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Sammanfattning
Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur gymnasieelever ser på sin framtid, hur deras
mål och förväntningar ser ut och i vilken utsträckning de upplever att de får stöd gällande sina
framtidsplaner. Den första teoretiska utgångspunkter är Aaron Antonovskys begrepp begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans skapar en känsla av sammanhang, och begreppet
KASAM, vilket kan mätas i svag, måttlig eller stark KASAM. Jag använder mig av KASAM för att
tolka elevernas syn på sina möjligheter, och utgår ifrån Ulrich Becks teori om individualisering,
utifrån att människor genom individualisering frigör sitt liv från förutbestämda modeller och istället
blir beroende av sina egna beslut. Den tredje teoretiska utgångspunkten är barnperspektivet, där
fokus ligger på att barns egna röster och uppfattningar ska ges möjlighet att komma fram, samt
risker kring vuxnas inflytande över ungdomar som kan uppfattas som ”not-yets”. Undersökningen
består av en kvantitativ enkätundersökning med 117 gymnasieelever från årskurs 1, 2 och 3 som
respondenter. 

Mina resultat visar att de flesta gymnasieelever som deltog i undersökningen trivs i skolan, och
känner att de har ganska stor möjligheter att kunna uppfylla sina mål i framtiden, och även om de
flesta hade funderat över sina mål så var det många som inte hade några tydligt uppsatta mål klara
för sig. Många ansåg sig även befinna sig i något slags mellanläge mellan att vara barn och vuxen.
Förvånansvärt många elever i årskurs 3 hade inte planer på att flytta hemifrån inom ett år. Detta
skulle kunna ha ett samband med att resultaten visar att alla hade bestämt sig för, eller funderade på,
att studera vidare efter gymnasiet, vilket kan försvåra möjligheten till att kunna få en egen bostad.
En del planerade dock att börja arbeta också. De flesta verkar få stöd, från skolan och omgivningen,
men främst från familjen, gällande sina framtidsplaner. En tendens verkar dock vara att kvinnor
känner mer press och större oro inför framtiden är män.

Nyckelord
Gymnasieelever, framtid, mål, förväntningar, Känsla av sammanhang (KASAM), individualisering,
barnperspektiv.

                                                                                                                                                            2



Innehållsförteckning

Sammanfattning......................................................................................................2
Nyckelord.................................................................................................................2

1. Introduktion.................................................................................…..................5
1.1  Bakgrund.....................................................................................................5
1.2  Syfte..............................................................................................................6
1.3  Frågeställning.............................................................................................6
1.4  Disposition..................................................................................................6
1.5  Definitioner av begrepp...........................................................................7

      2.   Tidigare forskning..........................................................................................8 
2.1 Not-yets........................................................................................................8
2.2  Att stärka karaktären hos ungdomar.....................................................8
2.3  Attityder till arbete....................................................................................9
2.4  Upplevelse av stöd...................................................................................10

 2.4.1 Ungas levnadsförhållanden..................................................................10
 2.4.2 Barn och ungas nära relationer.............................................................11
 2.4 3 Gymnasieungdomars frihet att bestämma över sina liv........................12

      

      3.   Teori.........................................................................................................................13
           3.1  Känsla av sammanhang (KASAM)......................................................13
               3.2  Individualisering.......................................................................................14
               3.3  Barnperspektiv...........................................................................................15

      4.   Metod......................................................................................................................17
                 4.1  Kvantitativ metod......................................................................................17 
              4.2  Urval..............................................................................................................17 
              4.3  Datainsamling.............................................................................................17

    4.4  Informanter..................................................................................................17
    4.5  Tillvägagångssätt.......................................................................................18
    4.6  Generaliserbarhet och begränsningar....................................................18
    4.7  Etiska aspekter............................................................................................18
    4.8  Analysmetod...............................................................................................19
    4.9  Bortfall.........................................................................................................19

      5.   Resultat.................................................................................................................20
                 5.1  Känsla av sammanhang...........................................................................20

 5.1.1 Trivsel i skolan......................................................................................20
 5.1.2 Möjlighet att uppfylla mål....................................................................21

             5.1.3 Att känna sig vuxen..............................................................................22
             5.1.4 Oro över framtiden...............................................................................22

                                                                                                                                                            3



                 5.2  Mål och förväntningar.............................................................................24
       5.2.1 Att flytta hemifrån…............................................................................24
       5.2.2 Funderingar över framtida mål.............................................................25
       5.2.3 Vidareutbildning...................................................................................26
       5.2.4 Arbete...................................................................................................27

               5.3  Upplevelse av stöd.....................................................................................28
5.3.1 Stöd från skolan.....................................................................................28
5.3.2 Stöd från hemmet...................................................................................29
5.3.3 Stöd från omgivningen...........................................................................30

      6.   Analys och avslutande diskussion........................................................31
6.1 Hur ser elevernas mål och förväntningar ut?.....................................31
6.2 I vilken utsträckning upplever eleverna att de får stöd för 
      sina framtidsplaner?.................................................................................32
6.3 Hur kan elevernas syn på sina möjligheter när det gäller 
      framtida mål och förväntningar tolkas utifrån KASAM?...............32

      7.   Referenser............................................................................................................36

      8.   Bilaga 1..................................................................................................................38

                                                                                                                                                            4



1. Introduktion

1.1 Bakgrund
Efter  andra  världskriget  utvecklades  föreställningen  om tonåren  som en  särskild  period  mellan
barndom och vuxenliv. Innan dess ansågs barndomen sluta i samband med puberteten, då de flesta
också slutade skolan. Då började de unga istället att ta ansvar för den egna försörjningen genom
arbete. Idag har gränserna mellan barndom, ungdomstid och livet som vuxen blivit allt otydligare.
Ungdomar idag har mer att fundera över än de som var unga förr. Nya möjligheter har öppnat sig,
framför allt de senaste 50 åren, och dessa kan vara svåra att överblicka. I takt med de förbättrade
livsvillkoren kan ungdomar idag ges en tydligare plats som individer jämfört med längre tillbaka i
tiden. Samhället arbetar för att barns och ungdomars förväntningar ska behandlas med respekt, och
deras rätt till inflytande. De grundläggande materiella villkoren ses idag som relativt självklara i
Sverige, vilket ger utrymme till att det kan fästas större vikt vid individuellt självförverkligande,
(SOU 2006:77).

I  och  med  lågkonjunkturerna  under  1990-talet  och  2008  påverkades  många  människors
levnadsvillkor, och inte minst de ungas. Även om den sistnämnda konjunkturen vände under 2009
så är det mycket som tyder på att den ekonomiska krisen inte är över än för de ungas del. De unga
har dessutom av olika anledningar svårare än andra att få verklig tillgång till välfärd och inflytande.
De områden som påverkas mest är utbildning, hälsa och arbete (Ungdomsstyrelsen, 2011). Det har
till exempel blivit betydligt svårare för ungdomar att få arbete, vilket leder till att många har blivit
hänvisade till att studera istället, trots att de skulle föredra att arbeta. Detta kan vara en anledning
till att ungdomar idag bor kvar hos föräldrarna längre tid än tidigare, vilket kan vara påfrestande om
man föredrar en egen bostad (SOU 2006:77). Ett sårbart utgångsläge försämrar drastiskt villkoren
för etableringen till vuxenlivet. Många känner stor press över att till varje pris prestera så bra som
möjligt  under  skoltiden,  och  detta  gör  att  hälsa  och  välmående  påverkas  negativt
(Ungdomsstyrelsen, 2011).

Forskning visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, både i Sverige och i världen,
vilket  är  ett  stort  problem  (BO,  2004).  Framför  allt  bland  flickor  ökar  idag  stressrelaterade
symptom, och läget för den psykiska hälsan ses som bekymmersamt. Ungdomsgenerationen har
sedan 1990-talet uppvisat en sämre hälsoutveckling jämfört med andra åldersgrupper. Detta gäller
inte bara självrapporterade besvär som handlar om ängslan, oro och ångest, utan även depression
och ångesttillstånd som kräver sjukhusvård (Ungdomsstyrelsen, 2011). Detta problem måste belysas
och lösas på många olika sätt, och på flera arenor, både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det är
viktigt att barn och unga får det stöd de behöver, både från föräldrar och från skolan, för att kunna
få en bättre vardag. Barndomen är inte, och ska inte ses som, ett förstadium till livet, utan det är en
viktig del av livet (BO, 2004). För att kunna tillgodogöra sig de kunskaper som krävs och för att
kunna socialiseras på vägen in i vuxenvärlden behöver elever vara fysiskt och psykiskt välmående,
vilket bland annat innebär att de ska få stöd från vuxna och ställas inför rimliga krav. Lärarens roll i
skolan  är  att  inspirera,  vägleda  och  handleda,  och  eleven  ska  betraktas  utifrån  en  individuell
process, inte som en del i ett socialt sammanhang. Skolan finns till för att ge kunskap på områden
som skapar förutsättningar för vuxenlivet (Denvall & Vinnerljung, 2006).

I och med ungdomars övergång till vuxenvärlden blir de mer målinriktade och fokuserade på vad de
har för önskemål och förväntningar på framtiden. De blir även mer medvetna om sin egen identitet
och  hur  de  själva  kan  påverka  sina  framtidsplaner.  De  får  mer  realistiska  mål,  och  blir  mer
medvetna om vad som är möjligt att uppnå. Dessa mål baseras på intressen, talanger och karaktär.
Ungdomars  önskemål  och  förväntningar  är  från  börjar  baserade  på  samhällsnormer  och
förväntningar från föräldrar, men ju mer erfarenhet ungdomar får, desto mer utvecklas deras egen
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insikt och karaktär, vilket leder till  att  deras önskemål och förväntningar blir  mer inriktade och
tydliga.  Ungdomars  tankar  om  sin  framtid  är  viktiga  eftersom  de  påverkar  deras  val,  beslut,
handlingar och aktiviteter (Beal & Crockett, 2010). Under 2010 ökade antalet unga som medverkar
i program med aktivitetsstöd kraftigt i Sverige, samtidigt som övergången direkt från gymnasiet till
studier på universitets- och högskolenivå också ökade. Att  andelen unga som läser vidare efter
gymnasiet ökar är positivt, men detta förklaras med att det troligtvis beror på de ungas svårigheter
att  få  arbete  direkt  efter  gymnasiet,  på  grund  av  lågkonjunkturen  2008.  2010  minskade  dock
arbetslösheten något bland unga födda i Sverige, men ökade bland unga med utländsk bakgrund.
Trenden  pekar  dessutom  mot  att  antalet  unga  som  varken  arbetar  eller  studerar  ökar
(Ungdomsstyrelsen, 2011). 

