7% av 
variansen i självkänsla kunde förklaras av kön och 3.6% kunde förklaras av emotionell 
bearbetning och emotionella uttryck. I regressionsanalysen var emotionella uttryck en 
signifikant prediktor vid upplevd självkänsla, vilket är i linje med hypotes 1. Vilket stödjs av 
Baker och Berenbaum (2007) samt Stanton et al. (2000) som menar att användningen av 
emotionella bemästringsstrategier bidrar till positiva påföljder. 

Att det förkommer könsskillnader i självkänsla kan ha en rad olika förklaringar, i likhet med 
Kling et al. (1999) kan en anledning till resultatet vara att det finns mer acceptans för kvinnor 
att tillåtas uttrycka sina känslor. Detta kan göra att det blir lättare för kvinnor att svara 
sanningsenligt rörande sin egna upplevda självkänsla. Däremot kan män känna ett behov att 
göra det som de tror är socialt önskvärt, att samhället förväntar sig att män ska ha en hög 
upplevd självkänsla. Tonåren är en tid då skillnader i självkänsla är som mest påtaglig för män 
och kvinnor, vilket kan vara ytterligare förklaring till könsskillnaderna i studien gällande 
upplevd självkänsla (Kling et al., 1999). 

Det skulle även kunna förklaras av att kvinnors globala självkänsla har en tendens att 
påverkas av den upplevda självkänslan i ett specifikt område i större utsträckning än män 
(Bolognini et al., 1996). Avseende skolan kan detta kopplas till att kvinnor generellt har 
svårare att skilja den upplevda självkänslan i det akademiska området från den globala 
självkänslan än män.   

Gällande årskurs, skola och upplevd självkänsla visade inte tvåvägs variansanalysen några 
konsekventa skillnader, vilket kan bero på de ojämnt fördelade antal deltagare både i 
årskurserna samt mellan de tre skolorna, detta ökade risken för Typ-I fel. Vilket medförde att 
årskurs och skola inte återkom i vidare analyser.  
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Upplevd ångest i relation till emotionell bemästring och kön  
 
Hypotes 2, det finns en negativ relation mellan grad av emotionell bemästring och upplevd 
ångest, så förekom ett signifikant positivt samband uppkom mellan gymnasieungdomarnas 
emotionella bearbetning och upplevda ångest. Det visade att högre emotionell bearbetning hos 
gymnasieungdomarna var kopplat till högre upplevd ångest. Stanton et al. (2000) beskriver 
emotionell bearbetning som ett sätt för individen att ha närmre kontakt med sina känslor 
genom att lyssna och förstå. Detta kan vara en förklaring till resultatet då en närmre kontakt 
med sina känslor kan åstadkomma att individen lättare känner ångest. Med detta sagt så 
behöver inte ångest enbart ses som en negativ känsla utan i små doser fungera på ett positivt 
sätt genom att förbereda individen för utmaningar (American Psychological Association, 
2016).  

Kvinnor rapporterade högre upplevd ångest än män, trots att de använder sig av emotionell 
bemästring i större utsträckning, vilket inte stödjer resultatet av Marques et al. (2009) som 
menar att det inte förekommer några könsskillnader i användningen av emotionell bemästring 
vid upplevd ångest. Essau et al. (2000) visar i sin studie att flickor uppvisade högre nivåer av 
ångest än pojkarna, vilket stämmer överens med denna studie där kvinnor rapporterade 
betydligt högre medelvärde än män avseende upplevd ångest. I tonåren är social ångest den 
vanligaste typen av ångest (La Greca & Lopez, 1998), där hot från den sociala omgivningen är 
ett vanligt förekommande orosmoment för ungdomar (Szabó, 2009). Flickor uppvisar en högre 
grad av social ångest än män (La Greca & Lopez) detta kan vara en förklaring till varför 
kvinnorna i studien angav en höger upplevd ångest än männen.  

Regressionsanalysen visade i denna studie att kön har en större betydelse för upplevd ångest 
än vad emotionell bearbetning och emotionella uttryck har. Detta påvisades genom att 21% av 
variansen av ångest kan förklaras av kön och ytterligare 3% kan förklaras av emotionell 
bearbetning och emotionella uttryck. Det visade även att emotionell bearbetning och 
emotionella uttryck var signifikanta prediktorer för upplevd ångest. Detta medför att hypotes 2 
inte får stöd.  

Dock upptäcktes det i regressionsanalysen att emotionell bearbetning var 
en suppressorvariabel som påverkade emotionella uttryck att bidra till mer variation i ångest 
än vad den egentligen bidrar med. Suppressor-förhållandet förklarar även i Pearsonkorrelation 
att mellan emotionella uttryck och ångest så är korrelationen ej signifikant och nära noll men i 
regressionsanalysen visar emotionella uttryck ett högre signifikant värde.  

För att undersöka årskurs och skola i relation till upplevd ångest utfördes en variansanalys. 
Även här gjordes samma iakttagelse som för årskurs och skola i relation till upplevd 
självkänsla, att risken för Typ-I fel var för hög för att utföra ytterligare analyser med 
bakgrundsvariablerna.  
  
