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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och belysa vilken psykisk stress samt press 

många unga vuxna människor i vårt moderna samhälle lever med. Den psykiska hälsan 

hos åldersgruppen 16-24 år blir sämre för varje år och jag anser att politiker och 

makthavare måste få upp ögonen för detta växande problem. Frågeställningarna söker 

svar på vilka faktorer och katalysatorer som utlöser ohälsosam stress hos den unga 

generationen samt om det finns någon gemensam nämnare i fenomenet. Detta är en 

kvalitativ studie med hermeneutisk ansats som innebär att gå från del till helhet och 

förståelse till förklaring, upprepade gånger ända tills en huvudtolkning träder fram. 

Tanken med hermeneutiken är även att studien tar sin början där förförståelsen har nått 

mättnad. Urvalsgruppen är fem kvinnor och en man i åldern 22-26 år, varav tre bor i 

hyresrätt, två i bostadsrätt och en hos förälder i Stockholm. En informant är egen 

företagare, två är anställda i den privata sektorn, en är anställd i den offentliga sektorn 

och två är studenter på högskola eller universitet. Resultatet och huvudtolkningen av det 

empiriska materialet handlar om själslig och materiell balans. Huvudtolkningen är att 

den ohälsosamma stressen kommer av en obalans mellan förväntningar, möjligheter och 

förutsättningar. För det första måste individen vara i balans med sig själv och den 

närmaste omgivningen, därefter är det möjligt för individen att hitta balans mellan 

samhällets förväntningar och de globala möjligheterna. 

 

Nyckelord: Stress, självet, samhället, globalisering, unga vuxna och hermeneutik 
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1. Introduktion 
Plötsligt en morgon för nio år sedan kunde jag inte förmå min kropp att gå till jobbet. 

Ingen av mina viktiga arbetsuppgifter kunde lägre dra mig igenom morgonproceduren 

ut i bilen och iväg till mitt arbete. Jag visste inte ens längre hur jag skulle få ihop 

köksutrustningen för att kunna brygga en kopp kaffe, som jag trodde att jag kunde efter 

15 års kaffedrickande. Gråtandes på golvet i köket, i mina fina arbetskläder, fann min 

hustru mig. Hon hjälpte mig att förstå att jag inte skulle bita ihop mer, det var dags att 

släppa det krampaktiga greppet och sjukskriva mig vilket resulterade i fyra månaders 

rekreation med stort stöd av professionella inom området. 

 

Nu när jag sitter här och skriver en C-uppsats i Sociologi med socialpsykologisk 

inriktning, så känner jag att det är dags att använda mig av min erfarenhet för att göra en 

intressant uppsats som belyser den moderna människans svårigheter med att få ihop ett 

allt mer komplicerat livspussel. Jag tror att människor är olika mottagliga för ohälsosam 

stress, och det är intressant att undersöka vad som kan vara upphovet till att en del 

klarar av att lägga livspusslet och andra inte. Är det fel på pusslets bitar, 

sammanfogningen av bitarna eller är det helheten som är problemet?  

 

Samhällsforskaren ska självklart se och beskriva alla åldergrupper i samhället men mitt 

intresse ligger framförallt hos den unga vuxna generationen, då jag tror att mycket av 

vår framtida hållbara samhällsutveckling hänger på att denna grupp individer har bra 

hälsa. Unga vuxna idag är framtidens föräldrar, politiker och makthavare. Vill vi att 

samhället ska styras på ett hållbart sätt i framtiden så måste grunden till det 

långtidsfriska läggas tidigt i livet. Av dessa anledningar så kommer denna uppsats att 

handla om unga vuxna i dagens moderna samhälle. 

 

 

1.1 Ungdomsstyrelsen 

I upprinnelsen av uppsatsen sökte jag på Internet efter myndigheter och organisationer 

som arbetar för åldersgruppen som min studie kretsar kring. Den myndighet som jag 

fann har störst påverkan för att unga vuxna ska bli behandlade på ett så bra sätt som 

möjligt är ungdomsstyrelsen och de ska föra ungdomarnas talan. Nedan följer en kort 

historisk tillbakablick på hur myndigheten har organiserats och hur den ser ut idag. 

 

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för unga människors och 

styrelsens fokus ligger i att unga ska få tillgång till välfärd och inflytande. Myndigheten 

har även fått i uppdrag av regeringen att fördela stadsbidrag på bästa sätt för att främja 

detta. För att kunna bedriva sin verksamhet på bästa tänkbara sätt så har 

ungdomsstyrelsen utarbetat tre övergripande mål för myndigheten. 

 
Ungdomsstyrelsen kunskapsproduktion om ungas levnadssituation är relevant och 

efterfrågad. Ungdomsstyrelsen stödjer statliga och kommunala aktörer att förstärka 

ungdomsperspektivet i sin verksamhet. Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och 

hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav (ungdomsstyrelsens 

mål www.ungdomsstyrelsen.se).  

 

Ungdomspolitiken i Sverige startade 1959 och de politiska diskussionerna har alltså 

pågått i mer än 50 år. Politiken har förstås haft olika mål och inriktningar under dessa år 
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men jag ska här nedan beskriva vad som har hänt sedan 1994 då myndigheten fick sitt 

nuvarande namn. 

1994 ombildades ungdomsrådet till ungdomsstyrelsen, och bakgrunden till beslutet var 

regeringens proposition. Den ungdomspolitiska propositionen betonade vikten av 

ungdomspolitiken och att ungdomars inflytande och delaktighet i samhället är av stor 

vikt. Ungdomsstyrelsen fick en central roll i frågor som rör ungdomar med ett 

övergripande ansvar för dessa, och det tillsattes en generaldirektör för att leda 

myndigheten. 

2004 kom den senaste ungdomspolitiska proportionen med nya tydliga mål för 

verksamheten. Ungdomar ska ha makt att förändra och tillgång till välfärd på riktigt. 

Ungdomar ska från och med nu ses som en resurs och att ungdomar är olika. Vidare ska 

deras självständighet bejakas och att unga har rättigheter. 

Från 2006 flyttas ungdomsstyrelsen mellan olika departement och 2008 beslutas att 

styrelsen även ska förfoga över stadsbidragen som är öronmärkta för att motarbeta 

diskriminering och arbeta för jämställdhet bland annat. 

2010 har nu ungdomsstyrelsen fått sin plats under utbildningsdepartementet där 

ungdomsministern leder arbetet. För närvarande är det Nyamko Sabuni som är 

ungdomsminister (ungdomsstyrelsens historia www.ungdomsstyrelsen.se). 

 

 

1.2 Syfte och motivering 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och belysa vilken psykisk press många unga 

människor i vårt moderna samhälle lever med. Jag vill ta fram unga människors egna 

berättelser om vad som påverkar dem både från samhället i stort och hur deras egna 

”jag” påverkas av fenomenet. Det är något som inte stämmer med den psykiska hälsan 

hos unga människor i samhället idag, eftersom Socialstyrelsens alla folkhälsorapporter 

pekar åt samma oroväckande håll. Den psykiska hälsan hos åldersgruppen 16-24 år blir 

sämre för varje år och jag anser att politiker och makthavare måste få upp ögonen för 

detta växande problem.  

Som motivering till mitt ämnesval har jag intresserat mig för stora delar av 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) som beskriver ungas psykiska ohälsa och att 

långtidssjukskrivningarna i Sverige består till 40 % av psykiska sjukdomar. Ytterligare 

35% av de längre sjukskrivningarna är enligt folkhälsorapporten, med all sannolikhet, 

stressrelaterade. Jag vill ta fram mönster i samhället påverkar unga människor, ur detta 

perspektiv, både själsligt och materiellt. Personer som står bakom de politiska besluten, 

och andra makthavare som påverkar det samhälle som den unga generationen lever i, 

behöver få ökad förståelse för de ungas utsatta situation.  

Därför har jag som studerande samhällsforskare, tagit på mig rollen att inom ramen för 

denna uppsats göra allt som står i min makt, för att bromsa denna ohållbara 

samhällsutveckling. Jag tror sedan att utvecklingen går att vända om tillräckligt många 

människor tar sig tid att förstå problemet och agerar för att göra något åt det. 

Om vi inte värnar om våra ungdomar och deras hälsa så bygger vi inte en hållbar 

samhällsutveckling som jag ser det.  

 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka faktorer och katalysatorer utlöser den ohälsosamma stressen hos unga människor i 

Stockholm idag och hur gör ungdomarna för att hantera den? 
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Finns det några gemensamma faktorer och katalysatorer som bidrar till den 

ohälsosamma stressen hos unga människor i Stockholm idag?       

 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag är intresserad av att studera detta fenomen i hela Sverige men jag måste inse att 

stora avgränsningar måste göras och inte minst med tanke på tidsaspekten. En kvalitativ 

studie handlar i första hand om kvalitet, där en djupare förståelse eftersträvas, och inte 

om kvantitet där en mer generell bild av hur det ser ut presenteras. Kvantitativa 

undersökningar om detta gör redan socialstyrelsen och ungdomsstyrelsen bland annat. 

Denna undersökning kommer att studera sex unga människor i ett djupare perspektiv 

med hela livssituationen i fokus. I min urvalsgrupp, som jag kommer att återkomma till, 

har jag valt personer som bor, tillfälligt eller fast, i Stockholm och begränsat 

åldersintervallet till 19-27 år. Detta har jag gjort för att jag har bra kontakter i 

Stockholm och för att urvalsgruppen snabbt och smidigt kunde sättas ihop. Jag kommer 

inte att ha med någon som är arbetslös eller bostadslös i uppsatsen vilket också är en 

stor avgränsning. 

 

 

1.5 Definition av uppsatsens huvudbegrepp 

Senmodernt 

Senmoderna samhällen är ett begrepp som sociologen Anthony Giddens (1999) 

använder sig av för att beskriva vårt moderna högutvecklade och komplicerade 

samhälle. Ett samhälle som mer och mer kantas av risk och risktagande. 

 

Mikro-, meso- och makronivå 

Mikronivån i samhället är interaktionen som sker mellan individer och makronivån är 

det som händer i samhället i stort. Mesonivån är det som sker mellan dessa nivåer, en 

form av mellannivå, där exempelvis gruppinteraktioner äger rum. Dessa olika nivåer 

kan bara förstås i förhållande till varandra. 

 

Stressorer 

Stressorer är ett samlingsnamn för aktiviteter, händelser, uppgifter eller annat som har 

en stressande inverkan på individer eller grupper och de kan upplevas både fysiskt och 

psykiskt. Stressforskare skiljer på inre och yttre stressorer och de kan påverka individer 

olika mycket beroende på förutsättningar att hantera det som stressar. 

 

Coping 

Coping är ett ord som har sin grund i engelskans ord ”cope” som betyder att klara av 

eller att ”stå pall”. Coping har blivit ett ord som förekommer frekvent i texter som 

beskriver hur människor klarar av att hantera olika stressorer. 

 

 

 

2. Tidigare forskning 
Nu följer en beskrivning av den tidigare forskning som jag har tagit del av via 

vetenskapliga artiklar. Jag har koncentrerat mig på tidigare forskning som är daterad 

2006 och senare då jag anser att forskning om ungdomar och deras livsvillkor förändras 

i en snabb takt. Utvecklingen som unga människor är en del av är i ständig förändring 

och förnyelse vilket gör att förståelsen för ungas livsvillkor har en tendens att bli 
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gammal relativt fort. Denna tes förstärks av Lalander & Johansson (2007) vilka jag 

kommer att återkomma till i uppsatsens teoretiska ramverk. Avsnittet kommer att 

avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning och även beskriva artiklarnas 

relevans för mina frågeställningar. Detta kommer senare i uppsatsen kommer att ligga 

till grund för uppsatsens olika teman. 

 

  

2.1 Unga kvinnors stressorer i ett senmodernt samhälle 

Det finns en del tidigare forskning om unga män och kvinnors psykiska hälsa i 

senmoderna samhällen. Men det finns relativt få kvalitativa undersökningar som 

fokuserar på ungdomarnas egna berättelser och upplevelser av stressorer i livet och hur 

dessa identifieras. Nedan följer en studie som har det angreppsättet. 

”Young woman facing multiple and intersecting stressors of modernity, gender orders 

and youth” är en studie som utfördes av Maria Wiklund, Carita Bengs, Eva-Britt 

Malmgren-Olsson och Ann Öhman 2010. Alla fyra forskare är verksamma i Umeå och i 

denna kvalitativa studie ingick 40 unga svenska kvinnor i åldern 16-25 som hade sökt 

hjälp på ett hälsocenter för unga med stressymtom. Forskarna har sammanfattat 

undersökningen med tre huvudgrupper av fenomen som stressar unga kvinnor. 

Modernitet, genusfrågor och ungdomlighet är de tre huvudfenomen som stressar de 

unga kvinnorna enligt forskarna. De har även kommit fram till i studien att unga 

kvinnor uttrycker en större oro, är mer deprimerade och är mer stressade än unga män. 

Detta styrker även Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 som visar samma resultat. 

 

 

2.2 Stress och metoder för att hantera stress bland unga män 

Nästa vetenskapliga artikel som jag har studerat med intresse är ”Stress and Stress 

Management Among Youth and Young Men” som är skriven av Dzung X. Vo och M. 

Jane Park 2008. Artikeln beskriver hur stressorer stark påverkar hälsostatusen och hur 

olika metoder kan minska de negativa konsekvenserna av stress. Det framgår även i 

denna studie att unga kvinnor rapporteras ha större påverkan av olika stressorer och att 

det finns skillnad i vad som stressar män och kvinnor. Ett exempel är att män kan bli 

stressade, enligt artikeln, av förlorad status i olika grupper och kvinnor blir mer 

stressade av att förlora en nära relation. Artikelförfattarna talar om metoder som coping, 

mindfulness och mind-body för att minska stressen bland unga. Forskarna hävdar vidare 

att det finns behov av vidare forskning på flertalet områden när det kommer till detta 

fenomen. Inom urbanisering, genus, socioekonomiska och kulturella frågor, anser 

Dzung och Park att det finns mycket forskning kvar att göra.  

 

  

2.3 Faktorer som påverkar studiestress 

En vän till mig, som är docent och legitimerad sjukgymnast på Karolinska intitutet, gav 

mig tipset att kontakta Annika Weaving med tanke på mitt uppsatsämne. Weaving är 

legitimerad sjukgymnast och har skrivit en magisteruppsats vid namn: ”Stress, 

utbrändhet, depression, och självskattad hälsa hos sjukgymnaster och sambandet mellan 

studiemiljö och utbrändhet” (2007).  

Weaving beskriver i sin studie att stress och utmattningssyndrom är ett problem i 

samhället som ökar och sprider sig till fler sysselsättningar i samhället. Syftet med 

Weavings uppsats var att utröna om det föreligger skillnader för olika universitet och 

följaktligen hur pedagogiken skiljer sig åt för att öka respektive minska stressen bland 

studenterna. Hon tittade även på vilka faktorer som upplevs som stressiga och 
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studiemiljöns påverkan av fenomenet. Weavings studie är en kvantitativ undersökning 

med nära 300 studenter från Stockholm och Linköping under första och femte terminen, 

där studenterna har svarat på en omfattande enkät för att täcka in frågeställningarna. 

Resultatet av undersökningen visade att studenter i Stockholm under termin 5 upplevde 

en större stress och utmattning än studenterna i Linköping under samma termin. I detta 

resultat ansåg studenterna att studiemiljön påverkar detta fenomen starkt och 16% 

rapporterade symtom som är depressiva och hela 22% av studenterna upplevde dålig 

hälsa. Symtomen var enligt studenterna mestadels relaterade till studierna. Annika 

Weavings slutsats av studien var att studiemiljön är mycket viktig, samt att de 

undervisade lärarna måste få mer förståelse för att det finns studenter med dessa 

symtom och arbeta aktivt för att minska stressorerna. 