Individualisering är en del av den moderna utvecklingen, och detta öppnar för nya möjligheter,
vilket  gör  livet  mindre  förutsägbart.  Detta  är  i  sig  positivt,  men  ställer  också  högre  krav  på
ungdomar som själva ska välja vilka liv de vill  leva.  Den ökade valfriheten är en av de största
samhällsförändringarna som skett under de senaste decennierna. I det individualiserade samhället
där  individen  ges  större  utrymme  att  själv  utforma  sitt  liv  förväntar  sig  många  att  individens
upplevelse av kontroll också ska öka. Forskningen tyder dock på att framför allt ungdomars faktiska
möjligheter har utvecklats snabbare än deras förmåga att hantera en sådan situation. En i sig positiv
utveckling kan därför ligga till grund för ökat missnöje och upplevelse av stress. Samtidigt ökar
unga människors förväntningar snabbare än deras möjligheter. Sociologen Ulrich Beck menar att
samtidigt  som  människors  levnadsvillkor  har  förbättrats  markant  utvecklas  människors
förväntningar  ännu  snabbare.  Detta  resulterar  i  att  upplevelsen  av  brist  ökar,  trots  att
levnadsvillkoren förbättras. Risken finns då att gapet mellan förväntningar och vad som realistiskt
går att infria ökar. Många ungdomar blir idag uppfostrade till att de kan bli vad de vill, och detta
skapar  höga  krav.  ”Prestationssamhälle”  är  ett  begrepp  som  tydligt  beskriver  ungdomarnas
uppfattning av samhället och vardagen idag (SOU 2006:77).

1.2 Syfte
Syftet  med  denna  kvantitativa  undersökning  är  att  få  en  uppfattning  om  hur
ungdomar/gymnasieelever från en skola i Uppsala upplever sina möjligheter att kunna uppfylla sina
mål och förväntningar i framtiden. Utifrån att ungdomar ges allt mer utrymme att bestämma själva
över sina liv i och med  ett allt mer individualiserat samhälle tycker jag att det är intressant att se
hur ungdomarna själva uppfattar den möjligheten.

1.3 Frågeställningar

• Hur ser elevernas mål och förväntningar ut?

• I vilken utsträckning upplever eleverna att de får stöd i sina framtidsplaner?

• Hur kan elevernas syn på sina möjligheter när det gäller framtida mål och förväntningar
tolkas utifrån KASAM?

1.4 Disposition
Det första avsnittet tar upp bakgrundsfakta för min undersökning, om hur ungdomars situation, och
synen på denna, utvecklats under 1900-talet fram tills idag. I det andra avsnittet finns den tidigare
forskningen. Den forskning som jag har tagit del av har jag delat upp i fyra kategorier: Not-yets, Att
stärka karaktären hos ungdomar, Attityder till arbete och Upplevelse av stöd. I det tredje avsnittet
redovisas de teorier och synsätt som jag använder mig av; Aaron Antonovskys KASAM, Ulrich
Becks  individualiseringsteori, samt barnperspektivet. Det fjärde avsnittet handlar om den metod jag
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använt mig av, om vilket urval jag gjort och hur jag har gått tillväga då jag gjort undersökningen.
Här tar jag även upp begränsningar och etiska aspekter, vilken analysmetod som används samt fakta
om  informanterna.  I  det  femte  avsnittet  redovisas  resultaten  i  form  av  stapeldiagram  och
korstabeller.  Det  sjätte  avsnittet  består  av  analys  av  resultaten  samt  diskussion  utifrån  mina
frågeställningar.

1.5 Definitioner av begrepp
”Not-yets”
Barn får ofta karaktären av att befinna sig i en övergångsperiod, där dom är ”ännu-inte-vuxna”.
Deras villkor bedöms utifrån vilken betydelse de har för barnen som vuxna, och inte vad de har för
betydelse för barnen i nuet. Detta ger ett utvecklingsperspektiv på barn, som dominerar i forskning
om verksamheter för barn,  psykologi och pedagogik.  Barndomen beskrivs då som en väg ut  ur
omognad, okunnighet och oförmåga (Näsman, 1996).
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2. Tidigare forskning
Forskningen om ungdomar och deras framtid är relativt utbredd, både i Sverige och internationellt.
Jag kan därför inte behandla allt som har med ämnet att göra i en uppsats på c-nivå, utan har valt ut
delar av den forskning som jag tycker är mest intressant i förhållande till mina frågeställningar. Jag
har  även  delat  in  den  tidigare  forskningen  i  olika  teman: Not-yets,  Att  stärka  karaktären  hos
ungdomar, Attityder till arbete och Upplevelse av stöd. 

2.1 Not-yets
Youth and Cultural Practice, skriven av Mary Bucholtz, är en amerikansk artikel från 2002 med en
antropologisk utgångspunkt,  där man tar  upp frågan om hur ungdomars egna sätt  att  träda in i
vuxenvärlden ofta kommer i skymundan för hur de vuxna introducerar dem till sin vuxenvärld, i
forskningen om ungdomar och deras utveckling. Ett antropologiskt  synsätt på ungdomsperioden
innebär att man ser det som ett biologiskt och psykologiskt steg i människans utveckling, oavsett
kulturell bakgrund, och inte bara som en social kategori, där man kan finna stora skillnader mellan
olika  kulturer.  Antropologin  har  blivit  ett  allt  större  forskningsområde,  vilket  innebär  att
forskningen om ungdomskultur har ökat. Ungdomsantropologi har varit överskuggat av det mycket
större området ungdomssociologi, vilket är det område där man forskat mest om ungdomskultur,
framför allt i Storbritannien och USA. Dessa länder representeras ofta av två olika tillvägagångssätt
i  forskningen om ungdomar.  Den amerikanska traditionen utgår  ifrån avvikande beteende inom
ungdomskulturen  och  vilka  sociala  konsekvenser  detta  ger.  Det  brittiska  traditionen utgår  ifrån
Marxistiska teorier om kultur och poststrukturalism, och är den som har haft störst inflytande på hur
ungdomskultur har studerats.

Det antropologiska synsättet  att  ungdomar befinner sig i just  en utvecklingsprocess och inte ett
specifikt ungdomstillstånd, skapar även synen på ungdomar som ”not-yets”, som ännu inte fullt
utvecklade människor. Bucholtz beskriver ungdomsåren som en period präglad av individualisering,
identitetskriser  och  vändpunkter,  just  på  grund  av  den  psykiska  och  sociala  övergången  till
vuxenlivet.  Vuxnas roll  i  ungdomars  socialiseringsprocess  utgör  en central  del  för  att  man ska
kunna förstå ungdomstiden som fenomen, men ungdomar blir ofta sedda som ”not-yets” av vuxna,
och detta påverkar ofta så att de ungas egna sätt att träda in i vuxenvärlden kommer i skymundan.
Deras egna strategier blir på så sätt osynliga gentemot de tillfällen och händelser som socialt och
kulturellt räknas som övergångsriter till vuxenvärlden, och som vuxna människor bestämmer över. 

Bucholtz tar även upp olika former av stress som hänger samman med identitetskriser. En form är
den psykiska stress som skapas av och uppstår i skolan genom konkurrens om tillgång till olika
utbildningar och den sociala utvecklingen det tillför. Detta kan gå så långt att det leder till mental
ohälsa och gäller för ungdomar världen över (Bucholtz, 2002). 

2.2 Att stärka karaktären hos ungdomar
Character Strenghts and Positive Youth Development, skriven av Nansook Park, är en amerikansk
artikel  från  2004,  skriven  ur  ett  psykologiskt  perspektiv.  I  och  med  den  positiva  psykologins
framsteg finns det nu plats för forskning om stärkande egenskaper och att uppmuntra välmående,
och  även  om sådant  som motverkar  svagheter  och  brister.  Detta  kan  hjälpa  till  att  förstå  och
förbättra  en  positiv  utveckling  bland  unga,  utifrån  tre  utgångspunkter:  positiva  subjektiva
erfarenheter  såsom  lycka  och  livstillfredsställelse,  positiva  individuella  karaktärsdrag,  som
egenskaper och värderingar, samt positiva sociala miljöer och samfund, såsom familj och skola,
vilka ger en bra förutsättning för de första två utgångspunkterna.

Artikeln handlar  om att  stärka karaktären hos ungdomar,  både tankemässigt,  känslomässigt  och
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beteendemässigt. Att stärka ungdomars karaktär förebygger psykisk ohälsa och främjar välmående.
Bra föräldraskap, bra och nära relationer med vänner och familj, positiva förebilder samt positiva
och utvecklande miljöer spelar en stor roll när det handlar om positiv utveckling bland unga.  En
viktig  karaktärsstärkande  faktor  är  optimism,  som sägs  minska  både  emotionella  problem och
beteendeproblem. Individer som tänker optimistiskt och positivt tenderar att hantera stress bättre än
andra. Optimism upprätthåller välbefinnandet. En undersökning visar att om optimismen ökar hos
barn så förebyggs, och till och med minskar, symptom av depression och ångest. Ett ökat hopp för
framtiden är även en viktig del av återhämtning från depression.

Park  menar  att  en  god  karaktär  hos  den  unga  hänger  samman  med  ett  bra  föräldraskap,  god
skolundervisning  och  socialisering.  Föräldrarna  spelar  en  avgörande  roll  i  barnets
karaktärsutveckling.  Olika  uppfostringssätt  påverkar  barnets  utveckling  på  olika  positiva  och
negativa sätt.  Att ge god respons och att  vara respektfull när det gäller barnets egna perspektiv
spelar stor roll för barnets välmående. Att ha en positiv förebild är, enligt Park, också en viktig del i
karaktärsutvecklingen.  Betydelsefulla vuxna, såsom föräldrar och lärare, i  en ung människas liv
påverkar den unges karaktärsutveckling. Detsamma gäller även goda nära relationer till familj och
vänner, och särskilt stor roll spelar goda relationer till jämnåriga kamrater (Park, 2004).

2.3 Attityd till arbete
Work  ethics  and  general  work  attitudes  in  adolescents  are  related  to  quality  of  life,  sense  of
coherence and subjective health – a Swedish questionnaire study, skriven av Lars Axelsson, Anders
Håkansson,  Ingemar  Andersson  och  Göran  Ejlertsson,  forskare  inom  samhällsvetenskap  och
folkhälsovetenskap, är en svensk studie från 2005.  Studien består av en enkätundersökning med
606 gymnasieelever som respondenter, där man undersöker unga människors attityder till arbete och
välfärdssystem,  för  att  bättre  kunna förstå  sig  på övergången  från  skolgång till  arbetsmarknad.
Deras syfte är att beskriva och analysera gymnasieelevers attityder  till  arbete,  samt att  utforska
relaterade faktorer som påverkar dessa attityder. Detta för att sådan kunskap skulle kunna förbättra
ungdomars möjligheter att ta sig in i arbetslivet. Utgångspunkten är den samhällsnorm som säger att
så  många som möjligt  ska  kunna försörja  sig  genom arbete  om det  finns  möjlighet.  I  artikeln
undersöks gymnasieelevers  attityder  i  fråga  om bland annat  arbetsmoral,  livskvalitet,  känsla av
sammanhang,  subjektiva  hälsa  och  sociala  aspekter.  Studien  visar  att  genom att  samhället  har
kunskap om vilka faktorer som påverkar attityder till arbete kan det också vara ett socialt stöd och
ge uppmuntran till ungdomar för att arbeta för ett fortsatt fungerande samhälle. Det är viktigt att
människor endast använder sig av det sociala välfärdssystemet om det är nödvändigt, och just därför
är det viktigt att man får det stöd som behövs för att kunna komma in på arbetsmarknaden och även
för att man ska bli uppmuntrad till att stanna kvar. Undersökningar som denna kan bidra till att öka
detta stöd.