  
Styrkor och svagheter   
 
Under förstudien uppkom otydlighet vid ett av påståendena i Emotional 
approach coping vilket resulterade i att författarna valde att förklara påståendet innan enkäten 
delades ut. Vid en av skolorna gavs inte möjligheten för författarna att närvara, vilket 
resulterade i att kontrollen över hur enkäten presenterades uteblev. Dock medförde denna 
svaghet, att inte kunna medverka i en av skolorna, en möjlighet att få tillgång till fler deltagare 
vilket blev en stor styrka för studien. Då deltagandet var högt och män och kvinnor var jämt 
fördelade ökade generaliserbarheten gällande jämförelsen mellan kvinnor och män vilket även 
ökade studiens validitet. Beträffande årskurs hade fler gymnasieungdomar från årskurs två 
varit önskvärt för att tydligare se eventuella skillnader och ge en ökad generaliserbarhet 
avseende olika åldrar. Då endast tre skolor från samma geografiska område representerades 
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medför detta att resultatet för skolorna inte kan generaliseras att gälla i andra svenska 
gymnasieskolor.   

Tre beprövade mätinstrument: Emotional approach coping, Hospital anxiety and 
depression scale och Rosenberg self-esteem scale användes som alla fick ett Cronbachs alfa 
värde som låg mellan .80 och .88, vilket stärker studiens reliabilitet. Instrumenten är 
självrapporterade vilket är en styrka att eleverna själva fick ge en subjektiv skattning gällande 
emotionell bemästring, självkänsla och ångest. Styrkan i en subjektiv skattning är att det är 
gymnasieungdomarnas egen uppfattning av deras upplevda känslor som uppges. En subjektiv 
skattning kan även vara en svaghet då deltagarna kan svara som de anser är socialt önskvärt. 
Studier om Emotional approach coping i relation till självkänsla och ångest kopplat till 
gymnasieungdomar har tidigare inte påträffats i Sverige vilket kan ses som en 
styrka. Avsaknaden av tidigare studier av Emotional approach coping i Sverige bidrog till 
begränsningar att jämföra denna studie med andra resultat. De obesvarade påståendena 
i enkäterna var väldigt få, under 5%, vilket ökade studiens validitet. Enligt Fowler och Szabó 
(2013) är lättupprördhet och svårigheter att slappna av sådant som är utmärkande för oro hos 
unga vilket speglas av items i HAD-skalan, vilket även kan bidra till studiens validitet. 

Det finns inget test som med säkerhet kan påvisa att emotionell bearbetning var 
en suppressorvariabel. Dock framkom det skillnader i Pearsonkorrelationen och i regressionen 
att emotionella uttryck endast är signifikant prediktor av ångest tillsammans med emotionell 
bearbetning och inte ensam. Detta gav en indikation om suppressorfenoment.  
 
 
Förslag till vidare forskning och relevans för relaterad praktisk verksamhet   
 
En begränsning i denna studie var den ojämna fördelningen mellan årskurserna. Med jämnare 
fördelning hade eventuella skillnader varit mer framträdande och mer betydelsefulla att 
inkludera i fler analyser vilket kan vara ett förslag till framtida studier. Även skolornas 
geografiska placering kan ha haft betydelse att inga säkra skillnader mellan skolorna framkom. 
Det vore därmed intressant att undersöka skillnader mellan exempelvis skolor på landsbygden 
med storstäder, samt jämföra skolor i städer med tydliga socioekonomiska skillnader. Då 
Emotional approach coping använts i liten utsträckning i Sverige är ytterligare ett förslag till 
framtida forskning att vidare undersöka variabler i relation till Emotional approach coping.   

Genom att ge emotionella uttryck mer utrymme i skolan kan lärare och skolhälsopersonal 
bidra med att ge eleverna en större möjlighet till att praktiskt, verbalt eller skriftligt, öva på 
att uttrycka sig och på så sätt stärka sin självkänsla. Det är viktigt att inte göra någon skillnad i 
kön gällande den förväntade förmågan att kunna uttrycka sig. Lärare kan bli mer vaksamma 
över elevernas olika sätt till bearbetning, detta kan leda till diskussion om på vilket sätt i 
nuläget elever ges möjlighet till bearbetning av egna reaktioner. Det kan även uppmärksamma 
skolpersonal på vilka förbättringar i skolans miljö som skulle kunna göras för att ge elever en 
bättre möjlighet till att bejaka sin bearbetning. Exempelvis behövs det arbetas mer för att 
eleverna ska känna sig trygga i skolans miljöer? Vilket skulle kunna göras genom mer 
information till personal om vikten av skolans miljö och dess påverkan på ungdomars 
oro. Ytterligare studier inom detta område kan leda till en mer öppen diskussion mellan lärare 
och skolledning, vilket ger en ökad kunskap och förståelse kring olikheten att använda 
emotionella bemästringsstrategier.    
  
  
Slutsatser 
 
Resultatet av studiens frågeställning: I vilken omfattning skiljer sig emotionella 
bemästringsstrategier för olika kön vid upplevd ångest och upplevd självkänsla? visade att 
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kvinnor angav högre nivåer av emotionella bemästringsstrategier än män, det framkom även 
att kvinnor uppvisar högre upplevd ångest och lägre självkänsla än män. Dock kan inte denna 
studie visa om skillnaderna varit ännu större utan användning av emotionella 
bemästringsstrategier. Hypotes 1, det finns en positiv relation mellan grad av emotionell 
bemästring och grad av upplevd självkänsla, bekräftades delvis. Hypotes 2, det finns en 
negativ relation mellan grad av emotionell bemästring och upplevd ångest, bekräftades inte. 
Resultaten visade att gymnasieungdomars emotionella bearbetning i större grad kopplades till 
ångest medan emotionella uttryck i högre grad kopplades till självkänsla. Studien bidrar med 
information om svenska gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier vid upplevd 
ångest och självkänsla och är en första svensk validering av Emotional approach coping. 
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