  

 

2.4 Många unga söker inte hjälp för mental ohälsa 

I en medicinsk studie från 2007 publicerad i Sociology of Health & Illness beskriver 

Lucy Biddle, Jenny Donovan, Debbie Sharp och David Gunell från universitetet i 

Bristol, att många unga människor lider av olika former av psykisk ohälsa. Det är långt 

ifrån alla unga människor som söker hjälp hos professionella inom området och detta 

försöker forskarna i denna studie att förklara. Studien heter: ”Explaining non-help-

seeking amongst young adults with mental distress: a dynamic interpretive model of 

illness behaviour”. I denna kvalitativa studie ingick 10 män och 13 kvinnor i åldern 16-

24 år. Hälften var studenter, resterande arbetade hel- eller deltid och några få var 

arbetslösa. Alla deltagande i studien visade tydliga tecken på mental ohälsa och över 

hälften har haft självmordstankar. Resultatet visar att många av dessa ungdomar har 

försökt att normalisera stressen till en form av ”varje-dag-stress” för att på det viset inte 

känna sig onormala. Tankar som att tiden läker alla sår, jag växer ur det och att det helt 

enkelt ingår i livet som ung vuxen framgår av studien. Forskarna har delat upp känslan 

hos dessa ungdomar i sidan med normala bekymmer som de ska hantera själva, och den 

andra sidan med verkliga bekymmer där behov av hjälp föreligger. Studien visar att 

ungdomarna kämpar sig kvar på den ”normala” sidan med hjälp av copingstategier och 

även förnekelse för att slippa gå över på den andra sidan där de upplever att de kommer 

att framstå som ”sjuka”. Det finns uppfattningar bland ungdomarna att de som befinner 

sig på den ”sjuka” sidan får en stigmatiserad bild från samhället som de inte vill 

identifieras med. Detta är en av de största bidragande orsakerna till att många unga 

individer i samhället inte söker hjälp fast de skulle behöva det enligt forskarna. 

 

 

2.5 Hantering av överbelastning och stress i familjer 

I en kvantitativ studie från 2010 har Chris A. Higgins, Linda E. Duxbury och Sean T. 

Lyons undersökt hur män och kvinnor som har delat inkomstansvar i familjer klarar av 

överbelastningen och stressen i vardagen. ”Coping With Overload and Stress: Men and 

Women in Dual-Erner Families” heter studien. Ansvaret för familjen och arbetet 

tillsammans skapar enligt forskarna överbelastning för många människor som leder till 

stress. I denna studie har fyra olika copingstategier framkommit. Nedtrappning av 

hushållssysslor, lämna arbetsrelaterade uppgifter på arbetet och att klara sig på mindre 

sömn är exempel på det. En annan strategi är att skapa nya familjeregler där exempelvis 

barnen hjälper till hemma eller att planera in familjetid tillsammans. Att lägga om sin 

arbetstid och att begränsa engagemanget på arbetet är en tredje och avslutningsvis att 

söka stöd och hjälp med exempelvis äldre släktingar eller med barnen är ytterligare en 

strategi för att klara av överbelastningen i vardagen. De två copingstategier som 
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dominerar är de som handlar om personliga prioriteringar såsom att lämna saker ogjort i 

hemmet och att försöka skriva om reglerna för familjen. De andra två strategierna som 

handlar om arbetet och stöd utifrån är inte lika vanligt förekommande enligt forskarna. 

 

  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Skillnaderna mellan kvinnor och män, när det kommer till psykisk ohälsa, är intressant. 

Forskarna (Wiklund et al. 2010) har även undersökt på mikronivå för att sedan koppla 

analysen till makronivå och det som sker mellan dessa nivåer. Ett tema ur artikeln om 

unga kvinnors stressorer i ett senmodernt samhälle, är skillnaden mellan kvinnor och 

män som framkommer med tydlighet, samt det andra temat med mikro-, meso- och 

makronivå som är av stor betydelse för utformningen av denna uppsats. 

 

Studier som fokuserar mer på unga män samt deras påverkan av ohälsosam stress, är 

sällsynt när det handlar om detta fenomen. Därför anser jag att artikeln (Dzung Park 

2008) är bra för att skapa lite jämvikt i forskningen. Inom min frågeställning till 

uppsatsen ställer jag även frågan om vad unga människor gör för att minska ohälsosam 

stress och i denna artikel finns det ett antal exempel på metoder som används. Metoder 

för att minska ohälsosam stress är ytterliggare en fråga som jag vill söka svar på i min 

uppsats. 

 

Det talas mycket om utmattningssyndrom i arbetslivet men få studier beskriver stressen 

och pressen som även vuxna studenter lever med. Mötet med Annika Weaving utökade 

min förståelse om att problematiken om stressen i det senmoderna samhället är bredare 

och komplexare. I uppsatsens urvalsgrupp ingår både studenter och arbetstagare vilket 

gör att det är värdefullt att få ta del av en studie som har varit koncentrerad på 

studenters välbefinnande. 

 

Jag anser det relevant att lyfta fram att det finns ett mörkertal i statistiken som redan är 

oroande. Med hänsyn till ovan nämnda studie (Biddle et al. 2007) kan vi anta att det är 

betydligt fler unga människor som lever med en psykisk ohälsa i samhället och det 

innebär att problemet är större än vad kanske någon kan ana. 

 

Upptäckter som visar på att män och kvinnor har lättare att göra avkall på det personliga 

planet än på exempelvis arbetet är intressant. Nedprioriteringarna görs i första hand 

enligt denna studie (Higgins, Duxbury & Lyons 2010) på mikro-nivå och det är svårare 

att påverka det som händer på meso-nivån och makro-nivån. Även om denna studies 

urvalsgrupp endast var föräldrar så anser jag att deras strategier är överförbara även på 

min urvalsgrupp som jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen. 

 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för uppsatsen och förklara varför jag har valt dessa böcker att utgöra stommen och 

helheten i det som uppsatsen vill belysa. 

 

 

3.1 Anthony Giddens 
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Anthony Giddens anses vara en av våra främsta samhällsteoretiker i modern tid och han 

har skrivit boken Modernitet och självidentitet (1997). Han menar att moderniteten och 

den pågående globaliseringen gör att aktörerna i samhället påverkas av omvandlingar 

både av institutioner och av ”självet”. Detta skapar reflexiva människor som hela tiden 

försöker att anpassa sig till den högmoderna och föränderliga tillvaron. Giddens hävdar 

att moderniteten har en viss dynamik som han har sammanfattat med följande 

samlingsbegrepp: Åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och 

institutionell reflexivitet. Globaliseringen har medfört att sociala relationer nu har fått 

helt nya villkor, abstrakta system lyfter ur interaktioner från specifika platser och 

vetenskapen utsätts för motbevisning hela tiden. Detta skapar enligt Giddens 

existentiella bryderier för många människor i det senmoderna samhället. 

 

Vidare talar han om att alla människor har en ontologisk trygghet i grunden som 

uppväxtmiljön och socialiseringen skapar. Den ontologiska tryggheten bygger på en 

stark tillit och kan liknas vid en social grundtrygghet som föräldrar och andra 

omsorgspersoner hjälps åt för att skapa under uppväxten. Omsorgspersonerna skyddar i 

de flesta fall barnen från svårigheter och otrevliga upplevelser både direkt och indirekt 

för att uppväxten ska bli trygg. Tilliten till omsorgspersonerna gör även så att barnet 

vågar prova nya och oupptäckta vägar under sin utveckling. Giddens menar att denna 

trygghet och tillit både förenklar samt försvårar för individen senare i livet när 

valmöjligheterna blir många.   

 

Det senmoderna förhållandet, både intima och vänskapsförhållanden, präglas enligt 

honom av en ömsesidigt och jämlikt förhållningssätt. Giddens har döpt denna form av 

förhållande till det rena förhållandet. I det rena förhållandet är båda parterna delaktiga 

av egen fri vilja och båda har rätt att få ut lika mycket av samvaron och om så inte är 

fallet har individerna rätt att lämna relationen. Denna relation existerar för sin egen 

skull, utan yttre påverkan, och intimiteten spelar en avgörande roll enligt Giddens. 

 

Den moderna människan lever i ett risksamhälle där många faktorer är kopplade till 

risktagande i någon form enligt Giddens. Den individuella ekonomin är idag kopplad till 

världsekonomin där räntor och oljepriser styrs globalt. Det finns risker med att 

exempelvis äta onyttig mat, dricka alkohol och nyttja tobak, men en tillit till sjukvården 

finns och risken tas. Den medicinska forskningen är inriktad på att hitta motmedel till 

alla risker som människan tar och kan skifta från den ena dagen till den andra. Ett 

exempel som Giddens nämner är att ett tag ansågs det som lugnande att röka och att fet 

mat var viktig för en sund kropp. Han menar att det inte är underligt att en del 

människor tappar förtroendet för den medicinska vetenskapen och endast uppsöker 

läkare i yttersta nödfall. 

 

Kroppen ter sig som ett något enklare begrepp än exempelvis ”självet” hävdar Giddens. 

Människans kropp är självklar och en källa till fysikt smärta eller njutning, och vi har 

alla ett ganska tydligt förhållande till den egna kroppen på gott och ont. Kroppen utsätts 

för påfrestningar såsom sjukdomar eller skador och är starkt kopplad till vår 

självidentitet. Helt avgörande är om vi känner oss ”hemma i kroppen” och gör vi inte 

det kan det ta sig olika uttryck såsom ätstörningar exempelvis menar Giddens (1997 s 

123).  

 

Det har skett en stor förändring i senmodern tid av människans kontroll av naturen 

fortsätter Giddens. Kontrollen är knuten till globaliseringen och människors 
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ekonomiska och sociala handlande. Världen blir skapad av människan med kunskaps- 

och socialiserings mål och inte av någon yttre kraft. Platsen som den senmoderna 

människan bestämmer sig för att leva sitt liv är flexibelt jämfört hur det var i tidigare 

epoker där det fysiskt rumsliga var styrt av traditioner. Boenden där hela släkten ryms 

under samma tak är idag sällsynt och släktband är inte så starka längre utan individerna 

är fria att fatta sina egna beslut inom ramen för självets reflexiva projekt (Giddens 1999 

s 176). 

 

Vidare diskuterar han även den ständigt närvarande risken för att livet ska kännas 

meningslöst i en värld som har utvecklat en låg moral men är högteknologiskt. Här 

menar Giddens att den ontologiska tryggheten och tilliten hjälper till att hålla 

meningslösheten borta och aktiviteter kantade av rutin har samma effekt. Denna 

trygghet och tillit hjälper människan att hålla ner bryderier om existentiella frågor men 

den är skör, och ju mer öppet självets reflexiva projekt är desto svagare blir skyddet 

hävdar Giddens.   

 

 

3.2 Philip Lalander & Thomas Johansson 

Den andra boken i mitt teoretiska ramverk är Ungdomar i teori och praktik (2007) som 

är skriven av Philip Lalander, professor i socialpsykologi vid Växjö universitet och 

Thomas Johansson, professor i socialpsykologi vid Göteborg och Roskildes universitet. 

Denna bok beskriver och förklarar ungdomars livsvillkor i ett modernt och föränderligt 

samhälle samt vad det innebär för deras identitetsskapande. 

 

Lalander & Johansson beskriver hur ungdomar är som seismografer som känsligt tolkar 

vår tid och ger utryck för samhällsförändringarna. Idealet som ungdomarna växer in i är 

ett överordnat ideal i dagens moderna samhälle, där ungdomlighet, skönhet och 

produktivitet är ledord. Dessa ungdomar har stor betydelse för framtiden menar 

Lalander & Johansson, då de som tidigare nämnts i uppsatsen är morgondagens 

föräldrar, politiker och makthavare, men det är även dessa individer som kommer att 

befolka fängelserna i framtiden. Detta är bara några få exempel av alla instanser och 

delar i samhället som kommer att fylls av denna generation i framtiden, och det gör att 

ungdomskulturforskning borde vara ett gemensamt intresse enligt Lalander & 

Johansson. 

 

Lalander & Johansson talar även om tilltagande globalisering, medialisering och 

individualisering och att dessa delar har förändrat förutsättningarna för 

identitetsskapande. De jämför nya och traditionella gemenskaper där de nya moderna 

gemenskaperna, som kan vara globala via Internet eller TV, inte behöver vara fysiska. 

Trots att många ungdomar aldrig har träffats ansikte mot ansikte så upplever de en 

mycket stark gemenskap med sina digitala vänner. Det finns forskare som menar att det 

går att likna vid en sorts föreställd gemenskap en gemenskap som inte är på riktigt. 

Lalander & Johanssons förklarar att många ungdomar utrycker stora fördelar med 

anonymiteten på Internet och möjligheterna att fråga eller utrycka känslor som annars 

skulle var för känsligt att säga ansikte mot ansikte. Influenser och idéer från hela 

världen finns tillgängliga för ungdomarna genom medialiseringen för att inspirera till 

ungdomskultur, ungdomsidentitet och grupptillhörighet enligt Lalander & Johansson. 

 

Individualiseringen i dagens moderna samhälle hänger ihop med en övergång eller 

utveckling av det traditionella samhället menar Lalander & Johanssson. Ungdomarna 
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anser att det är viktigt att vara med en grupp men samtidigt vill de skapa en egen 

position, identitet samt känsla av autencitet. För att förstå ungdomsgrupper så måste vi 

även förstå individerna i den. Autencitet är en känsla av något som är eget samtidigt 

som det är på riktigt. Samtidens ungdomars identitetsskapande präglas av rörlighet, 

kulturell obundenhet, flexibilitet och ironi. Lalander & Johansson sammanfattar detta 

med att globaliseringen och medialiseringen både skapar nya möjligheter men även 

ställer till med en del nya problem för ungdomarna. 

 

 

Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Lalander & Johansson anser att, för att förstå ungdomsgrupper så måste hela dynamiken  

förstås precis som Giddens menar. Alla delar och kopplingar i dynamiken måste 

placeras under lupp: Individ – grupp – kollektiv - samhälle/kultur. Detta är mikro-, 

meso- och makroperspektiv som denna uppsats har som grundtema. 

Den ontologiska tryggheten och tilliten är viktiga pararmetrar i identitetsskapandet och 

en förutsättning för att hålla existentiell ångest borta. Giddens talar om självets reflexiva 

projekt, vilket även Lalander & Johansson har använt i sin bok, som sammanfattar den 

senmoderna människans arbete med sin identitet. 

Rena intima förhållandena dominerar i det senmoderna samhället som också har blivit 

ett risksamhälle både individuellt och globalt. 

Den unga generationen representerar ett överordnat ideal som utmärks av skönhet, 

ungdomlighet och produktivitet i en värld som blir allt mer globaliserad, medialiserad 

och individualiserad. 

Skillnaderna mellan traditionella och nya gemenskaper är att den nya gruppen kan vara 

global samt att den är skiljd från det fysiskt rumsliga enligt Giddens, Lalander & 

Johansson. 

 

 

 

4. Metod 
Under denna del kommer jag att beskriva hur jag har kommit fram till val av metod och 

grundtankarna i hur den går till i praktiken. I slutet av metoddelen kommer jag att 

redovisa hur jag har arbetat med min egen förförståelse och sist ligger ett stycke om 

urvalsgruppsförfarandet och hur datainsamlingen har gått till. 

 

Jag har valt att använda en metod med hermeneutisk (uttalas hermeneftisk) ansats för att 

uppfylla uppsatsens syfte och för att besvara frågeställningarna. Per-Johan Ödmans 

(2007) beskriver hermeneutiken och dess möjligheter så som han har tolkat den i boken: 

”Tolkning, förståelse och vetande Hermeneutik i teori och praktik.” Här nedan följer 

den hermeneutiska ansatsens grundtankar. 

 

4.1 Metodens grundtankar 

Hermeneutiken har ett antal viktiga ord och begrepp. De mest grundläggande orden är 

förståelse och tolkning. Denna kvalitativa metod är fokuserad på tolkningen och genom 

den se mönster i existensens helhet. Även att missförstå är en del av hermeneutiken. 