Det som tydligt framkommer i studien kan sammanfattas i sex huvudkategorier: god livskvalitet,
hög känsla av sammanhang, god hälsa, stöd från föräldrarna och positiva erfarenheter i skola och
arbetsliv.  Man definierar  två  typer  av  attityder  till  arbete,  dels  arbetsmoral,  och  dels  generella
attityder till  arbete. När det  gäller arbetsmoral  så gäller samma resultat oavsett kön och oavsett
vilken inriktning man läste på gymnasiet. De flesta hade en positiv attityd till arbetsmoral. Den
generella attityden till arbete var dock lite sämre bland män som läste teoretiska inriktningar på
gymnasiet, jämfört med kvinnor och andra män. Faktorer som god livskvalitet och hög upplevd
känsla av sammanhang var av stor betydelse relaterat till hög arbetsmoral, medan god hälsa var
positivt relaterat till god generell attityd till arbete. Kvinnor hade i allmänhet både hög arbetsmoral
och en hög generell attityd till arbete. De som kände att de hade stort stöd från föräldrarna hade
även en bättre generell attityd till arbete. Axelsson m.fl. skriver att positiv påverkan från skolan och
stöd från båda föräldrarna har ett samband med ungdomars positiva attityd till arbetslivet. Det har
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tidigare framkommit att unga människor ser sin familj och nära vänner som de som bidrar med
störst socialt stöd. Det har även visats att unga arbetslösa som får stöd från föräldrarna löper mindre
risk för mental ohälsa än de som inte får stöd från föräldrar. Trenden visar dock att perioden innan
man börjar arbeta permanent bland unga blir  längre och längre.  Studien visar att  unga kvinnor
tenderar att värdera arbetsmoral högre och har allmänt en mer positiv attityd till arbete än unga
män. Unga män visade en mer positiv attityd än unga kvinnor till att vara frivilligt arbetslösa och till
att använda sig av välfärdssystemet och socialförsäkringar. Männen tyckte heller inte att arbete var
lika viktigt för att kunna leva ett bra liv som kvinnorna tyckte. En förklaring till detta kan vara mäns
och kvinnors olika värderingar av arbete. Trenden verkar vara att attityder och värderingar när det
gäller  arbete  håller  på  att  förändras  radikalt.  Moderna  värderingar,  så  som  god  livskvalitet,
självuttryckelse, tillhörighet och intellektuell tillfredsställelse rankas högre, speciellt av kvinnor, än
värderingar som ekonomisk tillväxt, lagar och ordning, och säkerhet.

Axelsson m.fl. skriver att alltför unga människor inte bör utsättas för för stor arbetsrelaterad stress,
då detta kan skada den mentala hälsan. De menar att skolan och arbetsgivare bör samarbeta för att
stödja ungdomar så att de ska kunna hantera och balansera både studier och arbete. De belyser även
att familj och nära vänner är de som ger bäst socialt stöd till ungdomar, föräldrastödet framför allt
(Axelsson m.fl, 2005).

2.4 Upplevelse av stöd

2.4.1 Ungas levnadsförhållanden
I en rapport från 2005 av Statistiska Centralbyrån ges en statistisk belysning av barn och ungas
levnadsförhållanden  gällande  familjerelationer,  boende,  fritidsvanor,  ekonomi  och  materiella
resurser, skolan, välbefinnande och hälsa. Rapporten bygger dels på intervjuer med föräldrar, och
dels på intervjuer med barnen själva. Uppgifterna är insamlade mellan år 2001 och 2004. Rapporten
utgår  från  Undersökningen  av  levnadsförhållanden,  som genomförs  årligen,  då  man mäter  och
följer  utvecklingen  av  levnadsförhållanden  i  Sverige.  Syftet  är  att  belysa  välfärdens  fördelning
mellan olika grupper i befolkningen, och vilka som drabbas av olika slags problem.

Rapporten handlar bland annat om ungdomars upplevelse av relationen till sina föräldrar och det
framgår att de allra flesta kommer bra överens med sina föräldrar. Det är enligt studien vanligt att
ungdomar  i  åldern  16-18  år  pratar  med sina  föräldrar  om de  är  oroliga  eller  bekymrade  över
någonting.  Att  ungdomar  tycker  att  föräldrarna  lägger  sig  i  och  kontrollerar  deras  tillvaro  för
mycket ökar med åldern, men det är också ganska vanligt att ungdomar i den åldersgruppen får vara
med och bestämma hemma i frågor som berör dem själva. 

Rapporten  tar  även  upp  i  vilken  utsträckning  gymnasieungdomar  arbetar.  67  procent  av
gymnasieungdomarna uppgav att de hade haft minst ett sommarjobb, och det var ingen skillnad
mellan flickor och pojkar (SCB, 2005). Det verkar alltså vara relativt många som lyckats få in en fot
på arbetsmarknaden redan innan de gått klart gymnasiet.

En rad faktorer i skolan som kan tänkas påverka elevernas välmående är bland annat arbetstempo,
antalet läxor och prov, och arbetsro i klassrummet. I rapporten framgår att de allra flesta tycker att
arbetstempot i skolan går i lagom takt. De som upplever att arbetstempot är för högt är i synnerhet
äldre flickor. Flickor upplever dessutom i högre utsträckning att det är för mycket läxor, prov och
redovisningar jämfört med pojkar, och skillnaden är störst i gymnasiet. Det är dock fler pojkar än
flickor i gymnasiet som upplever att det inte är lugnt i klassrummet, och därmed sämre arbetsro.
Nästan hälften av eleverna i undersökningen uppger att de ställer höga krav på sig själva i skolan.
Andelen ökar med stigande ålder, och högst ligger flickor i gymnasiet. Antal elever som upplever
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höga krav från sina föräldrar ökar också med stigande ålder, men här är det pojkarna som ligger
högre. 

Nästan alla elever i undersökningen uppgav att de ofta eller alltid får den hjälp och det stöd de
behöver från lärarna på skolan. I gymnasiet var det dock fler pojkar än flickor som uppgav att de
alltid får den hjälp de behöver. Det visar sig även att fler flickor i gymnasiet känner sig orättvist
eller illa behandlade av lärare på skolan. Nästan alla elever uppger att de känner sig trygga i skolan,
och det är nästan ingen skillnad mellan könen. Andelen ökade dessutom med stigande ålder.

97 procent av eleverna uppger att de tror att  de kommer att  få det bra i framtiden. Tilltron till
framtiden minskar dock något med åldern. Pojkar tenderar att ha lite högre tilltro är flickor. Flickor
känner sig även mer stressade än pojkar. Bland flickorna ökade detta dessutom markant med åldern,
vilket man inte kunde se bland pojkar. Att sova dåligt på nätterna var också vanligast bland flickor i
gymnasiet (ibid, 2005).

2.4.2 Barn och ungas nära relationer
Barnombudsmannens uppgift är att försöka tydliggöra vad FNs konvention om barns rättigheter
innebär  för  barn i  Sverige idag.  Älskar,  älskar inte.  Om barns och ungas nära relationer heter
Barnombudsmannens årsrapport del från 2004, och den är indelad i åtta delar. I del 1 undersöks
några utvalda aspekter av barns och ungas nära relationer, bland annat utifrån kärlek, kompisar,
familj, andra viktiga vuxna I denna undersökning vill man framför allt föra fram vad barn och unga
själva tycker och tänker. I del 2 fokuserar man på specifika situationer där barn och unga är särskilt
utsatta och där samhället måste vidta åtgärder. Ett ständigt problem som uppmärksammas här är
negativ stress i vardagen bland barn och unga. Del 3 och 4 handlar om Barnombudsmannens arbete
att  främja genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter,  landsting och kommuner,
samt  barnperspektivet  i  svensk  lagstiftning.  Man  ser  en  positiv  utveckling,  men  anser  att  det
fortfarande är långt kvar tills man ska kunna se att ett barnperspektiv genomsyrar hela samhället.
Mer  om  detta  finns  i  kapitlet  om  teori,  i  avsnittet  om  barnperspektiv.  Del  5  handlar  om
kommunikation och att bygga relationer till barn och unga och till de som på olika sätt kan påverka
barn och ungas vardag. Del 6 handlar om internationellt samarbete som ger kunskap och inspiration
till det nationella arbetet, del 7 handlar om kontakt och dialog genom nätverk, och i del 8 listas fler
publikationer och rapporter från Barnombudsmannen som gjorts i ämnet barn och unga. Följande
information är hämtad från del 1 och 2.

I  en  statistisk undersökning av  Barnombudsmannen som gjordes  2002,  visade  det  sig  att  goda
kompisrelationer och familjerelationer hade stor betydelse för hur nöjda ungdomar ansåg sig vara
med  sina  liv.  Framför  allt  är  föräldrarnas  stöd  viktigt  i  ungdomars  utveckling.  I
Barnombudsmannens undersökningen svarade de flesta att de tyckte att de fick stöd hemifrån, från
sina föräldrar. Det anses också viktigt att andra vuxna, till exempel lärare på skolan, ger stöd för
ungdomars  utveckling.  Barnombudsmannen  skriver  att  det,  enligt  Skolverket,  finns  uppenbara
brister i skolan i relationerna mellan elever och lärare. Skolan har här en viktig roll när det handlar
om att ge stöd, och att minska på stressen för eleverna. Eleverna måste få möjlighet, med hjälp av
lärarna, att kunna påverka sin vardag och sina beslut.

Mellan  2000  och  2003  gjorde  Barnombudsmannen  ett  antal  undersökningar  som handlade  om
negativ  stress  bland  barn  och  unga.  Resultaten  visar  att  ca  hälften  av  barnen  som undersökts
upplever stress varje dag, en eller flera gånger i veckan. Skolan är en stor orsak till den upplevda
stressen, och flickor verkar i allmänhet vara mer stressade i skolan och ställer högre krav på sig
själva än pojkar. I undersökningen framgår också att äldre ungdomar oroar sig för arbetslöshet (BO,
2004). 
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2.4.3 Gymnasieungdomars frihet att bestämma över sina liv
I  en  undersökning  från  Socialstyrelsen  från  2007,  Frihet  och  ansvar  –  En  undersökning  om
gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv, redovisas resultatet från en
enkätundersökning om hur gymnasieungdomar upplever sin frihet att själva bestämma över sina liv.
Den grundar sig på flera regeringsuppdrag där Socialstyrelsen ska göra en nationell kartläggning av
förekomsten av hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från nära anhöriga. Detta ämne är inte
någon som jag tar upp i min undersökning, men Socialstyrelsens rapport innehåller även en del mer
allmänna resultat vad gäller ungdomars upplevelser av frihet att själva  bestämma över sina liv, som
jag tycker är intressanta.

I undersökningen framkommer att ungdomar generellt sett upplever att de har mycket stor frihet att
bestämma själva över  sina  liv,  bland annat  när  det  gäller  utbildning.  Här  var  det  nästan ingen
skillnad  mellan  flickor  och  pojkar.  Undersökningen  visar  dock  att  det  är  vanligt  att  ungdomar
brukar följa sina föräldrars råd. Ca 15 procent av ungdomarna i undersökningen upplever att det blir
konflikter i familjen när man pratar om deras framtid, och önskemål om att föräldrarna ska visa
större respekt för deras framtidsplaner är lika stort hos flickor som hos pojkar.  Endast  några få
procent är oroliga för att någon av föräldrarna eller någon annan vuxen i familjen ska bestämma vad
de ska göra efter gymnasiet, både vad gäller utbildningsval och yrkesval (Socialstyrelsen, 2007).
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3. Teori

3.1 Känsla av sammanhang
Den  medicinske  sociologen  Aaron  Antonovsky  utvecklade  konceptet  Känsla  av  sammanhang,
KASAM, för att kunna förklara det han kallade för hälsans mysterium. Antonovsky menade att när
människor möter stressorer så uppstår ett spänningstillstånd som måste hanteras. För att klara detta
har vi olika resurser som hjälper oss att hantera dessa spänningar, och Antonovsky menar att man
bör  rikta  särskild  uppmärksamhet  till  det  han  kallar  för  generella  motståndsresurser.  Dessa
individuella resurser är till exempel jagstyrka, socialt stöd, kulturell stabilitet och god ekonomi. De
hjälper  till  att  göra  de  stressorer  som  vi  hela  tiden  utsätts  för  begripliga.  De  generella
motståndsresurserna aktiveras  då vi  återkommande utsätts för olika stressorer,  vilket  gör att  det
skapas livserfarenhet som visar oss att livet är förutsägbart, det skapar begriplighet. Denna skapade
livserfarenhet främjar även känslan av hanterbarhet.  Livshändelser blir  inte bara begripliga utan
även hanterbara. Det finns också kompletterade resurser som hjälper oss att begripa och hantera
situationer.  Är  känslan  av  hanterbarhet  hög  kan  vi,  istället  för  att  känna  oss  som  offer  för
omständigheterna, känna oss som aktörer. Det som skiljer KASAM från hanteringsbegreppet coping
är motivation att använda olika resurser på ett hälsofrämjande sätt. Om man upplever att livet är
värt att engagera sig i så upplever man meningsfullhet. Frågan blir då om de problem och krav som
man ställs inför anses vara värda att engagera sig i.

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bildar tillsammans Känsla av
sammanhang. När stressorer blir begripliga, hanterbara och meningsfulla byggs människans Känsla
av sammanhang upp. Detta förhållningssätt hjälper människan att framgångsrikt hantera stressorer
och att gå mot ett bättre hälsotillstånd (Gassne, 2008). Antonovsky (1991) definierar KASAM så
här:

”...en  global  hållning  som  uttrycker  i  vilken  utsträckning  man  har  en
genomträngande och varaktig men dynamisk tillit till att (1) de stimuli som
härrör  från  ens  inre  och  yttre  värld  under  livets  gång  är  strukturerade,
förutsägbara  och  begripliga,  (2)  de  resurser  som krävs  för  att  man skall
kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och
(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang” (s. 41).

Antonovsky delar in KASAM i svag, måttlig och stark KASAM. En person som har måttlig eller
stark Känsla av sammanhang klarar av att tydliggöra och strukturera naturen hos de stressorer som
denna konfronteras med. Personen anser också att den har tillgång till  nödvändiga resurser som
krävs för att kunna hantera utmaningen framgångsrikt, och är även motiverad till att göra detta.
Starkare Känsla av sammanhang bidrar till att en person väljer konstruktiva copingstrategier, vilket
hjälper till att bevara och främja personens hälsa och välbefinnande. En hög Känsla av sammanhang
behöver dock inte alltid vara positivt. Något som kallas rigid KASAM kan uppstå, och det innebär
att känslan av sammanhang är hög men att man saknar flexibla strategier att hantera det med. Rigidt
KASAM  jämförs  med  en  vaccination  mot  mental  och  fysisk  ohälsa,  men  nackdelen  med
vaccination, jämfört med ett starkt immunförsvar, är att försvaret blir stereotypt istället för flexibelt.

KASAM  bidrar  alltså  till  förmågan  att  begripa  och  strukturera  stressorer,  flexibelt  mobilisera
copingmekanismer  och  att  klara  av  att  möta  problem  och  utmaningar.  Antonovsky  beskriver
KASAM som att vara en grundläggande beståndsdel  i  personlighetsstrukturen. Han hävdade att
KASAM är ett globalt mått som är oberoende av bland annat kultur och nationalitet, kön och ålder.
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Individens nivå av Känsla av sammanhang grundas redan vid tidig ålder tillsammans med en rad
andra  faktorer.  Det  utvecklas  sedan  under  barn-  och  ungdomsåren  och  antas  då  vara  relativt
flexibelt, för att sedan, från runt 30 års ålder, vara stabilt resten av livet. Efter 30 års ålder anses
Känsla  av  sammanhang  användas  i  mindre  utsträckning,  och  då  i  mer  genomgripande
livsomställningar. Individer med svagare Känsla av sammanhang kommer troligtvis att tycka att
livets motgångar är svårare att hantera än individer med starkare Känsla av sammanhang. Risken
finns också att de med svagare KASAM sänker sin KASAM ytterligare genom sina kommande
erfarenheter. I brytpunkten till vuxenlivet ställs individen inför större krav än tidigare. Har man då
lägre KASAM antas man ha mer begränsade resurser till att kunna identifiera och tillvarata viktiga
skyddsfaktorer och processer som finns runt omkring oss. För någon med hög KASAM ser det dock
ljusare  ut,  eftersom  en  sådan  person   söker  erfarenheter  som  består  av  utmaningar,  vilket  är
förstärkande för Känslan av sammanhang (Gassne, 2008).

3.2 Individualisering
Ulrich Becks teori om individualisering hänger ihop med modernisering men är egentligen inget
nytt  fenomen,  utan fanns  redan  under  renässansen  och  medeltiden.  Begreppet  individualisering
syftar i Becks teori på specifika aspekter av civilisationsprocessen, framför allt de sista stegen i
industrialiseringen och moderniseringen. 

Modernisering leder  till  individualisering i  tre  moment.  Det  första  är  frigörelse,  som beskriver
människans  frigörelse  ur  historiskt  fastställda  sociala  bildningar  och  modeller,  i  form  av
traditionella  makt-  och  försörjningskontexter.  Det  andra  är  förlorad  stabilitet,  som  innebär  att
människan förlorar den traditionella tryggheten vad gäller tro, vägledande normer och hur man ska
agera. Livet blir då självreflexivt, det traditionella förutbestämda livet omvandlas till ett liv som
människan utformar själv. Det tredje är reintegration, vilket innebär att människan bildar nya typer
av sociala tillhörigheter. Dessa tre bildar tillsammans en allmän modell för individualiseringen.

Individualisering  ska  inte  förväxlas  med  begreppet  individuation,  som  handlar  om
personlighetsutveckling, som leder till  unikhet,  som leder till  frigörelse.  Individualiseringen kan
också  leda  till  beroende  och  osjälvständighet.  Beck  skiljer  på  individualisering  som  objektiv
livssituation och individualisering som subjektivt medvetande.

En våg av samhällelig individualisering har efter andra världskrigets slut sköljt över västvärldens
rika  industriländer,  i  och  med  den  välfärdsstatliga  moderniseringen.  Genom  ett  välutvecklat
socialförsäkringssystem  och  god  materiell  levnadsnivå  kan  människor  frigöra  sig  från  de
traditionella familjerollerna, könsrollerna och klassvillkoren. De blir då istället hänvisade till sig
själva och sitt eget öde på en arbetsmarknad fylld av både möjligheter, risker och problem. För att
människan ska kunna överleva rent ekonomiskt måste man sätta sig själv i centrum för sina egna
planer och levnadssätt,  vilket är en följd av att  det  uppstår individualiserade levnadsformer och
förutsättningar. Detta innebär att människan frigör sitt liv från förutbestämda modeller, och istället
lägger det i sina egna händer, ett liv beroende av människans egna beslut.

De finns fyra faktorer som har haft störst inflytande över människans frigörelse från de traditionella
levnadsmönsterna. Den första är frigörelsen ur de av ståndsamhället formade sociala klasserna. Det
innebär att människan nuförtiden kan förändra sin sociala position genom utbildning och arbete.
Den andra är kvinnornas förändrade situation, som innebär att kvinnor inte längre är lika beroende
av  män  för  försörjning.  Familjeband,  könsroller  och  klasskillnader  försvinner  inte  helt  i
individualiseringsprocessen, men det lämnas utrymme för den individuella livsplanen. Den tredje
faktorn är mer flexibla arbetstider, och den fjärde är decentralisering av placeringen av arbete. 
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Två företeelser står i centrum för den moderna individualiseringen. Den ena är upplösningen av
industrisamhällets  monotona  livsformer,  och  den  andra  är  människans  egna  utformning  och
omformning av sitt liv. Men det är egentligen konsekvenserna som är mest intressanta. Människan
måste skapa sitt eget liv och själv trygga sin tillvaro genom utbildning och arbete, och man måste
själv organisera och planera detta.  I  och med ett  individualiserat  samhälle  uppstår  massor  med
valmöjligheter och beslut  som måste väljas och fattas,  och man får själv hantera och leva med
konsekvenserna av sina handlingar. Detta tvingar människan till självreflektion (Beck, 1998).