Andra väsentliga begrepp är livsvärlden och att förståelsen ska bli djupare med hela 

livssituationen under luppen. Livsvärlden är den värld som aktörerna i samhället håller 

för verklig genom sina tankar och handlingar. Människans värld existerar på det sätt 

som vi förstår samt tolkar och förståelsen skapar livsvärlden (2007 s 26). Tolkning kan 

leda till förståelse och förståelse kan leda till tolkning. Hermeneutikern menar att vi 
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tolkar hela tiden omedvetet men plötsligt dyker det upp något som är svårtolkat och då 

krävs det någon form av klargörande för att komma vidare. Denna process tar aldrig slut 

utan är ständigt utvecklande. Vi tolkar när vi inte förstår och vi tolkar för att vi vill 

förstå (2007 s 58). 

Det finns många kul situationer som uppkommer när vi försöker tolka och det som vi 

har framför oss inte alls går ihop med vår förförståelse. Om en pensionär i en permobil 

passerar en uteservering med ungdomar, håller upp långfingret och skriker ”snorungar” 

så blir vår tolknings- och förförståelseprocess något störd för en stund. Exemplet har jag 

tagit från ett humorprogram på tv som heter ”pensionärsjävlar” och programidén 

kommer ursprungligen från Belgien. 

 

De tre hermeneutiska cirklarna är grundläggande för metoden. 

  

         

Förförståelse        Förståelse            Del         Helhet              Förståelse         Förklaring 

 

 

Förförståelsen spelar en väsentlig roll i hermeneutiken då det är vid dess mättnad som 

studien tar sin början och det är en av de starkaste anledningarna till att jag har valt 

metoden till min frågeställning. 

Hermeneutiken går ständigt från del till helhet och från helhet till del. Vi går hela tiden 

från totalisering till de-totalisering vi höjer med andra ord abstaktionsnivån av vårt 

material. Metaforiskt beskriver Ödman (2007) detta som att lägga pussel där 

pusselbitarna för sig känns helt sammanhangslösa men när de väl har fogats samman 

framträder en tydlig bild av något som är verkligt (2007 s 98-99). På det viset går 

forskaren från de konkreta små delarna till den stora abstrakta helheten, från förståelse 

till förklaring och förklaringen i sin tur leder till ny förståelse. Med hjälp av de 

hermeneutiska cirklarna utvecklas förståelsen hela tiden och grunden ligger i att 

individerna ständigt tolkar för att förstå. Del- och helhetsperspektivet kopplar jag även 

till mikro- och makronivå där delarna endast kan förstås i förhållande till varandra.   

 

Hermeneutiken handlar som sagt om att tolka.  Per-Johan Ödman talar om många sätt 

att tolka men han har delat in tolkningen dimensioner i tre huvudrubriker. 

Tidsdimensionen som inbegriper historia, framtid och möjligheter för företeelsen. Vi 

måste, enligt Ödman, ständigt röra oss mellan historia och framtid i tolkningen för att 

kunna frilägga och tilldela företeelsen förståelse. 

Abstaktionsnivå eller totaliseringsgrad är en annan dimension som Ödman talar om i 

tolkningen. Detta är starkt sammankopplat med del- och helhetscirkeln. Helheten förstås 

genom delarna och delarna bekräftar helheten och tillsammans ska de skapa koherens 

eller bli holistiskt (2007 s238-239). 

Fokuseringsdimensionen är den tredje och sista huvudrubriken för tolkning enligt 

Ödman. Här kommer den tredje hermeneutiska cirkeln in där förklaring är 

sammankopplat med förståelse. Det är viktigt att här jämföra sitt material med tidigare 

forskning och andras erfarenheter för att kontrollera studiens förklaringar och tolkningar 

(2007 s240). Resultatet i undersökningen måste forskaren kunna argumentera för. Då är 

det viktigt att alla delar hänger ihop och att huvudtolkningen har relation till delarna och 

helheten har stöd i annan forskning. 
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4.2 Förförståelse 

Min fråga handlar som bekant om ohälsosam stress och jag har som jag tidigare angett 

en ordentlig erfarenhet av att springa in i ”väggen” i högsta fart. Det finns både 

nackdelar och fördelar med att ha så pass stor förförståelse, men jag tror att jag kan 

använda den på ett kreativt sätt i forskningsprocessen. 

Jag har under alla samtal med informanterna använt mig av min förförståelse om 

stressrelaterade symtom för att försöka utveckla samtalet till en djupare nivå eller högre 

abstraktionsnivå. Jag har försökt att föra samtalet på ett sätt där vi båda utvecklas och 

skapar utrymme för ”a-ha” upplevelser och att även informanterna skulle känna någon 

form av utveckling av deras egen förståelse om fenomenet. 

 

 

4.3 Urval och datainsamling 

Urvalsgruppen är ihopsatt ändamålsenligt och till viss del med hjälp av 

snöbollseffekten. Gruppen har även varit till stora delar ett bekvämlighetsurval då jag 

via kontakter i Stockholm har kommit i förbindelse med informanterna förutom en 

person som svarade på mitt sökbrev. 

Ingen av informanterna är arbetslös och jag har inte heller aktivt sökt efter någon 

arbetssökande. Därför kommer inte den stora gruppen av unga vuxna att var 

representerade i denna uppsats. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun med hermeneutisk ansats förespråkar en dialog 

mellan forskare och informant. Forskaren har alltså möjlighet att själv delta i samtalet 

vilket kan föra resonemangen till en högre och djupare förståelse vilket är 

eftersträvansvärt. 

 

Alla möten med informanterna har tagit mellan 1 och 1,5 timme och hela 

informationsutbytet har spelats in med hjälp av diktafon. Alla informanters berättelser 

har jag transkriberat till pappersform och det har resulterat i 45 stycken a4-sidor med 

datamaterial. Samtalen har ägt rum på olika platser. Två möten var i en stängd 

frisörsalong, ett möte var hemma hos en av informanterna och tre möten genomfördes 

på ett neutralt kontor i Stockholm. 

 

I mitt sökbrev för urvalsgruppen var kriterierna att personerna skulle vara mellan 19-27 

år samt att de bor, tillfälligt eller fast, i Stockholm (Bilaga 1). 

Urvalsgruppen blev fem kvinnor och en man i åldern 22-26 år, varav tre bor i hyresrätt, 

två i bostadsrätt och en hos förälder i Stockholm. En informant är egen företagare, två är 

anställda i den privata sektorn, en är anställd i den offentliga sektorn och två är 

studenter på högskola eller universitet. Det visade sig under samtalen att flera av 

informanterna hade sökt professionell hjälp för stress- eller depressionsrelaterade 

symtom. 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter som jag har tagit hänsyn till är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.  

I sökbrevet beskrev jag kort att alla informanter kommer att behandlas anonymt där 

ingen informant kommer att nämnas vid namn, och allt inspelat material kommer att 

raderas efter transkriberingen. Innan varje samtal klargjorde jag detta för informanterna 

en gång till och även att deras deltagande är frivilligt samt att de inte behöver prata om 
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sådant som de själva inte vill. Jag förklarade också vid flera olika tillfällen vad 

materialet kommer att användas till och att det insamlade materialet enkom kommer att 

användas för denna unika studie. 

 

 

 

5. Resultat  
Jag började med att analysera och tolka varje intervju för sig. I kanten på pappret skrev 

jag ner anteckningar som sedan hjälpte mig i den vidare tolkningsprocessen. Först så lät 

jag informanterna definiera stress och hur de märker sin egen stress som jag har 

sammanställt gemensamt. Efter det följer en kort sammanfattning av informanternas 

berättelser och sedan hur tolkningen har gått vidare till fördjupad tolkning som avslutas 

med en huvudtolkning av det insamlade materialet. 

 

 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

Informanternas definitioner av stress och hur de märker sin egen stress. 

Det kan kännas som en klump i magen och ett tryck över bröstet, en känsla av att inte 

hinna med. Ibland är stressen kopplad till tidsbrist men också en brist på resurser och 

ibland är även tid en resurs men det kan även handla om pengar. Kunskapsbrist och 

erfarenhetsbrist är också exempel på resurser som kan skapa stress. Stressen behöver 

inte alls vara kopplad till tid heller, utan bara en rädsla över att göra fel och att 

misslyckas. Ångest och stress hänger ihop och går det riktigt långt utvecklas det till 

panikångest med andningssvårigheter som resultat. Även prestationsångesten hör ihop 

med för höga krav både från insidan och utsidan där även dålig självkänsla påverkar 

stressen. Huvudvärk, spänningar, näsblod, illamående, trötthet, surhet, irritation, 

håglöshet, olustighet och tankspriddhet är exempel på tecken på den egna stressen hos 

informanterna.  

 

Informant 1 

Informanten är en 24 årig kvinna boende i en hyresrätt i första hand och lever i ett 

samboförhållande. Hon är anställd i den privata sektorn inom logistik. Hon talar mycket 

om hur viktigt en bra arbetssituation är, med chefer som berömmer det bra som utförs 

och inte bara framhäver ens misstag, fel samt brister. Resultatet av att bara prata om 

felen med en person som redan har prestationsångest, skapar bara en individ som 

försöker att prestera ännu mer och försöker att se till att aldrig göra några fel, enligt 

informanten. Hon tror även att stress kan vara genetiskt och att vilka personer som 

individen har växt upp med påverkar förhållandet till stress. Inom intima förhållanden 

tror informanten att olika framtidsplaner kan stressa parterna och att individerna kanske 

vill olika saker. Stress kan även grunda sig i dålig självkänsla och hon tror att även det 

kan vara genetiskt. Fritiden kantas av alla andras förväntningar och hon menar att det 

kan vara jobbigt att träffa kompisar där en redogörelse av ”allt” hon har gjort ska läggas 

fram. En förväntning om att hon ska göra något med sitt liv som exempelvis att resa och 

att uppleva saker. Detta kan informanten också uppleva som stressande. Ett annat 

stressande moment för henne är att Svenskar och Stockholmare i synnerhet ska vara så 

vältränade. Hon känner även av allas förväntningar om att man ska ha koll på vad som 

händer i hela världen, och att det känns som en typ av allmänbildning. Hon har dålig 

erfarenhet av de digitala gemenskaperna såsom, Facebook, och stängde av sin sida för 

en tid sen av olika anledningar. Reaktionen blev, från vänner på Facebook, att hon har 

förstört sitt liv när hon avskärmar sig från den platsen som allt händer. På min fråga om 
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vad politiker och makthavare kan göra för att minska stressen så tror hon på en snabbare 

vård av unga människor som faktiskt tar steget och söker hjälp för stress- och 

depressionsrelaterad problem.  

 

Informant 2 

Denna informant är en kvinna på 23 år som skulle flytta in i en hyresrätt med 

förstahandskontrakt om 3 veckor, tillsammans med sin pojkvän, när samtalet ägde rum. 

Hon arbetar som frisör och är egen företagare. Mycket av informantens stress handlar 

om arbetet och förväntningar från kollegor samt kunder. Hon utrycker det med att hon 

alltid vill göra rätt och sitt bästa. I början av hennes karriär för fyra år sedan, ville hon 

alltid vara tillgänglig för att skapa sin kundkrets och då anpassade hon sig hela tiden 

efter kunderna. Nu är det ett mer omvänt beroendeförhållande där kunderna har behov 

av henne och anpassar sig efter henne, vilket lindrar stressen men det känns fortfarande 

stressigt att behålla kunderna. Informanten känner även av förväntningarna från familj 

och vänner som också kan kännas stressande att leva upp till. Hon talar även en del om 

hennes dåliga självkänsla som hon tycker att det är konstigt att hon har. Hon har aldrig 

fått höra att hon är dålig under uppväxten, snarare tvärtom, men den dåliga självkänslan 

finns där ändå. Informanten beskriver också hur boendesituationen för unga ser ut i 

Stockholm med många kompisar som lever i korttidskontrakt, i andra hand och flyttar 

hela tiden. Hon beskriver dessa ungas oro och osäkerhet som de lever i hela tiden. 

Boendet blir inte en plats att komma hem till och slappna av utan bara en 

övernattningsplats och att jobbet då kan kännas tryggare. Fritiden räcker inte till för allt 

hon skulle vilja göra där träningen ständigt ligger som en press. Hon vet att hon mår 

bättre av att träna men då måste hon avstå från annat plus att när hon slutar vid sex-sju 

på kvällen, och har stått upp hela dagen, är hon väldigt trött. Informanten är positivt 

inställd till Facebook och ser många fördelar med den digitala gemenskapen. Hon har 

flera exempel på hur Facebook har sammanfört människor fysiskt på stan vilket hon 

tycker är mycket bra. När vi talade om vad politiker kan göra föra att minska stressen 

för unga tyckte hon att det är svårt, då alla åtgärder skapar konsekvenser på andra håll 

och det är svårt att veta vilket som är bäst i det stora hela. 

 

Informant 3 

Den tredje informanten är en man som är 25 år och anställd inom den offentliga sektorn 

på en kommun. Han bor i första hand i en hyresrätt och är sambo. Mycket av 

informantens stress eller press är kopplat till arbetet då han inte trivs så bra just nu. Han 

har lång resväg till arbetet och pendlar i tre timmar om dagen vilket gör att hans fritid 

krymper kraftigt på vardagarna. Informanten talar om en vardagsstress som han känner 

där tiden inte riktigt räcker till för exempelvis träning som är en viktig del för honom. 

Arbetsgivaren visade sin uppskattning för en tid sen och erbjöd informanten fast tjänst, 

vilket förstås smickrade honom och han tackade ja till erbjudandet. Ändå är det något 

som inte stämmer och han tvivlar ständigt på om han är på rätt plats och känner att han 

skulle vilja göra något mer med sitt liv. Tryggheten och pengarna som arbetet ger, gör 

att det är svårt att ta sig loss ur situationen. Han talar om ett dåligt samvete över syskon 

eftersom har är äldst och han känner att det är hans ansvar att kontakten hålls uppe och 

alla förväntningar som är kopplade till den relationen. När vi talar om hans 

samboförhållande upplever han det som att det finns en gemensam stress. Planerna för 

framtiden och de gemensamma målen måste hela tiden kommuniceras och diskuteras 

vilket är krångligare om man är två. När frågan om vad politiker kan göra åt fenomenet 

så talar informanten en del om att sänka arbetstiden för att skapa fler tjänster och på så 

sätt minska arbetslösheten. För honom personligen skulle en arbetstids sänkning också 
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vara bra då fritiden skulle bli större men samtidigt vet han inte om det skulle bli bättre. 

Vardagsstressen kanske skulle vara kvar ändå, det är svårt att veta. En annan sak som 

han tror att politiker skulle ha lättare att påverka är samhällets olika ideal, där han tror 

att mycket arbete går att göra i exempelvis barnomsorgen för att minska den 

ohälsosamma stressen. Politikerna borde kunna fördela pengarna bättre och visa vilket 

typ av samhälle som de eftersträvar. Informanten använder Internet för att umgås genom 

olika röstchatts (samtal över Internet) i samband med att han spelar spel på nätet. 

Facebook använder han men han anser att det mest är en ytlig grupprelation och 

föredrar att ha de djupare relationerna på annat sätt.  

 

Informant 4 

Informanten är en kvinna på 22 år som studerar på universitet inom internationell 

migration och etniska relationer. Hon är singel och bor hos en av sina föräldrar. 

Informanten trivs bra med att plugga och är inte speciellt orolig för framtiden och hur 

det ska bli med arbete samt boende. Det löser sig när det är dags, resonerar hon. Hon 

kommer att sommarjobba inom hennes studieområde, som är brett, i år för att känna på 

vad det kommer att innebära när hon är klar med studierna. Informanten vill inte låsa sig 

just nu, varken med bostad eller med arbete, då hon har ett stort behov av att resa och att 

plugga utomlands först, gärna i USA. Hon kan uppleva att personer i hennes omgivning 

stressar henne för att de vill umgås och när hon träffar dessa personer så ska det ältas 

om att de träffas för lite. Istället för att vara glad för att de väl träffas, så finns det en 

otillfredsställelse om att det borde vara oftare hos vissa bekanta. Informanten känner att 

detta tar mycket energi som hon skulle behöva till annat och kallar dessa individer för 

energitjuvar. En ständig press som hon känner från dessa är att hon måste försöka skapa 

tid för att träffas, fast hon kanske inte alls känner för att träffa den personen alls. Hennes 

sätt att må bra innebär att träna mycket, hon tränar i princip varje dag och det handlar 

framförallt om att må bra invändigt. Sen kan det vara småsaker som stressar som 

exempelvis hunden som vill ha uppmärksamhet och att pendeltåget inte kommer i tid. 