3.3 Barnperspektiv
Ett barnperspektiv handlar om vilken plats barn ges i samhället, vilka erfarenheter detta ger barnen
och hur de uttrycker dessa erfarenheter. Barnperspektivet är ett mångtydigt begrepp som används
både  som ideologiskt  och  metodologiskt  begrepp.  Skillnaden  mellan  barnperspektiv  och  barns
perspektiv  ligger  i  vem  som  formulerar  perspektivet.  Är  det  barnen  själva  eller  någon  som
företräder barnen? Ett  barnperspektiv ska innehålla ett barns perspektiv,  men detta måste också
tolkas. Frågan blir  då om man ska fokusera på varifrån kunskapen levereras eller utifrån vilket
perspektiv tolkningen sker. Barnperspektiv fokuserar på det perspektiv som tillvaratar barns villkor
och verkar för barns bästa, eller som studerar kulturer skapade för barn. Barns perspektiv fokuserar
på att fånga den kultur som är barnets, att uppmärksamma hur konsekvenserna blir för politiska
beslut, eller erfarenheter från de positioner barnen får utrymme i i samhället. Detta innebär dock
inte att informationen måste komma från barnen själva. Ofta får forskning med barnperspektiv nöja
sig med material som inte lämnats av barn. Barns perspektiv grundas däremot på att barnen själva
lämnar sitt bidrag. I nyare barndomsforskning, särskilt inom sociologi och antropologi, har många
börjat  arbeta  efter  etnografiska  metoder,  just  för  att  kunna  fånga  barns  perspektiv.  I  mer
övergripande studier förespråkas dock metoder där man studerar barn som en social grupp i ett
system för  arbets-  och  maktfördelning.  Då  är  det  inte  nödvändigt  att  alltid  ha  med  barn  som
informanter, utan det viktiga är då att studera de strukturer som påverkar barnens liv. För att förstå
barnens  plats  i  samhället  är  det  viktigt  att  analysera  de  strukturella  sammanhangen.  En  metod
kopplad till detta är att använda barnens egna utsagor som utgångspunkt, som sedan kopplas till de
rådande samhälleliga förhållandena. Man lyfter fram barns röster, och kopplar dessa till analyser av
samhällsstrukturer (Halldén, 2003).

I en undersökning som handlar om barn och unga är det viktigt att deras egna röster får komma
fram för att man ska kunna få fram en bild som överensstämmer med verkligheten. Det mesta som
vi ser som rör barns välfärd i Sverige idag har växt fram ur vuxnas föreställningar om barn och
ungdom, vilket innebär att det är vuxnas värderingar och tolkningar som styr deras verklighet. Vissa
kategorier av vuxna har givetvis större inflytande än andra, som föräldrar, och yrkeskategorier som
arbetar  med barn eller  inom områden som påverkar  barn,  som exempelvis  lärare.  En risk med
vuxnas inflytande är att barnens egen syn på saken ifrågasätts och ses som ointressant, eftersom de
ses som ”not-yets”, vilket skulle innebära att de inte har tillräckligt med kunskap, förmåga eller
omdöme  för  att  kunna  ge  en  riktig  beskrivning  av  sin  situation.  FN´s  konvention  om  barns
rättigheter lägger dock stark tonvikt på skyldigheten att ge barn möjlighet att själva kontrollera sin
situation. Det råder en balansgång mellan att se på barn och unga med ett utvecklingsperspektiv,
som objekt som måste tas om hand, och med ett nutidsperspektiv, där barnen blir aktörer som har
rätt till handlingsutrymme för egen kontroll av sina liv (Näsman, 1996). För att stärka aktörsskapet
hos barn och unga krävs det att deras egna åsikter och tankar ges plats i forskning som handlar om
dem. I nyare barndomsforskning ses barn som just aktörer som själva tolkar sin värld, reflekterar,
skapar mening och agerar. De ses som aktörer som deltar i att konstruera sina liv och påverka sina
villkor (Näsman, 2003). Samhället, och framför allt Barnombudsmannen, arbetar idag aktivt för att
barnkonventionens regler och principer införlivas och upprätthålls, och undersökningar visar att det
i nästan alla kommuner i Sverige finns möjligheter för barn och unga att ha inflytande över sådant

                                                                                                                                                            15



som berör dem själva (BO, 2004).

Den gemensamma utgångspunkten för all barndomsforskning är att studera barn som sociala aktörer
i  ett  samhälle.  Inte  som människor  på  väg  in  i  vuxenvärlden,  ”not-yets”,  utan  som individer
intressanta i sig själva. Barnperspektiv innebär att en förståelse av barns erfarenheter måste vara
avgörande för analyser av barns livsvillkor, oavsett metod (Halldén, 2003).
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4. Metod

4.1 Kvantitativ metod
Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning med gruppenkäter, detta för att jag vill få en bild av
hur  gymnasieelever  upplever  sin  framtid,  och  möjligheten  att  uppnå  sina  egna  mål  och
förväntningar. Faktorer som kön, ålder och svensk eller utländsk bakgrund är sådant som påverkar
ungas förutsättningar och levnadsvillkor. Genom att belysa skillnader i ungas levnadsvillkor kan
man bidra till att minska dessa, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för ungdomar på väg in i
vuxenlivet (Ungdomsstyrelsen, 2011).

Kvantitativ metod lämpar sig bra om man vill undersöka stora grupper av människor.  När man
använder sig av en kvantitativ metod är det viktigt att få så många svar som möjligt, och att få med
alla grupper bland de tillfrågade, för att man ska kunna få ett så övergripande resultat som möjligt
om hur utbredda olika förhållanden och attityder är. En fördel med att göra en enkätundersökning
som riktar sig mot en speciell grupp människor är att de ofta finns samlade, som i detta fall i skolan.
Detta underlättar för att man ska få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Kvantitativ metod lämpar
sig också bra när man vill få in flera olika områden i en undersökning.

En stor nackdel med enkätundersökningar, jämfört med till exempel intervjuundersökningar, är att
risken för missförstånd ökar. Risken finns att frågor eller begrepp som används i formuläret kan
missförstås av respondenterna, och det finns inte något tillfälle att i efterhand förklara eller rätta till
eventuella fel. Det kan inte heller kompletteras i efterhand. Detta kan lätt leda till internt bortfall. En
annan  stor  nackdel  är  att  man  inte  har  möjlighet  att  gå  in  på  djupet  i  en  frågeställning.  Ett
frågeformulär  ger  oftast  ingen  uppfattning  om  hur  respondenterna  resonerar  kring  det  som
undersöks, vilket kan leda till att man missar delar som skulle kunna ge nya infallsvinklar (Eliasson,
2006).

4.2 Urval
Min undersökningsgrupp består av ungdomar, mer specifikt av gymnasieelever, mellan 16-19 år.
Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002), eftersom jag har kontakt med en
lärare som hjälpt mig att få de informanter jag behöver från den skola som hon arbetar på. Det är
alltså ett bekvämlighetsurval baserat på geografisk närhet och tillgänglighet. Mitt mål var att få 100
ifyllda enkäter, för att få ett så representativt urval som möjligt. 

4.3 Datainsamling
Jag började  med att  be  fem olika  personer  att  titta  på  ett  utkast  av  enkäten  och  komma med
synpunkter. Efter det ändrade jag på några formuleringar och la till en fråga.  Enkäterna delades
sedan ut i fem olika klasser på en gymnasieskola i Uppsala, i årskurs 1, 2 och 3. De elever som inte
ville delta behövde naturligtvis inte göra det, men alla som var närvarande deltog frivilligt i studien.
Det blev sammanlagt 117 ifyllda enkäter. De slutgiltiga enkäterna bestod av 20 frågor med både
kvantitativa variabler med kvotskalor, och kvalitativa variabler, både med nominal och ordinalskala
(Djurfeldt,  Larsson,  Stjärnhagen,  2010).  Frågorna  i  enkäten  bestod av  frågor  angående
bakgrundsdata, och attityddata med skattningsskalor. Frågorna tog upp ämnen som boende, etniskt
ursprung, civilstatus, planer efter gymnasiet, planer de närmsta 10 åren, trivsel i skolan, om man
känner sig vuxen, och om och vilket stöd man känner att man får för att kunna uppfylla sina mål.

4.4 Informanter
117 gymnasieelever deltog i min undersökning, 40 män och 77 kvinnor. 28 personer gick i årskurs
1, 36 personer gick i årskurs 2 och 53 personer gick i årskurs 3. Endast en person hade flyttat
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hemifrån, men många ville flytta till eget boende inom ett år. 10 personer var inte födda i Sverige,
och 28 personer hade en eller båda föräldrar som inte var födda i Sverige. 86 personer var singlar,
29  hade  pojkvän  eller  flickvän  och  2  var  gifta.  Alla  respondenter,  oavsett  årskurs,  gick
samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet.

4.5 Tillvägagångssätt
De 117 ifyllda enkäterna delades upp i sex kategorier: Män årskurs 1, Män årskurs 2, Män årskurs
3, Kvinnor årskurs 1, Kvinnor årskurs 2 och Kvinnor årskurs 3. Fokus ligger främst på att jämföra
likheter och skillnader mellan män och kvinnor, men också mellan olika årskurser.

I  tabell nr 1 visas antalet kvinnor (Kön 1) och antalet män (Kön 2) som deltagit i studien, samt hur
många som går i årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3.

Tabell nr 1: Undersökningens respondenter

Årskurs Total

1 2 3

Kön Kvinnor 19 21 37 77

Män 9 15 16 40

Total 28 36 53 117

4.6 Generaliserbarhet och begränsningar
Eftersom enkäten bara lämnades ut på en skola så kommer inte resultaten att kunna generaliseras.
Eventuellt skulle resultaten kunna vara generaliserbara för just den skolan. För att resultaten ska
kunna generaliseras, i alla fall för Uppsala, skulle undersökningen ha behövt göras på flera skolor
samtidigt.  Man  kan  även  diskutera  huruvida  resultaten  går  att  generalisera  eftersom  alla
respondenter läste samma program på gymnasiet. Alla 117 respondenter läste samhällsvetenskaplig
linje vid undersökningstillfället, vilket innebär att undersökningen bara utgår ifrån ungdomar som
läser  ett  teoretiskt  program.  Det  finns  möjlighet  att  resultaten  skulle  se  annorlunda  ut  om
undersökningen hade involverat flera olika gymnasieprogram, som har mer praktisk inriktning.

En fördel med att göra en kvantitativ undersökning är att informanterna inte påverkas av personer
som iakttar dem eller som intervjuar dem. En nackdel kan dock vara att man missar viktiga frågor
som annars skulle ha kommit upp under ett intervjutillfälle.

4.7 Etiska aspekter
Eftersom min enkät lämnades ut i samband med lektionstid så fanns det en risk att det kunde det ha
uppfattats som obligatoriskt att delta i undersökningen, vilket ju inte var fallet. Det är viktigt att det
tydligt  framgår  att  det  är  frivilligt  att  delta,  vilket  eleverna  muntligt  informerades  om  vid
undersökningstillfället. Det är också viktigt att alla informanter är medvetna om att alla som deltar
gör detta anonymt och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  Denna information fanns
skriven på enkäten, tillsammans med syftet för undersökningen.

Jag ser inga direkta problem med att använda gymnasieungdomar som informanter på grund av
deras ålder. En del gymnasieelever har fyllt 18 år och kan alltså ses som vuxna nog att bestämma
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själva om de vill medverka i min undersökning eller inte. De yngsta informanterna går första året på
gymnasiet och är alltså 16 år eller äldre. Jag anser att gymnasieelever i allmänhet är så pass mogna
och tillräckligt gamla att själva avgöra om de vill vara med eller inte. Min frågeställning innehåller
heller inga personliga aspekter, utan är mer utformad som en allmän frågeställning som ska ge en
helhetsbild, och jag har försökt att undvika att ta med frågor som kan uppfattas som känsliga eller
kränkande i enkäten.

Jag  följer  de  fyra  huvudkraven  för  humanistisk  och  samhällsvetenskaplig  forskning  som
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat. Alla inblandade informerades om hur undersökningen skulle
gå  till,  och  om  syftet.  De  som  medverkar  fick  bestämma  själva  om  de  inte  ville  delta  i
undersökningen. Jag tar inte några personuppgifter från mina informanter, eftersom jag inte anser
att det är relevant för studien.  Jag har numrerat de ifyllda enkäterna i efterhand, men det finns
ingenting som kan koppla en viss enkät till en viss person. På så sätt tillförsäkras de medverkande
största möjliga konfidentialitet (Blom & Morén, 2007).

4.8 Analysmetod
Jag har använt mig av SPSS för att analysera enkäterna. SPSS är ett statistikprogram som används
över hela världen, och i Sverige är det ett av de som används mest vid universitet och högskolor
(Wahlgren, 2008). För att få fram resultaten har jag gjort stapeldiagram och korstabeller.

4.9 Bortfall
I och med att enkäterna lämnades ut under lektionstid i de klasser som deltog så blev det inget
externt bortfall, utan alla enkäter som lämnades ut fylldes i. Ingen tillfrågad elev avstod från att
delta trots att alla informerades om att undersökningen var frivillig. Jag fick alltså en svarsfrekvens
på 100 procent, i alla fall om man räknar de som var närvarande under tiden enkäten delades ut.
Man kan anta att  någon eller  några  personer  som skulle  ha varit  där  var  sjuka eller  av  annan
anledning frånvarande, och eventuellt se detta som ett slags bortfall av möjliga informanter. Man
kan även diskutera huruvida svarsfrekvensen hade sett ut om omfattningen i undersökningen hade
gällt  hela  skola,  alltså  om  enkäten  hade  lämnats  ut  till  alla  klasser  på  skolan.  Då  hade  det
förmodligen sett annorlunda ut. Det uppstod ett internt bortfall, då en av enkäterna saknade svar på
en av frågorna. Huruvida detta var medvetet eller ej av den informant som fyllde i enkäten går inte
att svara på, men bortfallet är medräknat i resultatet.
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5. Resultat
Jag har valt att dela in resultaten i tre olika teman; Känsla av sammanhang, Mål och förväntningar
samt  Upplevelse  av  stöd.  Avsnittet  Känsla  av  sammanhang  innehåller  resultat  gällande  trivsel,
upplevelse  av  möjligheter  att  uppfylla  mål,  upplevelse  av  att  känna  sig  vuxen  samt  oro  inför
framtiden. Dessa faktorer bygger på Aaron Antonovskys (1991) teori om KASAM. Avsnittet  Mål
och förväntningar innehåller resultat gällande hur elevernas planering ser ut de kommande åren,
vilket ger indikationer på hur ungdomars attityd ser ut gällande arbete och vilka möjligheter som
finns.  Avsnittet  Upplevelse  av  stöd innehåller  resultat  gällande  i  vilken  utsträckning  eleverna
upplever  att  de  har  stöd  för  sina  framtidsplaner  från  skola,  hem respektive  omgivning.  Dessa
faktorer är enligt den tidigare forskningen viktiga grundstenar för att ungdomar idag, på sina egna
villkor, ska kunna utvecklas positivt i sin övergång in i vuxenlivet.

5.1 Känsla av sammanhang
En upplevd känsla av sammanhang är viktig för att man på ett bra sätt ska kunna ta sig fram i livet.
Att  trivas  i  skolan och att  känna att  det  finns  möjligheter  att  kunna uppnå sina mål är  viktiga
faktorer för att en gymnasieelev ska kunna få en hög Känsla av sammanhang. Att känna oro inför att
lämna gymnasiet, och att inte känna sig vuxen, kan tyda på att eleverna inte upplever den höga
Känsla av sammanhang som är avgörande för den framtida positiva upplevelsen.

5.1.1 Trivsel i skolan
Diagram nr 2 visar procentuellt hur pass kvinnor (Kön 1) och män (Kön 2) upplever att de trivs i
skolan. Eleverna fick ringa in en siffra mellan 1 och 5 på påståendet: ”Jag trivs i skolan”, där 1 står
för ”Instämmer inte alls” och 5 står för ”Instämmer helt”.

                               Diagram nr 2: Trivsel i skolan

Trivsel  är  en viktig faktor om man ser  det  i  ett  perspektiv av KASAM. Trivsel  i  skolan är  en
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indikation på att eleven kan hantera sin situation, och blir därmed en grundsten för att man ska
kunna utvecklas på ett positivt sätt. Om man inte trivs i sin situation minskar möjligheten att kunna
uppleva  en  högre  Känsla  av  sammanhang,  eftersom risken  är  stor  att  både  begripligheten  och
meningsfullheten i det man gör minskar, vilket gör det svårare att känna hanterbarhet i den situation
man befinner sig i.

De allra flesta har svarat att de trivs i skolan. 92 personer, 27 män och 65 kvinnor, har ringat in en
fyra eller femma. Endast en person har svarat att han inte instämmer alls, och det är sammanlagt
bara sex personer som inte verkar trivas i skolan, en man och fem kvinnor.

5.1.2 Möjlighet att uppfylla mål
I diagram nr 3 kan vi se hur pass kvinnor (Kön 1) och män (Kön 2) anser sig ha möjlighet att kunna
uppfylla sina mål. Eleverna fick ringa in en siffra mellan 1 och 5 på påståendet: ”Jag anser att jag
har möjlighet att uppfylla mina mål”, där 1 står för ”Instämmer inte alls” och 5 står för ”Instämmer
helt”.

        Diagram nr 3: Möjlighet att uppfylla mål

Att uppleva att man har möjlighet att uppfylla de mål man ställer upp för sig själv kan ses som en
central aspekt av Antonovskys (1991) begrepp meningsfullhet, då det bygger på upplevelsen av att
det  man  gör  är  värt  att  engagera  sig  i.  Det  är  även  en  viktig  faktor  sett  ur  ett
individualiseringsperspektiv, eftersom det skapar en positiv grund då man som individ är beroende
av sina egna val och beslut. För att man ska kunna stå för sina egna beslut behövs en motivation till
varför man tar dem, och upplever man att möjligheten finns till de mål man tar beslut om så skapar
det den motivation som behövs.
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Här kan vi se att de flesta anser sig ha goda eller mycket goda möjligheter att kunna uppfylla sina
framtida mål, oavsett kön. 86 personer har ringat in en fyra eller femma, 29 män och 57 kvinnor.
Endast 7 personer, tre män och fyra kvinnor, har ringat in en etta eller tvåa, och tror alltså inte att de
har särskilt stor möjlighet att uppfylla sina mål.

5.1.3 Att känna sig vuxen
Diagram nr 4 visar i vilken utsträckning eleverna, kvinnor (Kön 1) och män (Kön 2), känner sig
vuxna eller inte. Eleverna fick ringa in en siffra mellan 1 och 5 på påståendet: ”Jag känner mig
vuxen”, där 1 står för ”Instämmer inte alls” och 5 står för ”Instämmer helt”.  

             Diagram nr 4: Upplevelse av att känna sig vuxen

Att känna sig vuxen eller inte är något som kan påverka vår självkänsla, framför allt då vi måste
fatta egna beslut som påverkar vår framtid. Att i ett sådant sammanhang inte känna sig tillräckligt
vuxen kan innebära en känsla av att  man inte är  befogad att  ta  sådana beslut,  att  man inte är
tillräckligt mogen för att stå på egna ben och själv bestämma över sitt liv. En hög självkänsla, en
jagstyrka, är en motståndsresurs som skapar begriplighet, vilket främjar känslan av hanterbarhet.
Sett ur ett barnperspektiv är det också viktigt att ett barn eller ungdom dels ges möjligheten, men
också uppmuntras i de steg i utvecklingen som är avgörande för att de på ett så  positivt sätt som
möjligt ska kunna inträda vuxenvärlden.

Diagrammet visar att de flesta befinner sig någonstans mitt emellan att känna sig vuxen och att inte
känna sig vuxen alls. Tre personer, två män och en kvinna, känner sig inte vuxna alls, och fem
personer, en man och fyra kvinnor, instämmer helt i påståendet.
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5.1.4 Oro över framtiden
I  diagram nr  5  visas  huruvida  kvinnor  (Kön  1)  och  män (Kön  2)  känner  oro  inför  att  lämna
gymnasiet. Eleverna fick ringa in en siffra mellan 1 och 5 på påståendet: ”Jag känner oro inför att
lämna gymnasiet”, där 1 står för ”Instämmer inte alls” och 5 står för ”Instämmer helt”.

                         Diagram nr 5: Oro över framtiden

Upplevelse  av  oro  i  den  situation  man  befinner  sig  i  är  något  som  lätt  kan  störa  den
individualiseringprocess  som  de  flesta  ungdomar  befinner  sig  i.  På  samma  sätt  som
trivselupplevelsen  påverkar  individens  Känsla  av  sammanhang  kan  även  upplevelsen  av  oro
påverka  både  begripligheten  och  meningsfullheten  negativt,  och  därmed  upplevelsen  av
hanterbarhet  i  de  val  man  måste  göra.  Att  som  gymnasieelev  uppleva  en  oro  över  att  lämna
gymnasiet, och därmed över sin framtid, ökar därmed risken av att uppleva en lägre Känsla av
sammanhang.

Här finns det vissa skillnader mellan kvinnor och män. Männen verkar känna något mindre oro
inför att lämna gymnasiet än vad kvinnor gör. Lika många kvinnor (12) som män (12) känner ingen
oro alls inför att lämna gymnasiet, men procentuellt sett känner männen mindre oro. Endast två män
(ca 5%) instämde helt i påståendet, medan nio kvinnor (ca 12%)  instämde helt.
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5.2 Mål och förväntningar

5.2.1 Att flytta hemifrån
Av de 117 respondenter som deltog i undersökningen svarade 116 personer att de fortfarande bodde
hemma. Endast en person hade flyttat hemifrån. De som fyllt i att de bodde kvar hemma fick svara
på frågan om de ville flytta till eget boende inom ett år. I diagram nr 6 redovisas resultatet på denna
fråga. Siffran 1 står i denna tabell för ”Ja”, siffran 2 står för ”Kanske” och siffran 3 står för ”Nej”.