När vi pratar om studiestress så har hon blivit bättre på att hantera den. Hon kunde 

tidigare vara ute i sista sekund med alla uppgifter i skolan men det blev ohållbart och 

idag planerar hon bättre. Med hjälp av organisering och planering av studierna så känner 

hon sig betydligt mindre stressad. När vi talar om globaliseringen och miljön så känner 

hon att hon inte funderar så mycket över det men upplever att hon drar sitt strå till 

stacken när det kommer till de vanligaste miljötänken.  Hon använder Facebook. 

 

Informant 5 

Den femte informanten är en kvinna på 26 år som studerar andra året på universitet till 

sjukgymnast. Hon bor i en bostadsrätt med sin sambo som hon ska gifta sig med inom 

kort. Hon trivs väldigt bra på utbildningen och känner att hon har gjort helt rätt val efter 

en del ströjobb och en del letande efter en bra väg. Hon talar om att kroppen utlöser 

stressymtom när vi upplever att vi är i fara, är rädda eller att kroppen behöver 

mobilisera av någon annan anledning. Det är en naturlig del i våra kroppar, fortsätter 

hon, och funktionen är nödvändig för att vi ska fungera som vi ska. Informanten menar 

dock om dessa funktioner utlöses ofta och under längre tid så blir det ohälsosam stress 

vilket inte är bra. Hon har en yngre syster och hon har funderat mycket över de ungas 

utsatta situation i samhället. Svårigheterna med att få ett arbete och bostad som kan leda 

till att många unga som redan har dålig självkänsla får det ännu tuffare. Informantens 

egna största källa till ohälsosam stress kommer från hennes barndom och det är samma 

sak med hennes blivande make. Hon upplever att denna stress skapar ångest som leder 

till psykisk ohälsa. När vi talar om fritid och träning så känner hon att hon mår mycket 
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bättre av att träna men att tiden och orken sällan finns där. Hon tränar inte 

tillnärmelsevis så mycket som hon skulle behöva enligt henne själv. Informanten tycker 

att politiker och makthavare bör fokusera mer på unga människor med barn och få det 

att fungera. Hon tänker på föräldraledighet och privatekonomi samt även på att 

barnomsorgen måste fungera bättre. Hon använder Facebook. 

 

Informant 6 

Den sista informanten är kvinna på 26 år som arbetar natt som väktare i lokaltrafiken 

och arbetar extra som ordningsvakt. Hon bor i bostadsrätt och har ett särboförhållande 

med en man som är nybliven pappa med sin före detta flickvän. Mycket av samtalet 

handlade om informantens arbete och hur det är att jobba natt i Stockholm. Hon 

upplever att hon får dåligt med förståelse från sin omgivning när det kommer till hennes 

val av arbete. Själv tycker hon att har ett bra jobb men många i bekantskapskretsen har 

svårt att förstå och acceptera att hon har helt andra tider är dagjobbare där hon 

exempelvis ofta har helg mitt i veckan. Hennes pojkvän arbetar också på natten med 

liknande schema vilket fungerar bra då de oftast är lediga tillsammans. Eftersom hon 

arbetar i uniform kretsade även samtalet om fördelarna med den. I hennes arbete 

hanterar hon många människor som riktar sin ilska mot uniformen och det menar hon 

ingår och det är lätt att inte ta personligt. Hon upplever inte sitt arbete som stressande 

utan det som har orsakat mest ohälsosam stress hos henne är en ostabil pappa som hon 

har växt upp med ensam till största del. Förhållandet till pappan och spåren efter 

barndomen med höga krav och stora förväntningar ligger kvar som en ohälsosam stress 

hos henne. Informanten har haft många intima förhållanden, som hon har lämnat av 

olika anledningar och det är hon inte stolt över. Ibland kan hon känna att hon hade 

sluppit ganska mycket smärta om det hade fungerat att hålla sig kvar vid sin första 

partner. Förhållanden kan vara riktigt jobbiga enligt informanten och hon känner att 

detta påverkas av hennes syn på förhållanden som hon menar att hon fått genom sin 

uppväxt. Hon tror att bland annat samhällets skönhetsideal stressar framförallt unga 

kvinnor och det är även förväntningarna på hög utbildning samt stor erfarenhet som 

stressar. Politiker och makthavare bör se till att sänka priset på exempelvis bostäder och 

hyror så att unga inte behövde ha så bråttom med att skaffa välbetalda jobb för att kunna 

bo värdigt i Stockholm. Hon har ett konto på Facebook och tycker att det är praktiskt då 

hon jobbar natt att ändå kunna ha kontakt med vänner och familj. Ibland kan hon känna 

att det blir för lite fysik kontakt och att hon kommer ut för lite på sin fritid.  

 

 

5.2 Preliminär tolkning och teman 

Med frågorna (bilaga 2) som jag diskuterade med informanterna som grund, kopplat till 

frågeställningarna och med stöd av tidigare forskning samt det teoretiska ramverket, har 

jag arbetat fram följande teman som jag nu ska använda mig av vid den preliminära 

tolkningen av materialet. Dessa teman kommer att under tolkningsprocessen att 

förändras och utvecklas för att slutligen nå fram till huvudtolkningen av materialet. 

 

 

Föräldrar och syskons påverkan 

Samtliga informanter ansåg att framförallt föräldrarna har en positiv och/eller negativ 

påverkan av den egna stressen. Även syskon påverkar fenomenet men dock i mindre 

utsträckning. Några informanter upplevde stressen som genetiskt och informant 2 

beskriver hur familjemedlemmar påverkar stressen på följande sätt: 
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Det verkar vara genetiskt, absolut. Det är många i min släkt som är väldigt stressade, folk 

har gått in i väggen….och ja, mår väldigt dåligt av sin stress och jag tror att…man som 

stressad själv, stressar upp andra också. Jag tror att man i familjen ”triggar” varandra för att 

man själv är väldigt stressad. 

 

Informanten menar att det är genetiskt på det viset att det är lättare att själv bli stressad 

om individen har närstående som har anlag för att bli stressade och att detta smittar av 

sig till övriga familjemedlemmar. 

Inom familjen kan det föreligga en öppenhet jämtemot varandra och några informanter 

beskriver att öppenheten både kan mildra och öka stressen. I den öppna familjen berättar 

och ventilerar individerna sina problem och det kan ha en mildrande inverkan samtidigt 

kan det kan ta stressen ett steg till som informant 1 beskriver det: 

 
Om jag är stressad och ringer till min syster så vet hon exakt hur jag känner och jag är 

skitgrining liksom…..då kommer det ju att påverka ett steg till, bara för att man är mycket 

öppnare och hon vet exakt hur man känner. 

 

Det i sin tur kan påverka stressen ännu mer eftersom systern, i det här fallet, även har 

hela bakgrunden vilket gör förförståelsen stor och det påverkar. Familjemedlemmen 

som får ta del av någons annans stress kan då också bli stressad över att inte ha tid eller 

möjlighet att hjälpa, eftersom förståelsen är på ett djupare plan. 

Flera informanter beskriver föräldrarnas vilja att stötta sina barn och ungdomar genom 

att ”pusha” eller ”coacha” och det kan både ha positiva och negativa konsekvenser. Det 

positiva kan vara föräldrar som ”pushar” för att barnet ska våga prova nya saker och 

även om barnet inte lyckas med det nya, så kvarstår stödet ändå för andra aktiviteter. 

Informant 6 uttryckte den negativa delen av försök till stöttning på detta sätt: 

 
Han (pappa) har alltid varit så himla ”pushig” att man ska bli det som han vill att man ska 

bli och när man inte är det så duger man inte och så får man alltid höra det. Det är kanske 

inte alltid rätt sätt att uppfostra nån på kanske. 

 

Informanten har många negativa känslor från uppväxten och beskriver hur en förälders 

förväntningar och krav kan bidra till psykisk ohälsa som sitter kvar långt upp i åren. 

Samma informant utrycker sin känsla som förtryck där hon hela tiden har blivit 

förlöjligad istället för stöttad under sin uppväxt. 

En annan del av den närmaste familjens påverkan är många ungdomar som har växt upp 

med skilda föräldrar och syskon som de har växt upp med och syskon som de inte har 

växt upp med. Under samtal med en av informanterna kom detta fram tydligt då det är 

skillnad på grund av uppväxtsituationen. Informant 3 förklarade detta på följande sätt: 

 
Man får dåligt samvete för deras (systrarna) skull liksom. Man har ingen aning om de 

verkligen vill träffa en eller om de bara får höra det (av föräldrar). Man kanske känner att 

man borde vara en större del i deras liv för att man är ju ändå syskon.…men att man inte 

riktigt gör något åt det. Att det är en liten sån här press att man vet att: ”Okey, nu ringde 

den där personen och ville att jag skulle komma dit.” Varför skulle jag komma dit? För att 

jag vill eller för att jag känner att det behövs? 

 

Det dåliga samvetet i kombination av yttre och inre förväntningar gör situationen 

besvärlig för informanten. En känsla av att han har ett ansvar för deras kontakt för att 

han är äldst i syskonskaran och samtidigt en känsla av förväntningar från övriga 

familjen blir väldigt tydligt i ovanstående citat. 
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Intima förhållandens påverkan 

Informanterna fick frågan hur de anser att de moderna intima förhållandena påverkar 

stressen både positivt och negativt. Fem informanter har förhållanden och en informant 

är singel. Informant 6 beskriver svårigheterna med att finna en partner i dagens moderna 

samhälle med de premisser som gäller nu och de olika valmöjligheterna samt att 

förhållandet endast existerar för sin egen skull, som Giddens (1997) också beskriver. 

Informanten förklarar sina känslor för förhållanden så här: 

 
Det är absolut bra att man får välja parter själv. Men…jag vet inte…om vi går tillbaka till 

det här med föräldrarna. Man blir nog formad hur man tänker i ett förhållande när man blir 

större sen. Man lever ju som man lär…eller har blivit lärd. Min syn på förhållanden har ju 

aldrig varit sunt eftersom jag aldrig har haft föräldrar som har varit ihop. 

 

Informanten pratar här både om att det är bra att hon får välja själv, samtidigt som hon 

känner sig påverkad av uppväxten eller det ontologiska som Giddens (1997) hade 

uttryckt det. Hon menar att hon har sett sin pappa träffa nya partners och tröttnat många 

gånger om och att det i sin tur har påverkat hennes egen syn på förhållanden som hon 

upplever som osunt. 

Två informanter talar om svårigheterna i ett förhållande att synkronisera 

framtidsplanerna, målen och även individernas förväntningar av vad livet går ut på. I ett 

förhållande som ska fungera så måste parternas olika synsätt på något vis bli 

gemensamma och informant 3 utrycker det på följande vis: 

 
Ja….asså…stressen är väl gemensam ofta, tror jag. Jag tror inte att det är så där jättemycket 

att det är en som pressar den andre till att känna stress, utan det är nån slags gemensam 

stress oftast. 

 

Stressen som informanten beskriver som gemensam är saker som båda två känner måste 

göras och det blir komplicerat då det rör sig om två moderna människor med egna 

individuella mål samtidigt. Deras gemensamma förhållande måste alltså präglas av en 

god kommunikation och diskussion där deras egna mål förenas till deras gemensamma 

och det är kantat av en hel del svårigheter anser informanterna. Informant 1 talar om det 

med följande ord: 

 
Situationen är ju där man befinner sig. När man vill olika saker. När man är olika liksom. 

Det är också stressande. Jag vill att det ska hända mer saker. Jag vill att vi ska bilda familj 

eller att vi åker ut och reser och gör såhär långa grejer eller du vet…. Börjar leva! 

 

När man bara har sig själv att tänka på och planer för är det lite enklare. Det moderna 

förhållandet som ska präglas av ett stort samförstånd och att båda parter ska få ut lika 

mycket av förhållandet, enligt Giddens (1997), bidrar till en del bryderier för 

individerna. Båda individerna har samtidigt tankar på sitt eget självförverkligande som 

de ska försöka göra till deras gemensamma förverkligande. 

Det uppkom förstås även positiva delar med intima förhållanden, som att det finns 

någon där hemma som förstår vad som är bäst för en och kan lindra pressen. Informant 

2 beskriver det så här: 

 
Alltså, min sambo kan ju lugna ner mig väldigt, väldigt mycket och jag kan lugna ner 

honom för jag vill alltid hans bästa. Så när han känner sig stressad så försöker jag vara så 

lugn som möjligt och dämpa ner det för att jag vet vad jag själv skulle behöva om jag var 

stressad. 
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Jag tolkar det som att när det fungerar som informanten ovan beskriver så skapar 

förhållandet lugnet, tryggheten och dämpar ångesten inför det som stressar. Att ha 

någon hemma som förstår vad som behövs och det fungerar så länge parterna kan 

komplettera varandra. Denna typ av förhållande bygger på ett givande och tagande där 

den parten som är stark för tillfället stöttar den andre och vice versa. 

 

 

Arbetslivets påverkan 

Nedan följer citat och tolkningar från samtalen med informanterna där arbetslivet var i 

fokus. En av informanterna har en anställning inom den offentliga sektorn, två av dem 

har anställningar i den privata sektorn och en är egen företagare. 

I tre av fyra fall i detta urval så har arbetslivet en stor påverkan på informanterna och 

deras upplevelse av stress. Informant 1 upplever att det var i arbetslivet som den 

verkliga stressen började för hennes del där chefer har spelat en stor roll i hur hon har 

känt sig och hon förklarar det med följande citat: 

 
De andra (cheferna) har framhävt saker som man gör fel istället för det som man gör rätt 

och då måste man prestera, aldrig göra fel och allting ska vara tipp topp, man (chefen) ska 

aldrig kunna anmärka på något. 

 

Informanten beskriver hur chefer medvetet eller omedvetet spelar på anställdas behov 

av att prestera. Prestationsångesten är ett faktum i citatet ovan och den tolkar jag 

påverkar den unga generationen i stor utsträckning. Det verkar vara en ångest som 

påverkar den unga generationen både från insidan och från utsidan i olika former. 

Informant 1 har även exempel på chefer som hon anser lindrar prestationsångesten och 

tillägger: 

 
Just nu har jag en väldigt bra chef som säger åt mig att jag kan gå hem på eftermiddagarna 

eller fredagarna och säger: ”Så, nu tänker du inte mer på det här, för det här är bara ett 

jobb.” 

 

Informanten beskriver hur viktig chefen är som den yttre kraften som kan handleda och 

styra den anställda till att inte låta prestationsångesten ta över och arbeta på ett sätt som 

blir osunt. Inom samtalen om arbetslivet kommer även förväntningarna som 

urvalsgruppen känner upp till ytan, och informant 2 uttrycker sig på följande sätt:  

 
Asså, arbete är ju… man går ut skolan, sen ska man skaffa jobb och sen ska allting gå skit, 

skitbra och sen ska man ha karriär och sen ska man ha pengar, man ska ha pension, man ska 

kunna spara, sen ska man kunna spara till sina barn också, dom ska ju ha ganska mycket för 

dom ska ju ha till sina lägenheter. 

 

En hel harang om förväntningar som jag tror att många unga lever med som föder en 

ohälsosam press och stress som citatet ovan väldigt tydligt beskriver. Det är intressant 

att utforska var alla dessa förväntningar kommer ifrån och om denna känsla av 

otillräcklighet är en av de största anledningarna till ohälsosam stress hos den unga 

generationen. 

Informant 6 känner också att arbetslivet har en stor påverkan på hans känsla av 

välbefinnande fast på ett annat sätt. Det är funderingar som kretsar kring om han 

befinner sig på rätt plats i arbetslivet och om går hand i hand med hans egna 

förväntningar och mål med sitt liv. Hans frustration över en arbetssituation som han 

”borde” vara nöjd med belyser han med dessa ord: 
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Så, jag känner väldigt, väldigt, väldigt stor press i min arbetssituation. Lite därför att det.. 

och det är ju inte bara arbetssituationen i sig, utan det är väl lite såhär…Vad ska man göra 

med sitt liv? Där jag nu sitter på ett arbete som ger helt okey pengar, jag har en fast 

anställning, trygghet liksom. Men jag är på ett arbete som jag inte har någon lust att vara på. 