                        Diagram nr 6: Flytt till eget boende

Att flytta hemifrån är ett stort steg i den utvecklingsprocess som ungdomar befinner sig i. Det anses
vara ett stort steg in i vuxenvärlden, och som ungdom är det inte alltid säkert att man känner sig
redo för detta. En vilja att flytta hemifrån skulle kunna vara en faktor som ger en antydan om hur
pass ungdomen upplever sig vara berättigad att ta detta stora steg in in vuxenvärlden. Om man har
känslan av att man upplevs som en ”not-yet”, en individ som ännu inte är fullt  kapabel till  det
vuxenvärlden kräver, skulle det kunna påverka att, eller snarare när, man tar de steg som krävs för
att hamna där. Här krävs en jagstyrka, och helst en god ekonomi, som motståndsresurser för att
skapa begriplighet, och därmed hanterbarhet. Man får dock inte glömma att samhället bidrar genom
att det skapats en tuff bostadsmarknad, där både sysselsättning och ekonomi ofta är avgörande.

Inte helt oväntat var det fler i årskurs 3 som ville flytta till eget boende inom ett år, jämfört med i
årskurs 1. Man kan dock se att bara hälften från årskurs 3 svarat ”Ja” på frågan om eget boende.
Nästan 20% av de i årskurs 3 vill inte flytta till eget boende inom ett år.
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5.2.2 Funderingar över framtida mål
Diagram nr 7 visar i vilken utsträckning kvinnor (Kön 1) och män (Kön 2) har funderat över vilka
mål de vill uppnå under de närmsta tio åren. De fick svara på påståendet ”Jag har funderat över
vilka mål jag vill uppnå de närmsta 10 åren” genom att ringa in en siffra, där siffran 1 står för
”Instämmer inte alls” och siffran 5 står för ”Instämmer helt”.

               Diagram nr 7: Funderingar över framtida mål 1

Här kan vi se att de flesta har funderat över vilka mål de vill uppnå. 96 personer, 34 män och 63
kvinnor, har svarat 3 eller högre. Endast 5 personer, tre män och två kvinnor, instämmer inte alls i
påståendet.

Att ha funderingar över vilka mål man vill uppnå, och att ha tydliga mål för framtiden är faktorer
som skulle kunna ge en antydan till i vilken grad ungdomar upplever Känsla av sammanhang. Att
formulera framtida mål kan ses som ett uttryck för upplevd meningsfullhet. För att kunna känna en
meningsfullhet i det man gör under gymnasietiden är det viktigt att man upplever att det leder någon
vart, att man befinner sig i ett sammanhang som kan föra en vidare i utvecklingen, att det man gör
är värt att engagera sig i och att det leder någonstans. I och med att man funderar på, eller har
tydligt uppsatta, mål ger man sig själv en utgångspunkt från vilken man kan fatta de viktiga beslut
som man sedan ansvarar för.
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Nedan visar diagram nr 8 resultatet av påståendet ”Jag har tydliga mål och förväntningar över vad
jag vill  göra de närmsta 10 åren”. Siffran 1 står för ”Instämmer inte alls” och siffran 5 står för
”Instämmer helt”. Kön 1 står för kvinnor och Kön 2 står för män.
                                                       

                Diagram nr 8: Funderingar över framtida mål 2

De flesta har svarat en tvåa eller trea på frågan om de har tydliga mål och förväntningar, vilket
innebär att de delvis instämmer i påståendet. 12 personer, tre män och nio kvinnor, instämmer helt,
medan 16 personer, åtta män och sex kvinnor, inte instämmer alls. Procentuellt är det dock betydligt
fler män (20%) som inte alls har några tydliga mål och förväntningar, jämfört med kvinnorna (ca 8
%).

5.2.3 Vidareutbildning
Tabell nr 9 visar antalet kvinnor och män som planerar att vidareutbilda sig efter gymnasiet. Som
svarsalternativ fanns ”Ja”, ”Kanske” och ”Nej”, men eftersom ingen svarade nej på frågan så är inte
den raden med i tabellen.
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Tabell nr 9: Planer för vidareutbildning

Kön Total

Kvinnor Män

Planerar vidareutbildning     Ja 72 34 106

Kanske 5 6 11

Total 77 40 117

Att vidareutbilda sig efter gymnasiet är idag ingenting ovanligt, speciellt bland de elever som går en
teoretisk  inriktning.  Oavsett  vilket  gymnasieprogram  man  valt  kan  man  dock  se  planer  på
vidareutbildning som ett tecken på framtidstro, och som ett sätt för individen att fullfölja eller uppnå
sina mål. Att ha planer på vidareutbildning skulle alltså kunna ses som en bidragande faktor till
högre upplevd Känsla av sammanhang, då man förstår och använder sig av de möjligheter som
finns för att nå sina mål, och att man ser en meningsfullhet i det.

Det var ingen som svarade nej på påståendet ”Jag planerar att vidareutbilda mig efter gymnasiet”.
De allra flesta verkade ha bestämt att de skulle vidareutbilda sig, mer än 90% av kvinnorna och mer
än 80% av männen svarade ja. Endast 11 personer svarade att kanske skulle vidareutbilda sig.

5.2.4 Arbete
I tabell nr 10 visas antalet kvinnor och män som planerar att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Tabell nr 10: Planer för arbete

Kön Total

Kvinnor Män

Planerar att arbeta Ja 22 6 28

Kanske 34 12 46

Nej 21 21 42

Total 77 39 116

Även om man väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet så utesluter inte det att man samtidigt kan
börja ta ett steg in på arbetsmarknaden. Att börja arbeta är ett av de stora stegen ungdomar tar på
vägen in i vuxenvärlden. Att ha ett arbete är för de flesta en viktig del i att skapa sig en god
ekonomi, vilket är en av de motståndsresurser som skapar begriplighet, vilket främjar känslan av
hanterbarhet. 

Ca 55% av männen svarade att de inte planerar att börja arbeta direkt efter gymnasiet, jämfört med
knappt 30% av kvinnorna. Nästan hälften av kvinnorna och ca 30% av männen svarade att de
kanske skulle arbeta direkt efter gymnasiet. Nästan 30% av kvinnorna, och bara 15% av männen,
svarade att de planerar att arbeta direkt efter gymnasiet.
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5.3 Upplevelse av stöd
I de kommande tre diagrammen visas i vilken utsträckning eleverna upplever att de får stöd för att
kunna uppfylla sina mål, från skolan, hemifrån och från omgivningen. Att uppleva att man får ett
bra stöd är grundläggande för en positiv utveckling. 

5.3.1 Stöd från skolan
Kön 1 står för kvinnor och Kön 2 står för män. Eleverna fick ringa in en siffra på en skala från 1 till
5, där 1 står för ”Instämmer inte alls” och 5 står för ”Instämmer helt”.

              Diagram nr 11: Stöd från skolan

För att kunna skapa sig en situation som är både begriplig, meningsfull och hanterbar är upplevelsen
av att man får stöd i det man gör eller planerar att göra avgörande. Under gymnasietiden utformas
ofta elevens mål och planer för framtiden, eftersom det är först i gymnasiet man har möjlighet att
kunna  välja  själv  hur  man  vill  lägga  upp  sina  studier.  I  denna  process  är  stödet  från  lärarna
avgörande för hur man i framtiden fortsätter att tänka kring de val man ska göra. Upplever man att
man får stöd för de mål man vill uppfylla, höjer detta ens Känsla av sammanhang då man befinner
sig i situationer där man måste ta beslut om saker man inte har erfarenhet av ännu. Man behöver
känna tillit kring att de val man gör för de mål man har är realistiska och genomförbara, vilket
skapar begriplighet, och denna tillit skapas i och med att erfarna vuxna, lärarna, backar upp och
stödjer elevens mål. Lärarna hjälper på så vis till att skapa en upplevelse av att det man gör under
gymnasietiden är värt att engagera sig i, en upplevelse av meningsfullhet.

De flesta, 31 män och 55 kvinnor, ringade in siffran 3 eller 4 på påståendet ”Jag känner att jag får
det stöd jag behöver från skolan för att kunna uppfylla mina mål”. Endast tre män och nio kvinnor
instämde helt. Sex män och tretton kvinnor ringade in siffran 1 eller 2, och känner alltså inget eller
lite stöd från skolan.
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5.3.2 Stöd från hemmet

 Diagram nr 12: Stöd från hemmet

Precis  som upplevelsen  av stöd från  skolan,  från  lärare,  så  är  upplevelsen  av att  man får  stöd
hemifrån viktigt för hur man upplever Känslan av sammanhang. Stödet kan ses som ett sätt att öka
känslan av hanterbarhet. Forskning visar att ett bra stöd hemifrån inte bara är viktigt för ungdomars
utveckling, men även att det kan vara en faktor för minskad stress, eftersom det ger avlastning för
ungdomar som befinner sig i situationen av behöva göra avgörande val för sin egen framtid. Sett ur
ett  barnperspektiv  är  det  viktigt  att  barnets  eller  ungdomens  egen  röst  blir  hörd,  framför allt  i
situationer då ungdomen själv påverkas. Ett bra sätt att höja ungdomarnas röster är att stödja dem i
deras egna val.

Endast fyra män och fem kvinnor ringade in siffran 1 eller 2 på påståendet ”Jag känner att jag får
det stöd jag behöver hemifrån för att kunna uppfylla mina mål”. Nästan hälften av både kvinnor
(33)  och män (18), instämde helt i påståendet, och de allra flesta verkar känna någorlunda eller
mycket stöd från hemmet.
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5.3.3 Stöd från omgivningen

         Diagram nr 13: Stöd från omgivningen

Förutom upplevelse av stöd från skolan och hemifrån, är det för att man ska känna att man befinner
sig i ett positivt sammanhang viktigt att man även får stöd från sin omgivning i de mål man strävar
efter. Att uppleva att man har stöd från sin omgivning, ett socialt stöd, är en motståndsresurs som
innebär att man känner begriplighet i det man gör, vilket leder till att de val eleverna står inför och
de  beslut  som  måste  tas  blir  hanterbara.  Om  denna  hanterbarhet  inte  upplevs  i  tillräcklig
utsträckning  kan  individualiseringsprocessen  bli  en  negativ  erfarenhet  eftersom man  tvingas  ta
beslut utan upplevelsen av att man kan hantera dessa. 