 

Här utrycker informanten ett behov av trygg och stadig ekonomi och arbete samtidigt 

som det försiggår en inre kris i honom där har han inte trivs i sig själv. Hans arbetsliv 

ser ut som andra i hans närhet och han själv förväntade sig att det skulle se ut efter 

högskoleexamen, men det är ändå något som inte stämmer. Det känns förstås konstigt 

och avigt att i hans läge klaga, när statistiken säger att det finns så många unga 

arbetslösa i samhället som inte ens kan drömma om ett fast jobb med okey lön. Men det 

är just denna balans som jag tolkar ur materialet är den svåraste att uppnå, nämligen 

balansen mellan de yttre och de inre förväntningarna. 

 

 

Fritidens påverkan 

Jag samtalade med informanterna om deras fritid, både vad de gjorde på sin fritid men 

även vad de skulle behöva göra på fritiden för att må bra. En fritidsaktivitet som kom 

upp i alla samtal var fysisk träning i olika former. Alla informanter har menat att 

träningen är bra för det psykiska välbefinnandet och har detta i tankarna ofta. Enligt 

denna urvalsgrupp finns det alltså en tydlig koppling mellan den fysiska och psykiska 

hälsan. En annan viktig del som många informanter tog upp var att fritiden känns knapp 

och att det ständigt är en kamp om tiden som inte räcker till. Informant 3 talar om 

”vardagsstressen” som han upplever, med långa resvägar till och från arbetet och att 

vardagskvällarna blir korta: 

 
Så vardagar, så känns det som att man inte riktigt har någon fritid. Det känns som att man 

hinner göra väldigt, väldigt lite när jobbet är slut. Man kommer hem, sen är det i princip 

att…vet inte…antingen ska man träna den dan, sen kommer man hem och slänger i sig mat, 

så är det i princip dags att gå och lägga sig, känns det som. 

 

Informanten beskriver en vardagsstress där han upplever att det inte finns tid för något 

förverkligande av sig själv och att han bara arbetar. Fritiden är viktig för urvalsgruppen 

och en frustration uppstår när individerna varken känner att de har tid eller ork med 

något annat än arbete eller studier under sin vardag. Jag tolkar det som att, utan 

betydelsefull fritid så kan vardagen kännas meningslös. Detta förstärker Giddens (1997) 

teorier om att oron för att livet ska kännas meningslöst påverkar individerna starkt. 

Träning är för samtliga informanter viktigt som tidigare nämnts, men träningen kan 

både lindra stressen och faktiskt förstärka stressa för individerna också. Informanterna 

talar om prioriteringar och att ibland går det inte att prioritera träning, vilket i sin tur 

inte känns bra då alla känner att träningen lindrar stressen. Egna och andras 

förväntningar kommer även fram när det handlar om fritiden och ett exempel på det är 

hur informant 1 beskriver känslan under sin fritid:  

 
Det är ju allas förväntningar. Om man tar bort alla andras förväntningar. Man har en familj, 

man har jobbet och så är det så att, nu har det ju varit så länge men… Svenskar och 

Stockholmare ska ju vara jävligt ”fitta” (vältränade). Jag vill att fritiden ska vara min, men 

så är det inte. Det är ju vad alla förväntar sig och så, som det ska vara. 

 

Här framgår att det är förväntningar både från individen själv men också en känsla av 

att andra i samhället tycker och tänker om hur individens fritid ska tillbringas. Både vad 

personen ska göra på sin fritid och hur det ska göras framgår här av informantens 
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känsla. Jag tolkar det som att olika prioriteringar verkar uppta mycket plats i 

tankemönstret och svårigheter med att välja rätt väg i en värld av oändliga 

valmöjligheter syns tydligt. Informant 2 utrycker det så här när det kommer till 

prioriteringar: 

 
Ja, men hellre går man ju och träffar kompisar (istället för att träna) och så för det är ju 

också kul sen vill man ju göra nånting utöver det. Gå på nån kurs eller nåt sånt men man 

hinner ju inte, det är helt omöjligt. Jag tycker att jobbet tar upp alldeles för mycket av ens 

fritid för man jobbar för att leva, men jag lever för jobbet känns det som. 

 

Återigen känns tiden knapp i informantens tankar och prioriteringarna blir tydliga där 

självförverkligande kommer långt ner på listan, där arbetet har en tendens att ta över. En 

annan del av fritiden är semester eller längre ledighet från arbete eller skola. Informant 

2 beskriver utifrån en egen företagares perspektiv, hur det är att ha semester med 

nedanstående citat: 

 
Det tar typ 3-4 dar innan man slappnar av och har man en vecka ledigt så är den ”spoilad”, 

för sen två dagar innan man ska börja jobba, men shit!, om jag börjar jobba om två dar så 

måste jag göra det där och.. Jag kommer att ha hundra mer saker att göra när jag kommer 

tillbaka för att jag lämnade nu en vecka. Varför började jag inte jobba tidigare? Varför hade 

jag ledigt i huvudtaget? 

 

Informanten utbrast förvisso i ett skratt efter denna samling av stressade tankar men vi 

var överens om att det ligger en hel del i vad hon säger. Det finns en svårighet på en del 

arbetsplatser att ta semester, då det hela tiden ligger i bakhuvudet att det inte finns 

någon som gör jobbet under tiden. Om det är någon där, så finns det en osäkerhet hos 

dessa individer om arbetet blir gjort på rätt sätt, och tankar om att första tiden efter 

semestern blir att rätta till det som har hunnit bli fel. 

 

I denna urvalsgrupp har vi även informant 6 som arbetar natt och har en helt annan 

dygnsrytm som många inte tänker på. Hon sover på dagarna och har helg mitt i veckan 

vilket hon upplever att många har svårt att förstå och som inte alls passar ihop med det 

som är norm i samhället, nämligen att arbeta eller studera på dagtid. 

 

 

Globaliseringen, medialiseringen och miljömedvetandets påverkan 

Runt mitten av varje samtal har jag tagit upp globaliseringen och medialiseringen av 

dagens senmoderna samhälle. I samband med det blev det även naturligt att även prata 

om miljön och miljömedvetenheten hos den unga generationen. Funderingarna om 

dessa spörsmål var spridda och informant 4 säger så här: 

 
Jag tänker inte så mycket på det globala och miljön. Jag drar mitt strå till stacken genom att 

göra de vanliga sakerna som att släcka lampor och sortera glas, aluminium och papper. 

 

För den unga generationen framstår energisparande och sortering som en självklar del 

av vardagen och de reflekterar inte så mycket över det men bland alla informanter lös 

det igenom en stor miljömedvetenhet. En av informanterna uttryckte en upplevelse av 

att bli ”bombarderad” av olika ”miljötänk” vilket kunde leda till att det kunde slå åt det 

andra hållet, med att bli avtrubbad istället. Informant 1 har definitivt inte blivit 

avtrubbad än och förklarar sin känsla på följande sätt: 
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Man blir så jävla stressad av miljön. Man ska ju va miljömedveten och veta en massa hur 

man ska bete sig och….. Det är klart, man är ju rädd för att dö. Jag får mest ångest av att 

massa djurarter dör. Jag försöker hjälpa till, skänka pengar. 

 

Återigen lyser förväntningar upp där informanten förväntas vara miljömedveten och 

lindrar sin ångest genom att skänka pengar. Miljöförstöringen är även i detta citat 

kopplat till överlevnad och det var flera i urvalsgruppen som har funderingar på hur det 

kommer att gå med jorden. 

Den moderna människan blir också ständigt påmind om hur det ser ut i andra delar av 

världen med hjälp av media och andra kommunikationskanaler som Lalander & 

Johansson (2007) också beskriver. Några informanter i urvalsgruppen uttrycker en 

känsla av det också förväntas att de ska ha koll på vad som händer i världen, att det 

känns som en form av allmänbildning. Det upplevs som självklart att deras generation 

ska var engagerad i olika frågor som sträcker sig över hela världen. Informant 3 har 

funderat en hel del på ett arbete eller fritid som han känner gör skillnad för människor 

som har det svårt och säger: 

 
Jag känner lite att jag vill göra nånting. Sen vad det är det vet jag inte men det är väl en del 

i att man ser mycket hemskt…och man känner…kanske inte att man ska förändra världen 

och bli generalsekreterare för FN och börja slå ner på alla hemskheter utan mer… Finns det 

något, antingen yrke eller på min fritid där jag faktiskt skulle göra skillnad? Om inte för 

många så i alla fall för några. 

 

Tanken om att söka ett arbete eller en fritid som gör skillnad för de människor som har 

det svårt, känns i det här fallet ha kommit till informanten genom medialiseringen 

upplever jag. En känsla av att kunna göra mer med sitt liv är det nog många andra 

ungdomar som delar med informanten. Jag tolkar att det handlar om att de lever med en 

stor global medvetenhet som både möjliggör och skapar en viss frustration. 

 

 

Digitala gemenskaper 

Efter vi hade talat om det globala så styrde jag in samtalet på nya digitala gemenskaper 

och alla hade något att berätta om ”Facebook” som är träffpunkt på Internet. 

Informanternas berättelser presenterade både positiva och negativa erfarenheter av den 

interaktiva samlingspunkten. Det som framkom som positivt var bland annat att 

mötesplatsen skapade tillfällen för deltagarna att träffas fysiskt. Många i den unga 

generationen har även Internet i mobiltelefonen och informant 2 berättar: 

 
En gång var jag och en kompis på en pub och vi var 10 pers och folk checkade in (på 

Facebook via mobilen) och det slutade med att vi var 25 pers, eftersom folk är i närheten av 

de ställena liksom. Det var helt galet! 

 

Många av informanterna upplever Facebook som opersonligt och kopplar detta till att 

det är ett digitalt forum där deltagarna inte träffar varandra rent fysiskt, men citatet ovan 

beskriver hur Internet för ungdomar samman även på ”riktigt”. Facebook är ett utmärkt 

sätt att hålla kontakt med avlägsna släktingar och andra ytliga kontakter där behovet av 

något djupare meningsutbyte inte föreligger, förklarar informanterna. 

Informant 1 beskriver att hon har dåliga erfarenheter av Facebook och bestämde sig för 

en tid sedan att stänga av sitt konto. Reaktionerna från hennes vänner blev både 

förvånande och lite chockerande: 
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Det är faktiskt en lite rolig grej. Jag har sagt upp mitt Facebook-konto och jag har fått mer 

än fyra samtal där det är folk som säger att jag har förstört mitt liv. Hur dåligt mår du som 

gör så här? Varför vill du avskärma dig från resten av världen? Och det ända jag vill, är att 

ha personlig kontakt med någon. För jag är så jäkla trött på att ingen ringer och att det är 

personer som kan ta kontakt med en som egentligen inte vill en ett jäkla skit! 

 

Jag kopplar det här till att jag har upptäckt att människor har en unik förmåga att 

anpassa sig till olika sätt att leva och kommunicera. För tio år sedan klarade sig alla 

ungdomar utan Facebook och idag är det en mycket viktig kommunikationskanal som 

de flesta inte vill eller kan vara utan. Enligt informanterna är det mycket enklare att 

skicka inbjudningar till födelsedagar via Facebook än att exempelvis ringa. Det är både 

bekvämare och tidsbesparande att sköta det via Internet. Det framgår här som Lalander 

& Johansson (2007) beskriver att den ökade globaliseringen och medialiseringen 

medför både möjligheter och problem för den unga generationen. 

För informant 6 som arbetar natt är fördelarna med de digitala gemenskaperna att hon 

kan behålla kontakten med vänner och släkt trots att dygnsrytmen är helt olika, fast hon 

känner ibland att hon skulle vilja ha det på ett annat sätt: 

 
Nu är det enda sociala man får, som jag som aldrig orkar utanför dörren, man har en 

”gruppchat” (samtal i grupp) på mobilen liksom. Så sitter man och chattar (samtal över 

Internet) med några kompisar i fyra timmar och då har jag fortfarande inte kommit utanför 

dörren. 

 

Informanten utrycker ett behov av att komma utanför lägenheten och att träffa sina 

vänner ansikte mot ansikte istället för i mobilen. Viljan och känslan finns men orken 

tryter ibland vilket gör att det ända sociala blir på nätet som inte känns bra efteråt. Vid 

ett tillfälle stängde även informant 6 av sitt konto på Facebook, fast bara under ett dygn, 

och fick genast rektioner från många som undrade var hon tagit vägen. 

 

 

Politiker och makthavare 

I slutet av varje samtal ledde jag in informanterna i funderingar på makronivå. De flesta 

hade inledningsvis svårt att tänka sig in i politiker och makthavares situationer men det 

kom fram en hel del intressanta förslag och funderingar efter en stund. 

 

Informant 5 ansåg att politiker bör fokusera och lägga kraft på unga människor med 

barn och att få barnomsorgen att fungera. Samma sak säger informant 3 och menar att 

om föräldrarna känner sig trygga med barnomsorgen så blir de inte lika stressade. En 

annan fundering som kom upp var att sänka arbetstiden till sex timmar vilket i sin tur 

också skulle underlätta för föräldrar, då det skulle finnas mer tid att vara med sina barn. 

  

Det är svårt för informant 1 att se att politiska beslut som gäller arbetsförhållanden 

skulle påverka hennes arbetsplats som är ett privat företag. Eftersom företagen arbetar 

med andra länder som inte har samma helgdagar som vi i Sverige så anpassar företaget 

sin verksamhet efter samarbetspartners snarare än politiska beslut. Däremot såg 

informant 1 brister inom vården för unga med stress- och depressionsrelaterade besvär: 

 
Då var det så här, först fick jag vänta, först mådde jag skitdåligt. Min sambo tog mig dit, 

sen fick jag vänta ytterligare fyra veckor innan de hade första tiden. Sen hade jag 10 gånger 

på mig att bli bra, för jag har inte råd att gå till en psykolog själv och jag vet inte hur jag 

beter mig för att gå någon annanstans, så jag gick till min husläkare. 
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Informanten beskriver lång väntetid för att få hjälp och det tror jag kan vara en 

bidragande orsak till att många unga istället söker akut vård, för att det kan vara svårt att 

vänta så länge när individen väl har tagit det första steget. Jag tolkar att det just är det 

första steget till att få hjälp som är väldigt svårt att ta för de flesta unga. Det finns även 

en begränsning i antal gånger som patienten har på sig att bli bra och det i sin tur kan 

också kännas stressande, som att det finns en norm för vad som ska räcka för att bli bra. 

När personen inte blir bra av dessa gånger och faller ur normen igen så tror jag att det 

blir ytterligare en försämring av självkänslan. Informant 2 beskriver att det finns en 

misstänksamhet från läkarna mot den som söker hjälp för att det finns de som utnyttjar 

systemet: 

 
Jag låg inne på ett psykhem och där var det en kille som låtsades att bara ”freaka” ur en 

gång om dan för då visste han att han skulle få massa medicin. Han var drogberoende. Då 

pratade jag med en annan på det där hemmet som hade varit där jättelänge med den här 

killen, och det var han som berättade att det var så. Så när han fick sina utbrott var det för 

att han behövde droger. 

 

Här beskriver informanten ytterligare en aspekt som försvårar för den som verkligen 

behöver hjälp. Jag upplever att bli misstänkliggjord i det svåra psykiska läget är något 

som ytterligare försämrar självkänslan och kanske gör att många drar sig för att söka 

hjälp. Om personen hamnar i ett läge där hon eller han måste försvara och kanske bevisa 

något som bara känns och inte syns blir väldigt komplicerat tror jag. 

Informant 6 funderar runt prisnivån på bostäder i Stockholm och kopplar det till stress 

på följande vis: 

 
Om det inte skulle vara lika dyrt att köpa bostad eller inte lika höga hyror så skulle det inte 

vara lika bråttom med att hitta…jobbet med hög lön…kanske…och då skulle man få den 

här chansen att arbeta sig upp man vill. 

 

En av anledningarna till att många i den unga generationen har bråttom med att skaffa 

sig en hög inkomst är nog som informanten hävdar för att de vill skaffa sig ett bra 

boende i Stockholm. Huvudstaden blir mer och mer gentrifierad där lägre medelklass 

och arbetarklass sakta men säkert trycks ut från de centrala delarna. 

Gentrifiering (Ruth Glass 1964) är ett begrepp som började användas av 

samhällsforskare i mitten av 1960-talet och fenomenet handlar om att en medelklass 

med hög ekonomisk status flyttar in och tar över bostadsområden. Historiskt har samma 

bostadsområde befolkats av arbetarklass som nu är tvungna att flytta då kostnaderna har 

blivit för stora. Detta fenomen är mycket vanligt idag i många storstäder. 

 

 

5.4 Fördjupad tolkning 

Jag tolkar ur min empiri att föräldrar påverkar individerna och det framkommer även 

tankar om att stressen kan vara genetisk. Barnets gener som har gått i arv från stressade 

föräldrarna kan vara en bidragande orsak till att vissa har lättare att bli stressade jämfört 

med andra. Jag ser i mitt material att uppväxtmiljön också påverkar fenomenet starkt. 

Stressen som individen blir utsatt för och den stress som han eller hon observerar i sin 

hemmiljö bidrar till känslorna kring stress. Syskon som personen har växt upp med har 

en stor och djup förförståelse vilket gör att allting inte behöver kommuniceras utan 

förståelsen finns där ändå. Det kan både lindra stressen samtidigt som det kan skapa ett 

dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet inför syskonet. Jag tolkar det som att 

denna nästa telepatiska kontakt saknas med syskon som individen inte har växt upp 

med. I det fallet så måste allting kommuniceras och det är då lätt att känna av både inre 
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och yttre förväntningar och osäkerhet kan lätt uppstå om hur individen ska bete sig för 

att det ska kännas bra invändigt. Föräldrars fostran har jag även tolkat ut ur materialet, 

har en betydelse för framförallt självkänslan. En individ som aldrig har känt att hon 

duger under uppväxten har sedan svårt att tro på sig själv när det är dags att stå på egna 

ben. Jag ser en paradox här, där informanter som bara fått höra positiva ord under sin 

uppväxt, ändå har dålig självkänsla i vuxen ålder. Det finns alltså någon annan kraft 

som påverkar hur självkänslan blir som vuxen. En kraft som är betydligt kraftigare än 

föräldrars fostran. Med dessa tecken och beskrivningar så framträder en tydlig och 

viktig bild. Individen formas inte bara av föräldrarnas fostran utan en stor del av 

personens form stöps av den sociala omgivningen. Detta går att läsa sig till i en bok men 

det blev mig mycket mer tydligt nu när jag utgår ifrån mitt egna empiriska material. 

 

Mitt insamlade datamaterial tyder på att intima förhållanden påverkar individen på 

många sätt. Kopplat till ovanstående så har de två individerna som nu ska ha ett 

förhållande ihop inte växt upp tillsammans. Det finns säkert exempel på motsatsen men 

det vanligaste är att individer i ett intimt förhållande har växt upp i olika familjer. Jag 

ser, med hänvisning till tidigare tolkningar, att detta ställer helt nya och svårare krav på 

parterna. Allting måste nu kommuniceras samt diskuteras och de egna individuella 

inriktningarna måste läggas åt sidan för att göra plats för en gemensam inriktning av 

livet. Om denna nya inriktning går stick i stäv med egna målsättningar har individerna 

val att göra. Antingen lämnar personen förhållandet, eftersom förhållandet endast 

existerar för sin egen skull, eller så väljer individen att anpassa sina framtidsplaner till 

förmån för den andra parten. Jag tolkar denna jämkning som det absolut svåraste i ett 

modernt intimt förhållande. Individerna är formade av sin egen uppväxt medvetet eller 

omedvetet vilket försvårar ytterligare, och ibland kan det vara svårt att veta varför en 

viss person passar ihop med en medan en annan inte gör det. Det finns ingen manual när 

det handlar om kärlek utan det är bara en känsla och känslor kan vara både fantastiska 

samtidigt som de kan vara svårtolkade och helt opassande. Ur mitt material växer det 

fram en bild av att ett intimt förhållande där kommunikationen och känslorna går åt 

samma håll, kan skapa trygghet och tillit som vi människor har stort behov av. Min 

tolkning av ett fungerande intimt förhållande präglas av detta svåra med hållbara 

tankesätt: ”Älska mig som mest när jag förtjänar det som minst.” 

 

Mitt empiriska material visar att arbetslivet både separat och kopplat till fritiden, är en 

av de största stressorerna i denna studie. Individerna i studien spenderar mycket tid på 

arbetet och det är därför som arbetssituationen påverkar individernas känsla av stress 

starkt. Arbetsmiljön, arbetskamrater och ledningen är av avgörande betydelse för det 

som informanterna kallar för vardagsstressen. Eftersom individerna är så stor del av sin 

vakna tid på arbetet så är det viktigt att den tiden känns betydelsefull och att fritiden 

efter arbetet upplevs som meningsfull. Jag ser att mycket av stressen handlar om just 

denna balans mellan arbete och fritid. Mycket av den prestationsångest som jag tolkar ut 

ur materialet kommer även den från arbetslivet där ledarskapet på arbetsplatsen har stor 

betydelse. Det framkommer en vilja hos individerna i undersökningen att äga sin egen 

tid och eftersom arbetsgivaren ”äger” mer än hälften av den vakna tiden under 

vardagarna så blir kopplingen till stress tydlig. Restiden till och från arbetet är en annan 

parameter som kortar ner fritiden beroende på hur långt arbetstagaren har till arbetet. 

Urvalsgruppen måste hela tiden prioritera bland alla möjligheter, och en känsla av 

otillräcklighet inför sig själv och andras förväntningar uppstår otvivelaktigt. I det 

moderna samhället ska arbetet ge resurser för att göra andra saker och obalansen uppstår 

när varken orken eller tiden sedan räcker för att göra något annat. Materialet säger även 
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att det finns ett litet kontrollbehov hos urvalsgruppen och en känsla av att individen 

upplever sig som oumbärlig på arbetet. Svårigheter med att släppa arbetet för att ta 

ledigt börjar, enligt denna grupp, alltså tidigt i arbetslivet. Som jag tolkar och ser det så 

är vårt moderna samhälle uppbyggt så att alla ska vara utbytbara och det är svårt som ny 

och ung arbetare se det. Rena specialistarbeten är ovanliga och ingen är oumbärlig som 

jag ser det utan den känslan kommer ifrån individerna själva. Denna känsla kan 

arbetsgivare utnyttja och den som blir pressad och stressad av känslan av oumbärlighet 

är arbetstagaren själv. 

 

Den stora skillnaden i den nya moderniteten, som jag tolkar det, är att den globala 

medvetenheten och engagemanget blir mer normaliserat. Kopplat till detta ligger även 

de globala möjligheterna som i sin tur är beroende av individens förutsättningar både 

mentalt och materiellt. Att vara miljömedveten idag ser jag som självklart då det 

förväntas av den unga generationen att de ska ha koll på vad som händer i världen. 

Ungdomarna förväntas vara engagerade i olika globala frågor och tankar på att faktiskt 

de personligen kan göra skillnad. Jag ser i mitt empiriska material att media har en stor 

roll i hur dagens unga vuxna ser på dessa saker. De har växt upp med en medialisering 

som det är väldigt svårt att avskärma sig ifrån och har fått ta del av världshändelser som 

tidigare generationer kanske slapp. Det finns självklart fördelar med att få en 

uppfattning av helheten tidigt men det förkortar även barndomen på ett olyckligt sätt 

som jag ser det. Viss information tycker jag hör vuxenlivet till men det kan vara svårt 

som förälder idag att veta var gränsen går för hur mycket av världens elände som barnet 

ska ta del av. Jag kan få en känsla att tanken på att göra barnen medvetna och ge dem 

stor global förståelse börjar ibland för tidigt och kan ställa till det senare i livet. 

De nya digitala sätten att umgås är även de kopplade till det globala där inte tid och rum 

längre behöver hänga ihop. Internet möjliggör för mänskligheten att skapa nätverk över 

hela jorden vilket är en svindlande tanke för mig som inte har växt upp med det. För den 

unga generationen är det inget konstigt, utan en normal del av vardagen, som är ett 

okomplicerat och bekvämt sätt att umgås med andra människor från hela världen. 

 

Vad politiker och makthavare kan göra enligt uppsatsens urvalsgrupp är kopplat till 

barnomsorg, vård och samhällets ideal. Det behöver läggas stora resurser på att få en 

fungerande barnomsorg så att människor kan känna sig trygga med att skaffa barn 

menar gruppen. Jag tolkar det som att det finns en otrygghet i samhället när det handlar 

om barnomsorgen. Även vården av personer som söker hjälp för stress- och 

depressionsrelaterade besvär har brister och politikerna borde kunna påverka samhällets 

normer och ideal upplever informanterna. Jag tolkar detta som ett grundläggande arbete 

som urvalsgruppen anser att politiker bör ägna sig åt. Jag kommer att återkomma till 

denna fråga under diskussionsdelen. 

 

 

5.5 Huvudtolkning 

Självet & Jaget: Sysselsättning, Fritid, Förhållanden, Grundtrygghet & Förutsättningar 

Det jag har uttolkat ur denna studies material är att huvudparten av den unga 

generationen i dagens senmoderna samhälle i Sverige är obundna av traditioner både 

psykiskt och fysiskt. Psykiskt obundna på det viset att tanken är fri, och det är ingen 

som blir straffad eller hånad för att tänka i nya banor. Det snarare uppmuntras att tänka 

”utanför lådan” och de flesta fostras med en stark tro att det bara är fantasin som sätter 

gränser för individens möjligheter. Fysiskt obundna är den unga generationen genom att 

de kan utbilda sig eller arbeta i hela världen och det finns sällan något nu för tiden som 



  Mathias Lundeberg 
  1972-05-21 

 30 

tvingar dem kvar på samma plats. Det finns ingen yttre kraft som styr vem de ska leva 

och skaffa barn med. Alla gamla traditioner går att bortse ifrån och det finns alla 

möjligheter för den unga generationen att skapa sina egna och obundna liv i alla fall 

teoretiskt, enligt mina tolkningar. 

 

 
Figur nr. 1: Förutsättningar för Självet & Jaget 

 

Förutsättningar för självet & jaget 

Självet & Jaget är enligt min tolkning kopplat till individens självkänsla och 

självförtroende som är viktiga parametrar i hur individen kan hantera stress. 

Självkänslan byggs upp eller bryts ner under uppväxten beroende på 

uppväxtförhållanden och vilka omsorgspersoner som barnet har vid sin sida.  Vidare 

knyter individen vänskapsförhållanden både djupa och ytliga under livet, och den unga 

generationen har växt upp med nya typer av gemenskaper där det snabba, ytliga och 

kvantitativa mer står i fokus. Ur det empiriska materialet läser jag att de unga vuxna har 

behov av båda typerna av gemenskaper. Både personlig, fysisk kontakt och de mer 

opersonliga, digitala kontakterna för att det ska kännas bra och hålla stressen på en 

hanterbar nivå. Sysselsättningen, som även starkt påverkar fritiden, utgör en stor del av 

individens tid och följaktligen har en väldigt stor påverkan på individens välbefinnande 

och känsla av stress. Jag tolkar utifrån min insamlade empiri och teorierna att de 

individuella förutsättningarna är grundläggande för hur livet utvecklar sig. Alla bär på 

sin egen ”ryggsäck” med sina egna personliga förutsättningar som påverkar vilka val 

som individen vågar och kan göra i livsvärlden. 

 

 

Samhällets makt: Normer, Ideal och Förväntningar. 

Jag uttolkar ur mitt material att det finns normer i samhället ifråga om ideal och 

förväntningar som den unga generationen ska leva upp till och dessa kan upplevas 

mycket stressande. Individer, som kanske redan från början ha dålig självkänsla, kan 

inte leva upp till förväntningarna och får då ännu sämre självkänsla. Den nya dåliga 

självkänslan eller den förstärkta ännu sämre självkänslan tror jag leder till dåligt 

självförtroende. Så som jag tolkar dessa två begrepp så menar jag att självkänslan sitter 

inne i individen och självförtroendet sitter utanpå kroppen. Ett bra tillfälligt 

självförtroende går att ordna med exempelvis dyra märkeskläder med den viktigaste 

känslan som bor inom individen är inte lika lätt att ordna menar jag. Det kan vara 

funderingar på om jag duger och om de andra tycker om mig på riktigt. Självkänslan 

och självförtroendet samverkar och jag kopplar dem samman med yttre och inre 

förväntningar. Den yttre delen består av samhällsnormer, ideal och förväntningar från 

samhället i form av utbildning, boende och arbete. Inre delen av förväntningarna är etik, 

moral, egna ideal och egna förväntningar som kan vara omedvetna till stor del. 

 Sysselsättning, Fritid, Förhållanden 

 

Självet & Jaget 
 

   Grundtrygghet & Förutsättningar 
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Figur nr. 2: Samhällets förväntningar 

 

Samhällets förväntningar 

Jag ser det som att ovanför jaget och självet svävar samhällets makt som en zeppelinare 

full av normer, ideal och förväntningar på den unga generationen. Samhället förväntar 

sig att denna generation i likhet med generationen innan ska göra rätt för sig, fatta rätt 

beslut och se till att samhällsutvecklingen blir bra. Några av informanterna kallar denna 

makt för ”de övre” eller ”de högre” och det är ingen av dem som tror att de från deras 

position skulle kunna påverka zeppelinarens kurs. Vad som är lätt att glömma bort är att 

det inte är något annat än människor som sitter i zeppelinaren och styr vad som händer 

på makronivå. Jag kan uppleva en viss hopplöshet ibland hos människor jag möter, där 

det känns som att det faktiskt inte spelar någon roll vad vi människor tycker och tänker 

utan det blir som det blir i alla fall. Denna känsla tror jag att det är många politiker och 

makthavare som gömmer sig bakom för att slippa ta sitt ansvar för den hållbara 

samhällsutvecklingen. 

 

 

Globala möjligheter: Medvetenhet & Engagemang 

Det finns många globala möjligheter för den unga generationen tolkar jag ur materialet. 

Global medvetenhet hand i hand med att generationen står för ett överordnat ideal 

(Lalander & Johansson 2007) i samhället kan bidra till existentiell ångest (Giddens 

1997). Jag uppfattar det som att det gäller för den unga generationen att hantera alla 

yttre och inre krav och försöka prestera goda resultat som i sin tur kan leda till 

prestationsångest. Globalt engagemang och medvetenhet är självklara egenskaper hos 

den unga generationen. Jag tolkar det som att mycket av ångesten som leder till stress är 

kopplat till att helheten som är så nära men ändå så långt borta. Existensen är komplex 

och det kan vara svårt att hitta sin roll i helheten.   

 

 
Figur nr. 3: Globala möjligheter 

 

Globala möjligheter 

Min tolkning av urvalsgruppens tankar är att den unga generationen inte bara står 

fysiskt på jorden på en liten plätt, utan de lever i en värld där de kan vara överallt hela 

tiden interaktivt. Fördelarna är många men nackdelarna kan vara att många upplever en 

vilsenhet och att jaget inte passar in någonstans menar jag. Fysiskt har de flesta 

ungdomar fortfarande markkontakt, men mentalt kan de befinna sig precis var som helst 

i världen. Detta tolkar jag som att den unga generationen upplever att de har alla 

Globala Möjligheter 
Medvetenhet & Engagemang 

 
Samhällets Förväntningar 

Makt, Normer & Ideal 
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möjligheter, och då kan det kännas psykiskt pressande när ens egna materiella eller 

mentala förutsättningar inte räcker till för att matcha utvecklingsmöjligheterna. 

 

 

Balansen mellan förväntningar, möjligheter och förutsättningar 

Jag har nu vänt och vridit på informanternas tankar och funderingar för att försöka hitta 

vad som gömmer sig mellan och bakom orden. Jag har vandrat mellan totalisering och 

de-totalisering, mellan del och helhet och mellan förförståelse, förståelse och förklaring, 

för att nå en högre abstraktionsnivå. De konkreta delarna ur mitt empiriska material har 

jag sammanfogat och tagit isär för att sedan sätta ihop igen på ett annat sätt tills min 

huvudtolkning har tagit form. Min huvudtolkning av materialet handlar om själslig och 

materiell balans. Huvudtolkningen är att den ohälsosamma stressen kommer av en 

obalans mellan förväntningar, möjligheter och förutsättningar. Förväntningarna, 

möjligheterna och förutsättningarna är både av inre och yttre karaktär. Enligt min 

huvudtolkning behöver människan vara i balans med sina inre förväntningar, 

möjligheter och förutsättningar. Dessa ska i sin tur harmonisera med de yttre 

förväntningarna, möjligheterna och förutsättningar för att tillsammans skapa en 

hälsosam samt hållbar helhet. Jag har visualiserat min huvudtolkning med en bild, som 

följer efter detta stycke och den ska förklara helheten i livspusslet som jag ser det. 

Mittendelen med Självet & Jaget kräver enligt min tolkning en egen balans i sig. När 

någon av dessa tre stora delar tar för stor plats eller tynger ner någon annan del sker det 

en obalans som i sin tur leder till ohälsosam stress för individen. 

 

 

 

 
Figur nr. 4: Balansen mellan Förväntningar, Möjligheter och Förutsättningar 

 

Den här studiens huvudtolkning säger att den unga generationen behöver finna sin egen 

individuella balans först, och sedan sätta den i relation med samhället samt det globala 

för att finna balans i helheten. I en värld som erbjuder många olika möjligheter med hela 

jorden som paljett så är det lätt att glömma bort den egna balansen som måste finnas där 
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som en av grundfärgerna. Ett slitet utryck är: ”Du måste älska dig själv för att kunna 

älska andra.” Slitet och kanske clicheartat men jag tror att det ligger mycket i det gamla 

uttrycket. 

 

 

 

6. Diskussion 
Nu följer en diskussion där jag kopplar resultatet till tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket. Sedan kommer mina reflektioner om den hermeneutiska 

forskningsmetoden och egna funderingar. Stycket avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

 

 

6.1 Resultat kopplat till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att de är lättare att göra avkall på sitt eget 

självförverkligande för att få tiden att räcka till. I det moderna samhället ska alla bidra 

till försörjningen av familjen samtidigt som alla ska ha lika stort ansvar för familjen. 

Normen är att arbeta åtta timmar per dag (minst) och samtidigt ska allt annat fördelas 

lika. Risken som jag ser det kopplat till min undersökning och resultatet är att den 

viktiga delen i mitten som utgörs att självet & jaget trycks ihop, för att göra plats för 

samhällets påtryckningar och det globala. 

Vad händer när den unga generationen gör avkall på sig själv och sitt eget 

självförverkligande. Är det just detta som skapar den psykiska ohälsan som senare leder 

till långtidssjukskrivningar? Någonstans måste varje individ börja prioritera och jag tror 

att den första och största brytpunkten där prioriteringarna ger konsekvenser, är när 

barnet går från barndom till ungdom. I ungdomen ska föräldrarnas ansvar sakta men 

säkert lämnas över för att mynna ut i att ungdomen ska ta hela ansvaret för sin tillvaro 

när tiden är inne. Rent teoretiskt sker detta fullt ut när individen fyller 18 år och 

förklaras myndig. Men hur fungerar det i praktiken? Är alla ungdomar klara för detta 

steg? Hur går det att prioritera och veta vilken väg som är rätt i en värld som är 

ombytlig och flexibel? Jag förstår att den unga generationen i första hand gör avkall på 

sig själva för att klara sig i det senmoderna samhället men konsekvenserna blir 

obalansen i livspusslet och den ohälsosamma stressen blir resultatet. 

 

 
Figur nr. 5: Obalans där Självet förminskas 

Självet & Jaget 

 

Samhället 
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Det talas i den tidigare forskningen om normal stress i vardagen som bara ingår. Normal 

”varje-dag-stress” eller som en av informanterna utryckte det: ”vardagsstressen”. 

Är det verkligen meningen med människan att vi ständigt ska utsättas för stress i 

vardagen? Är det individerna som skapar normaliseringen av stressen eller är det andra 

krafter som styr detta? Normalisering av stressen tycker jag säger en hel del av det 

samhälle som den här uppsatsen beskriver. De flesta vill vara ”normala” och eftersom 

”alla” stressar enligt informanterna och det blir nästan onormalt att inte stressa. En 

känsla av att alla runt omkring stressar och då måste jag också göra det så att jag inte 

missar något. Missar vadå? Jag tror, som en av informanterna också talade om, att det 

finns något som heter, vardagsstress, är bra för arbetsgivarna då det skapar mer 

produktiva arbetare. Vad arbetsgivarna anbelangar så kommer inte de att stå på 

barrikaden för att minska vardagsstressen, det skulle vara allt för kontraproduktivt.  

 

Copingstrategier utarbetas för att klara av och stå pall för nya krav och förväntningar 

både yttre och inre. Uppsatsens informanter beskriver framförallt fysisk träning som en 

ett sätt att hantera stressen. Två av informanterna talade även om att prata lugnande med 

sig själv för att dämpa sin stress i en pressad vardag. Kommer olika former av coping, 

för att klara stressen, bli en normal och självklar del för den moderna människan? Detta 

fenomen är ytterligare ett steg mot normaliseringen av stressen, som bara avhjälper för 

stunden och inte gör något åt problemet i grunden som jag ser det. 

 

Dubbelt så många unga kvinnor som män söker hjälp för sina psykiska problem men det 

är dubbelt så många unga män som tar sina liv jämfört med unga kvinnor. Vad handlar 

det här om? Vad säger det om jämlikheten? Det här behöver inte handla om stress men 

det kan vara en bidragande orsak och det är intressant att utforska på vilket sätt 

fenomenet i så fall påverkar socialstyrelsens statistik.  

Tyvärr kan inte denna studie bidra så mycket till forskningen om skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns påverkan av stress även om det är mycket intressant. Det är lätt att 

hamna i dammiga könsrollsdebatter som skulle försöka förklara fenomenet men jag är 

inte säker på att hela svaret på gåtan finns där. Självklart är det svenska samhället inte 

jämlikt när det gäller löner och ansvar i hemmet mellan män och kvinnor. Samhället är 

inte heller jämlikt inom könen separat heller. Alla är inte lika värda i vårt samhälle och 

allt är inte anpassat efter allas förutsättningar. En synskadad, hörselskadad eller 

rullstolsburen individ har inte tillgång till alla möjliga arbeten och aktiviteter. Många 

politiker och makthavare vill gärna hävda att vi är världsledande när det kommer till 

jämlikheten, men det är bara att öppna ögonen för att se att det finns väldigt mycket mer 

att göra. 

 

Många sjukdomar som härrör sig till psyket är i mångt och mycket tabubelagt. Den som 

känner sig sjuk inom sig har svårt att förklara både för sig själv och för andra att 

sjukdomen är på riktigt. Det finns inga bandage eller kryckor som läkarna kan förse en 

patient med psykisk ohälsa med. Efter denna studie är det inte svårt att förstå att många 

unga människor undviker att söka hjälp med hänsyn till den rådande stigmatiserade 

bilden av fenomenet. Hur stort är egentligen mörkertalet? Inte nog med att det finns en 

stigmatiserad bild av dem som söker hjälp, utan informanter i denna studie beskriver 

även att väntetiden är lång och att misstänksamheten hos läkarna finns där. Normen i 

samhället är att klara stressen och pressen. När individen inte klarar stressen så är det 

många faktorer som hjälper till så att känslan av att vara onormal infinner sig snabbt.  
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6.2 Resultat i förhållande till teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket talas det om att alla delar som individ, grupp, kollektiv och 

samhälle/kultur måste förstås i förhållande till helheten. Resultatet visar att en obalans 

mellan de olika delarna i hela livssituationen skapar ohälsa och alla delarna måste 

förstås i förhållande till varandra. Helheten i samhället som utgörs mikro- meso- och 

makronivå är viktiga parametrar och resultatet i denna studie har med alla dessa nivåer.  

 

Det framgår i alla samtal med informanterna att grundtryggheten eller ontologin och 

tilliten påverkar individerna starkt. Giddens (1997) menar att den ontologiska 

tryggheten och tilliten är skyddet mot meningslösheten och viktiga delar i 

identitetsskapandet där ångest över existentiella frågor är en del. Jag ser i det empiriska 

materialet att grundtryggheten både underlättar och försvårar för individerna precis som 

Giddens skriver i sina teorier. Familjen kan både vara en plats öppenhet och högt i tak 

samtidigt som det ligger en hel del förväntningar och oskrivna regler som påverkar 

individernas agerande.    

 

Jaget och självet blir som Giddens menar ett reflexivt projekt där ingenting är fast och 

förankrat utan möjligheter till förändringar finns hela tiden. I resultatet framgår det även 

att existensen i förhållande till helheten är komplext, där alla stora delar i sin tur 

innehåller sina delar som också ska balanseras på ett bra sätt. Att finna en balans i något 

som hela tiden förändrar sig och rör sig är en stor del av problematiken hos den unga 

generationen. Här ser jag att det ständiga informationsflödet och teknikutvecklingen 

som utmärker moderniteten, påverkar det rörliga och reflexiva. På det materiella planet 

hinner inte den ena tekniska nyheten ”svalna” innan nästa pryl finns att ta ställning till. 

 

Lalander & Johansson (2007) belyser med sin forskning möjligheterna men samtidigt 

problemen med medialiseringen och globaliseringen. De digitala gemenskaperna skapar 

ett nytt sätt att umgås som vissa forskare hävdar är av det fiktiva slaget. Det uppstår, 

vilket framgår vid flera tillfällen under studien, ett problem när informanterna vill bryta 

sig loss och ur de digitala gemenskaperna. Individerna inom gemenskaperna har blivit 

vana att använda sig av den kommunikationskanalen och svårigheter uppstår när någon 

vill bryta sig ur det som har blivit normaliserat. 

 

De moderna förhållandena existerar för sin egen skull och de unga människorna i det 

senmoderna samhället är i första hand individer som styrs till att sätta sig själv i första 

rummet. Individualiseringen är något som den unga generationen har växt upp med som 

en naturlig del av samhället. Resultatet i studien visar på svårigheterna i att vara del av 

ett intimt förhållande och samtidigt uppfylla de individuella målen och planerna.   

 

Varje individ bär med sig en egen individuell ”ryggsäck” där personens erfarenheter och 

olika förutsättningar finns samlade. Innehållet i ryggsäcken kan kopplas till personens 

ontologi men även till personens habitus. Pierre Bourdieu (1977) har utvecklat teorierna 

om habitus och jag kommer i denna uppsats inte att gå djupare i det begreppet än att i 

stort beskriva det som individernas sociala, kulturella och ekonomiska kapital som 

gemensamt bildar individens symboliska kapital. Det sociala kapitalet innehåller 

personens sociala kontakter och nätverk. Personens utbildningsnivå och möjligheter att 

föra sig i olika situationer härleds till det kulturella kapitalet och det ekonomiska 

kapitalet är individens förutsättningar rent materiellt. Allt detta sammantaget bildar det 

symboliska kapitalet som Bourdieu beskriver som individens habitus. 
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6.3 Reflektion om metoden 

Forskningsmetoden med hermeneutisk ansats känns fortfarande som ett bra val och rätt 

väg för den här studien inte minst för att del- och helhet perspektivet fungerar så bra i 

förhållande till mikro- och makronivå. 

 

Det kändes mig naturligt och bra att kalla dem jag intervjuade för informanter och inte 

intervjuperson. Intervjuperson blir för mig mer ett objekt än en människa med egna 

tankar och funderingarna. Sättet att samtala med informanterna, där även jag delade 

med mig av mina erfarenheter, kändes bra och var ett givande sätt att utbyta 

information.  

Hermeneutikens grund att gå från del till helhet i spiraler kändes också naturligt och bra. 

Arbetssättet och metoden känns öppen för flera sanningar och det fanns flera sätt att få 

ihop delarna. Resultatet kan alltid tolkas på ett annat sätt och allt kretsar kring att skapa 

större förståelse där min förklaring förhoppningsvis kan vara en del i någon annans 

förståelse. Jag uppskattar känslan av att det hela tiden går att arbeta vidare med 

förståelse och förklaring. Filosofin går hand i hand med mitt sätt att se på livet och 

världen att vi människor inte ”är” utan att vi hela tiden ”blir.” 

 

Jag inser nu att Pierre Bourdieu borde ha fått större plats i den här studiens teoretiska 

ramverk. Bourdieus teorier hade nog passat väldigt bra ihop med studiens 

frågeställningar och syften. Samtidigt är det kul att använda nya och lite modernare 

teoretiker som Lalander & Johansson men det ena behövde inte förta det andra.  

Uppsatsens tidigare forskning har också sina brister som jag ser det nu. I början av 

studien såg jag bra och tydliga kopplingar till mina frågeställningar och frågorna till 

informanterna. Mot slutet av analysen av det empiriska materialet fann jag svårigheter 

att koppla viss tidigare forskning till mitt resultat på ett logiskt sätt. 

Urvalsgruppen har också sina brister. Att ingen av informanterna hade barn var 

exempelvis en svaghet där jag tror att det finns många faktorer kopplade till stress som 

jag gick miste om. Ingen av informanterna saknade heller sysselsättning vilket är en 

annan stor bidragande stressfaktor som jag ser det. Samtidigt var det en del av min 

metod, att låta vem som helst inom åldersspannet få vara med bara de var intresserade 

av att prata om fenomenet, och det kan jag säga nu att de verkligen var. 

 

Det finns fördelar och nackdelar med allt och denna forskningsresa har verkligen givit 

mig nya uppslag för hur det här skulle kunna göras bättre. Jag antar att dessa 

utvecklingar av metoderna är mycket viktiga för forskaren för att hitta ett sätt att belysa, 

arbeta med och förklara fenomen i samhället på ett så bra sätt som möjligt. Jag är glad 

för att jag bestämde mig för att göra intervjuer och allt vad det innebär av möda och tid. 

Det känns betydelsefullt att ha gått den krokiga vägen både för materialets äkthet och 

för att jag har fått känna på denna del fullt ut. Nästa gång kan jag göra det bättre och 

ställa de frågor som kanske svarar på mina frågeställningar ännu bättre. 

 

 

6.4 Egna reflektioner över resultatet 

Har resultatet svarat på mina frågeställningar och har resultatet uppfyllt syftet med 

studien? 

 

Den första frågan sökte svar på vilka faktorer och katalysatorer som utlöser ohälsosam 

stress hos den ung generationer. Som jag tänker mig den frågan är det både på mikro- 

och makronivå där faktorerna är på makronivå och katalysatorerna är på mikronivå. Jag 
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har kommit fram till att det finns att antal katalysatorer på mikronivå som behöver vara i 

balans med självet för att individen ska kunna hantera faktorerna på makronivå. Självet 

måste vara tillfreds och i balans med grundtrygghet, sysselsättning, fritiden, 

förhållanden (både intima, vänskaps- och övriga förhållanden), och de personliga 

förutsättningarna. Detta är grundförutsättningen för att självet sen ska kunna komma i 

balans med faktorerna på makronivå som är samhällets förväntningar och de globala 

möjligheterna. Faktorerna är samhällsmakt, normer och ideal samt förväntad 

medvetenhet och engagemang. 

 

Med den andra frågan ville jag få reda på om det fanns några gemensamma faktorer och 

katalysatorer för den ohälsosamma stressen. På samma sätt som första frågan är denna 

uppdelad i mikro- och makroperspektiv. Mitt resultat visar att den gemensamma 

katalysatorn på mikronivå är obalansen i självet och jaget. Det är olika delar av självet 

som spelar mer eller mindre roll för individen men den gemensamma nämnaren är att 

alla delar måste vara på sin plats och i balans med den unika människan. 

De gemensamma faktorerna på makronivå som individerna måste förhålla sig till är 

samhällets förväntningar och globaliseringen. För att vara i balans med samhällets makt 

och globaliseringens möjligheter måste alla individer skaffa sig ett förhållningssätt till 

dessa yttre krafter på makronivå. 

 

Jag anser att jag har svarat på frågeställningarna och uppfyllt syftet med uppsatsen, men 

det finns alla möjligheter att utveckla dessa tankegångar och även ifrågasätta dem. Det 

är det här som gör forskningen om samhället så intressant och utvecklande anser jag. 

 

 

6.5 Egna övriga reflektioner 

Båda parterna i ett modernt förhållande ska ha lika stort ansvar för arbete och hem. 

Detta kallar vi för jämställdhet och jag ställer mig lite frågande till hur det går med 

balansen i denna viktiga fråga. Hur går det exempelvis för barnen i det moderna 

samhället när vi vuxna kämpar för att skapa den viktiga jämställdheten? 

Förskolor, grundskolor och gymnasier tror jag spelar en väsentlig roll för jämlikheten, 

som jag hellre kallar det för, som jag även tror påverkar upplevelsen och påverkan av 

stressorer. Jag har arbetat i över sex år inom förskola, grundskola och fritidshem. Mina 

generella erfarenheter är att många flickor får stå tillbaka och vänta på struliga pojkar 

som mognar först när det börjar bli dags för betygen i 14 årsåldern. En skola som 

egentligen är utformad för elever som vill lära sig i ett relativt högt tempo anpassas efter 

dem som inte är mogna än och tempot samt utbildningsnivån dras ner inledningsvis. 

Visst ska vi ha en skola för alla, men jag blir betryckt när jag hela tiden ser exempel på 

att det allt som oftast är flickorna som blir förlorare i detta försök till jämlikhet. Två av 

de kvinnliga informanterna talade om sin dåliga självkänsla och jag tror att en del av 

den kan härledas till skolgången där oftast de har fått stå tillbaka och väntat på att de 

struliga eleverna har tagit mycket av platsen. Många flickor har snällt väntat på sin tur 

som aldrig har kommit. De struliga eleverna har samlat ihop sig lagom till slutet av 

grundskolan och nått upp till förväntningarna då i stället. 

 

Jag kopplar dessa funderingar till folkhälsorapporten och de alarmerande siffrorna när 

det gäller framförallt unga kvinnor i åldern 16-24. Om dessa ungdomar kommer till 

gymnasiet med en dålig självkänsla i grunden och möts av samhällets ideal, som ofta 

handlar om skönhet och att ta för sig, så är det inte är så konstigt att många mår dåligt. 

Jag tror att förskola och grundskola spelar en avgörande roll i hur unga kvinnor kommer 
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att klara av samhällets ideal och förväntningar. Det finns självklart organisationer som 

arbetar med åldergruppen på ett fantastiskt sätt, men det står tydligt att deras insatser 

inte räcker på långa vägar för att vända detta ohälsosamma skepp. Jag är fast övertygad 

om att stora som små åtgärder av olika maktaktörer i samhället med denna åldersgrupp i 

fokus, kan bidra till att minska denna skämmande statistik och skapa en hållbar 

utveckling.  

 

Åtgärder för att göra skolan mer jämlik och faktiskt se till alla individer kommer att ta 

lång tid, eftersom det är ett grundläggande fel som jag ser det. En åtgärd i förskoleklass 

som görs idag kanske kan få mätbar effekt om 20 år när vi ser hur det hela utvecklade 

sig.  Politiker som kommer till makten har fyra år på sig att visa på resultat och det tror 

jag är anledningen till att många av åtgärderna är kortsiktiga och hjälper inte samhället 

på längre sikt. Ibland kan jag uppleva att det viktigaste för en makthavare inte är att 

tänka långsiktigt och hållbart, utan hur han eller hon jag behålla makten och hur de ska 

få ännu mer makt. Då blir det snabba kortsiktiga lösningar som gynnar några få utvalda 

personer och inte den hållbara samhällsutvecklingen. 

 

Generationen av föräldrar, som denna uppsats urvalsgrupp har växt upp med, är en 

generation som har slagits för jämställdhet och jämlikhet. En av de stora frågorna i 

jämlikhetsarbetet har varit att båda föräldrarna ska ta lika mycket ansvar för arbete och 

hem. Under 60-talet när denna generation växte upp tog jämställdhetsarbetet fart 

ordentligt och många kvinnor gick ut i arbete och fler förskolor öppnades. Männen 

reagerade inte med att arbeta mindre och ta mer ansvar över hemmet, utan resultatet 

blev att både mannen och kvinnan skulle arbeta lika mycket. Samtidigt tog 

konsumtionssamhället fart ordentligt och det fanns alla möjligheter att göra sig av med 

de intjänade pengarna på olika nya materiella ting. Förlorarna i denna stora viktiga 

förändring blev återigen barnen som jag ser det. Barnen skulle med självklarhet lämnas 

på förskolor och statusen på personal som arbetar med barn har sakta men säkert ökat. 

Här kommer vi till en ytterligare paradox. Jag tycker att de som arbetar med barn är 

hjältar och förtjänar hög status. Många föräldrar idag anser också att personal är 

professionella inom området och känner sig trygga med att lämna sina barn. Min 

erfarenhet är att det har blivit en obalans där med, då en del föräldrar glömmer borta att 

de faktiskt är dem som de riktiga proffsen när det handlar om deras egna barn. Ibland 

glömmer föräldrar det och lägger över för mycket ansvar på förskola och skola vilket 

sällan blir ett bra slutresultat. 

 

Kampen om ett så jämlikt land som möjligt måste pågå hela tiden, och den unga vuxna 

generationen är en väldigt viktig kugge i den hållbara och jämlika samhälls-

utvecklingen. Jag anser att ungdomsstyrelsen är ett gott exempel på vad politiker bör 

ägna stor kraft på för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Men som texten i 

uppsatsens introduktion avslöjar så har det varit turbulent om var och hur denna styrelse 

ska ledas, vilket i sin tur bör påverka ungdomsstyrelsens kraft att påverka.  

 

Jag har talat om när samhällets makt och det globala trycker ihop självet & jaget vilket 

kan skapa ohälsa och stress. När jag tänker ett varv till på detta tror jag att även 

motsatsförhållandet kan skapa en annan typ av ohälsa, när individer tänker alldeles för 

mycket på sig själva. I det moderna samhället när individualism är ett normalt tillstånd 

så kan det också slå över i en egocentrering hos individer som blir ohållbart i längden. 

Energitjuvar med ett utpräglat ”jag-tänk” tar energi från andra och det är inledningsvis 

omgivningen som påverkas negativt. Ålder eller annat mognadsämne kan få väldigt jag-
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centrerade individer att tillslut inse att det behövs ett givande och tagande av varandra 

för att må bra som grupp. Jag tror alltså att balansen måste infinna sig åt båda hållen hos 

den moderna människan och vår kropp är en lysande väckarklocka.  Kroppen talar om 

när vi befinner oss i obalans med oss själva och/eller med samhället och världen i 

övrigt, men det svåra är att lära sig att höra, känna och förstå varningssignalerna och 

göra något åt obalansen i tid. 

 

Den här uppsatsen handlar om unga människor i ett modernt samhälle. Ett samhälle som 

hittar lösningar för i princip allt och den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo. 

Det är snart 20 år sedan en mobiltelefon var något som var tänkt att ringa med. Nu 

utvecklas tekniker för att kunna öppna dörrar och betala i affären med mobiltelefonen. 

Så fort konsumtionssamhället har anammat en ny teknisk lösning så väntar en ny idé att 

se dagens ljus för att göra vår tillvaro ännu mer effektiv. Kommunikation har alltid varit 

viktigt fast skillnaden idag är att vi kan kommunicera med varandra direkt även om vi 

befinner oss på andra sidan jorden. Till och med mitt ute på Atlanten kan vi 

kommunicera med andra människor och då sker det via satelliter som kretsar kring vår 

jord för att det ska fungera. Användandet av satelliter var från början ett militärt syfte, 

men idag har alla tillgång till dem för kommunikation eller positionering. 

Den moderna trenden är att alltid vara tillgänglig för kommunikation i någon form via 

fast telefoni, mobiltelefoni, sms, personsökare, e-post, chatt, hemsidor och bloggar. All 

annan informationsteknik i form av tv, radio och tidningar läggs ovanpå detta. Längst 

ner på insamlingen av information ligger det personliga mötet. Vi är inga personliga 

informationsbärare längre och mun till mun metoden är förlegad. Människorna i det 

moderna samhället behöver inte mötas personligen för att utbyta information längre, det 

mesta går att sköta digitalt. All forskning, om den så är medicinsk eller militär, handlar 

om att hitta motmedel för att rädda människan då vi kanske egentligen skulle vara 

inriktade på vad orsaken är till det riskfulla beteendet. Ibland kan jag känna att vi 

människor skapar oss risker på olika sätt för att finna mening med livet och det känns 

väldigt ohållbart. 

 

Jag fick diagnosen arbetsrelaterad utmattning som 30 åring och blev initialt inlagd på 

sjukhus under en vecka för att i huvudtaget kunna starta någon form av återhämtning. 

Efter fyra månaders sjukskrivning var jag så pass återställd att jag vågade söka 

högskolestudier på helfart som blev min väg tillbaka. Denna händelse i mitt liv är som 

sagt inristad i min kropp och själ. Mer än vad jag någonsin kanske kommer att förstå. 

Om fler i samhället skulle vara inriktade på att försöka lösa detta problem i grunden så 

tror jag att statistiken på sikt skulle sjunka och färre människor skulle behöva gå den 

krokiga väg som jag har behövt gå. Nu tror jag i och för sig att vissa individer måste gå 

den vägen i vilket fall som helst för att få ett nytt uppvaknande och förstå att uppskatta 

det vackra i det enkla.  

 

Jag tror att vi ibland letar efter det som gör oss lyckliga alldeles för långt bort. Det kan 

ha med globaliseringen att göra och våra nya möjligheter, som gör att det blir svårt att 

förstå och uppskatta det som vi har. Ibland upptäcker vi när vi letat efter någon eller 

något på andra sidan jorden att det vi har letat efter fanns alldeles i närheten hela tiden. 

Vi kanske behöver ta den lite längre och omständligare vägen i dagens moderna 

samhälle för att hitta rätt. Det händer att vi märker att lyckan eller kicken som vi så 

desperat försöker hitta finns inom oss själva och att det är bara vi som inte har haft tid 

att stanna upp, blunda, lägga ihop, se, förstå och lägga pusslet. 
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6.6 Förslag till vidare forskning 

Jag anser att det behövs mer forskning om skillnaderna mellan unga kvinnors och unga 

mäns upplevelser av psykisk ohälsa. Finns det någon generell skillnad mellan kvinnor 

och män? Vilka stressorer påverkar könen olika och varför? 

Socialstyrelsens rapport visar att det är dubbelt så många unga män som tar sitt liv 

jämfört med unga kvinnor med det sker mer i det tysta. Detta är skrämmande samtidigt 

som det är intressant och föreslår jag mer forskning om vad det handlar om. 

 

Jag förespråkar även mer forskning som leder till underlag för beslut åt politiker och 

makthavare i det moderna samhället. Vad ska makthavarna göra för att ge 

förutsättningar för att de unga människorna ska bli långtidsfriska? Forskning som leder 

till konkreta förslag till åtgärder inom exempelvis skola och barnomsorg där fokus 

ligger på långsiktighet, jämlikhet och en hållbar utveckling för alla. 
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Bilaga 1: Sökbrev 
Jag heter Mathias Lundeberg och är student på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag 

läser Sociologi C med socialpsykologisk inriktning och jag ska de närmaste åtta 

veckorna skriva en C-uppsats om ohälsosam stress. Sociologi kan i stort beskrivas som 

läran om samhället. Vi sociologer studerar vilka sociala processer som påverkar 

individer samt grupper, och samhället i sin helhet. 

 

Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 talar sitt tydliga språk. Den psykiska 

ohälsan hos Sveriges befolkning är mycket stor och 40 % av alla 

långtidssjukskrivningar beror på psykiska sjukdomar. Ytterligare 35 % av de 

långtidssjukskrivna har hjärt- och kärlsjukdomar eller problem med rörelseorganen som 

ofta är stressrelaterade. En grupp samhällsmedborgare som får sämre och sämre psykisk 

hälsa, är unga människor i åldern 16-27 år enligt socialstyrelsen. 

 

Men denna skrämmande statistik i bakhuvudet och ett stort intresse för människor, så 

vill jag nu skriva en C-uppsats som beskriver och belyser detta ohälsosamma fenomen 

bland unga i vårt moderna samhälle. 

 

Jag söker nu ca 8-10 personer i åldern 19-27 boende i Stockholm, tillfälligt eller fast, 

som är intresserade av att vara med i denna kvalitativa undersökning om ohälsosam 

stress. Jag vill i första hand sätta ihop en fokusgrupp om ca 5 personer som kommer att 

diskutera fenomenet under ledning av mig. Sedan kommer jag i mitt fortsatta arbete 

med uppsatsen, antingen att sätta ihop en fokusgrupp till eller göra individuella 

intervjuer. Fokusgruppen och intervjuerna kommer att ske någonstans i Stockholm. Jag 

räknar med att det totalt kommer att ta ca 1,5 timme från att vi träffas till det är klart. 

Jag kommer att använda mig av en diktafon för att spela in det som sägs och sedan 

kommer jag att transkribera allt till pappersform. När det är klart raderar jag ljudfilen. 

Inga namn på intervjupersonerna kommer att användas utan respondenterna kommer att 

omnämnas i texten som Fgm1, Fgm2 eller Ip1, Ip2 osv.(Fokusgruppmedlem 

Intervjuperson). 

 

Jag kan inte erbjuda någon ekonomisk ersättning för er som ställer upp men jag hoppas 

ni kommer att finna intresse och delaktighet i ett utvecklande samtal som berikar på 

andra sätt. Den som ställer upp, får om så önskas, självklart ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen i mitten av juni. 

 

Då tror jag att jag har fått med allt, så…. Bor du i Stockholm och är i åldern 19-27 samt 

är intresserad av att bidra till min studie om ohälsosam stress, så tveka inte utan ring 

eller skicka e-post till mig så snart som möjligt. Kolla även upp vilka em/kvällar eller 

helgdagar som du skulle kunna ställa upp de närmaste två veckorna. Jag behöver ha 

genomfört alla intervjuer senast söndagen den 8 maj för att jag ska hinna transkribera, 

tolka och analysera det insamlade materialet. 

 

Om du behöver mer information innan du bestämmer dig så ring eller skicka e-post till 

mig och fråga. 

 

Vänligen 

Mathias Lundeberg 

Mobiltelefon: 073-245 95 40 

E-post: mathias.lundeberg@gmail.com 
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Bilaga 2: Diskussionsfrågor till informanterna 
 

Startfrågor: 

Ålder 

Boendeform 

Sysselsättning 

Förhållande 

Barn 

 

Uppsatsens frågeställningar: 

Vilka faktorer och katalysatorer utlöser ohälsosam stress hos unga människor? 

Finns det några gemensamma faktorer och katalysatorer för alla? 

Hur ska politiker och makthavare tänka för att minska ohälsosam stress bland unga? 

 

Intervjufrågor: 

Vad är stress för dig? Definiera stress? 

Hur märker du egen stress? Hur märker du stress hos din omgivning? 

Finns det bra/hälsosam stress? 

(alla medlemmar i gruppen ska definiera stress innan vi går vidare) 

 

Hur upplever du att familj och släkt påverkar fenomenet? 

 

Hur upplever du att förhållanden påverkar stressen? 

 

Vad har arbetslivet för påverkan? 

 

Hur påverkar boendet? 

 

Vad påverkar under fritiden? 

 

Hur gör du för att hantera ohälsosam stress? 

 

Vad ska politiker och makthavare göra fokusera på? 

 

Utbildning? 

 

Arbetslöshet? 

 

Bostadslöshet? 

 

Individualisering? 

 

Globalisering? 

 

Medialisering? 

 

Gemenskaper? 

 

Övriga funderingar över självet, jaget och individen i förhållande till gruppen och 

samhället. 