Fyra kvinnor och sex män har ringat in siffran 1 eller 2 på påståendet ”Jag känner att jag får det stöd
jag behöver från min omgivning för att kunna uppfylla mina mål”. Sexton kvinnor och nio män
instämmer helt i påståendet, men de flesta har ringat in siffran 3 eller 4.
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6. Analys och avslutande diskussion
Analys och diskussionsavsnittet är uppdelat utifrån mina tre frågeställningar som redovisas i kapitel
1.3. Den första frågeställningen tar upp resultaten som handlar om hur pass eleverna funderat över
framtida  mål,  samt  vilka  planer  eleverna har  gällande  att  flytta  hemifrån,  vidareutbildning och
arbete.  Dessa  resultat  jämförs  med  resultat  från  Axelsson  m.fl.  (2005)  samt  rapporten  från
Statistiska Centralbyrån (2005). Under den andra frågeställningen analyseras resultaten gällande i
vilken utsträckning eleverna upplever att de får stöd från hem, skola och omgivning. Under den
tredje  frågeställningen  analyseras  de  resultat  som  handlar  om  elevens  upplevelse  av  trivsel,
möjligheter, oro samt att känna sig vuxen. Dessa resultat analyseras utifrån ett individualiserings-
och barnperspektiv, och diskussionen förs kring hur resultaten kan tolkas utifrån KASAM.

6.1 Hur ser elevernas mål och förväntningar ut?
Nästan alla som deltog i undersökningen har funderat över sina framtida mål, men de flesta anser
inte att de har några tydliga mål och förväntningar för framtiden. Procentuellt sett var det fler män
än kvinnor som inte alls hade några tydliga mål och förväntningar. Att inte ha några tydliga mål och
förväntningar för framtiden skulle för många kunna vara enormt stressande. För att uppleva en hög
Känsla av sammanhang är det viktigt att man känner begriplighet och meningsfullhet i det man gör
och de beslut man tar. Har man inga tydliga mål att bygga sina beslut på finns risken att besluten
blir ogenomtänkta. I ett samhälle som formas allt mer av individualisering, där individen själv står
ansvarig inför de val och beslut som påverkar ens framtid skapas stress av att inte veta åt vilket håll
man  ska.  För  att  klara  av  en  sådan  stress  bör  man,  enligt  Antonovsky (1991),  kunna hantera
stressorer genom att använda sig av motståndsresurser, till exempel socialt stöd. Det sociala stödet
skulle i detta fall hjälpa till att göra stressen som vi hela tiden utsätts för begriplig och meningsfull,
och därmed hanterbar. I och med att man funderar på, eller har tydligt uppsatta, mål ger man sig
själv en utgångspunkt från vilken man kan fatta de viktiga beslut som man sedan ansvarar för. Det
är därför oroväckande att de flesta av de gymnasieelever som deltagit i denna undersökning inte
anser sig ha några tydliga mål och förväntningar för framtiden.

De mål som tas upp i enkäten gäller att flytta hemifrån, vidareutbildning och arbete direkt efter
gymnasiet. Frågan om man planerar att flytta hemifrån inom ett år visar att ungefär hälften av de
som går i årskurs 3 vill  flytta inom ett år. Att siffrorna inte är lika höga i årskurs 1 och 2 kan
förklaras med att dessa elever har minst ett år kvar att gå i skolan, och därför inte har möjligheten
att  inom ett  år  antingen studera vidare med studiemedel eller  att  börja  arbeta för  att  kunna bli
självförsörjande.  Anmärkningsvärt  är  dock  att  ca  20% av  eleverna  i  årskurs  3  inte  ville  flytta
hemifrån inom ett år. Axelsson m.fl. (2005) skriver att trenden visar att perioden innan man börjar
arbeta permanent bland unga blir längre och längre. Detta skulle kunna vara en förklaring till att så
pass många som 20% inte vill flytta hemifrån, trots att de gått ut gymnasiet. Att flytta hemifrån är
även ett stort  steg i utvecklingsprocessen in i vuxenvärlden, och som ungdom är det inte alltid
säkert att man känner sig redo för detta. En vilja att flytta hemifrån tyder på att man känner sig redo
att ta det steget in i vuxenvärlden. Detta skulle kunna innebära att en femtedel av eleverna från
årskurs tre i undersökningen upplever sig själva som ”not-yets”, att de ännu inte är fullt kapabla att
inträda vuxenvärlden.

Många väljer idag att studera vidare efter gymnasiet, vilket gör att det tar längre tid innan man
kommer ut på arbetsmarknaden. Ingen som medverkade i denna undersökning svarade nej på frågan
om vidareutbildning. De flesta verkade vara säkra på att de skulle fortsätta studera efter gymnasiet.
Här får man dock inte glömma att respondenterna går samhällsvetenskaplig linje, vilken är anpassad
för  vidare  studier.  Även  om  alla  planerat  att  fortsätta,  eller  kanske  fortsätta,  att  studera  efter
gymnasiet så var det relativt många som även planerade att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Det
var dock procentuellt fler kvinnor än män som ville arbeta direkt efter gymnasiet. Enligt rapporten
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från Statistiska Centralbyrån (2005) uppger nästan hälften av eleverna i den  undersökningen att de
ställer höga krav på sig själva i skolan. Andelen ökar med stigande ålder, och högst ligger flickor i
gymnasiet.  Mina  resultat  visar  på  att  många  fler  flickor  än  pojkar  har  planer  på  att  både
vidareutbilda sig och samtidigt arbeta. Detta skulle kunna bero på att de ställer höga krav på sig
själva, man ska klara av så mycket som möjligt för att visa omvärlden att man duger. Att ha planer
på vidareutbildning skulle ääven kunna ses som en bidragande faktor till högre upplevd Känsla av
sammanhang, då man förstår och använder sig av de möjligheter som finns för att nå sina mål.
Planer på vidareutbildning kan tolkas som ett tecken på framtidstro, och som ett sätt för individen
att fullfölja eller uppnå sina mål.

Axelsson m.fl. (2005) kommer i sin undersökning fram till att när det gäller arbetsmoral så gäller
samma resultat oavsett kön och oavsett vilken inriktning man läste på gymnasiet. De flesta i deras
undersökning hade en positiv attityd till arbetsmoral. Den generella attityden till arbete var dock lite
sämre bland män som läste teoretiska inriktningar på gymnasiet, jämfört med kvinnor och andra
män. Männen tyckte heller inte att arbete var lika viktigt för att kunna leva ett bra liv som kvinnorna
tyckte. Jag kan inte jämföra med män från andra gymnasielinjer, men skillnaden mellan män och
kvinnor skulle kunna stämma överens med mina resultat. Axelsson m.fl. förklarar detta med att män
och  kvinnor  har  olika  värderingar  av  arbete.  Trenden  verkar  dessutom  vara  att  attityder  och
värderingar när det gäller arbete håller på att förändras radikalt. Moderna värderingar, så som god
livskvalitet, självuttryckelse, tillhörighet och intellektuell tillfredsställelse rankas högre, speciellt av
kvinnor,  än  värderingar  som ekonomisk tillväxt,  lagar  och ordning,  och säkerhet.  Den positiva
arbetsmoralen gäller både i arbetssituation och studiesituation, och att den är hög i syftet att studera
vidare framgår tydligt av resultatet, oavsett kön. Enligt Becks teori om individualisering lämnas
nuförtiden utrymme för människan att förändra sin sociala position genom utbildning och arbete.
Kvinnor är heller inte längre lika beroende av män för försörjning. Människan måste skapa sitt eget
liv och själv trygga sin tillvaro genom utbildning och arbete, och man måste själv organisera och
planera detta. I och med ett individualiserat samhälle uppstår massor med valmöjligheter och beslut
som måste  väljas  och  fattas,  och man får  själv  hantera  och  leva  med konsekvenserna  av  sina
handlingar.   Att detta är något som idag genomsyrar samhället känns rätt självklart, men det  är
intressant att se att det kan appliceras även på en så liten nivå som denna. 

6.2 I vilken utsträckning upplever eleverna att de får stöd för sina framtidsplaner?
De allra flesta som deltog i denna undersökning uppgav att de känner att de får ett bra eller ganska
bra stöd från skolan för att kunna uppfylla sina mål, men endast ca 10% uppgav att de får det fulla
stöd de behöver från skolan. De allra flesta verkar dock få det stöd de behöver hemifrån, endast 9
personer ansåg att de fick dåligt med stöd hemifrån. Ytterst få, 10 personer, uppgav att de inte får
det stöd de behöver från sin omgivning för att kunna uppfylla sina mål. De flesta uppgav att de får
ett bra eller ganska bra stöd från sin omgivning och ca 20% uppgav att de får det stöd de behöver. I
den  statistiska  undersökningen  av  Barnombudsmannen  (2002)  visade  det  sig  att  goda
kompisrelationer och familjerelationer hade stor betydelse för hur nöjda ungdomar ansåg sig vara
med  sina  liv.  Framför  allt  är  föräldrarnas  stöd  viktigt  för  ungdomars  utveckling.
Barnombudsmannens undersökning visade också att de flesta ansåg att de fick bra stöd hemifrån,
från föräldrarna, men även att andra vuxna, exempelvis lärare på skolan, stödjer ungdomar i deras
utveckling. Att de flesta som deltog i min undersökning känner att de får stöd hemifrån är positivt,
och stämmer även överens med tidigare forskning. Stödet från skolan verkar dock inte vara riktigt
lika starkt, men lutar ändå åt det positiva hållet. Enligt Nansook Park (2004) spelar föräldrarna en
avgörande roll i  barnets karaktärsutveckling.  Att ge god respons och att vara respektfull när det
gäller barnets egna perspektiv spelar stor roll för barnets välmående. Att som ungdom känna att man
har  stöd  hemifrån,  oavsett  vad  man  har  för  framtidsplaner,  kan  vara  en  stor  avlastning  i  den
vardagliga stressfyllda miljö som alla gymnasieelever idag vistas i. Upplevelsen av stöd, både från
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skolan, hemifrån och från omgivningen är en viktig faktor för att man ska kunna uppleva en hög
Känsla av sammanhang. Att känna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är av stor vikt för
att en positiv utveckling ska kunna ske i en stressfylld miljö. 

Det kan dock vara till last för ungdomen om en förälder lägger sig i för mycket. I en undersökning
från Socialstyrelsen från 2007 framkommer det att, även om ungdomar generellt sett upplever att de
har mycket stor frihet att bestämma själva över sina liv, bland annat när det gäller utbildning, så är
det också vanligt att ungdomar brukar följa sina föräldrars råd, och önskemål om att föräldrarna ska
visa större respekt för deras framtidsplaner är lika stort hos flickor som hos pojkar. Dock är det
endast  några få  procent som är oroliga för  att  någon av föräldrarna eller  någon annan vuxen i
familjen  ska  bestämma  vad  de  ska  göra  efter  gymnasiet,  både  vad  gäller  utbildningsval  och
yrkesval.  Det  framkommer  tydligt  i  den  tidigare  forskningen  att  föräldrar,  och  andra  vuxna  i
omgivningen,  har  stor  påverkan  på  ett  barn  eller  en  ungdom.  Föräldrars  inflytande  över  sina
ungdomar, sina ”not-yets”, är ingenting som jag får plats med i denna undersökning, men dock ett
ämne att forska vidare i. 

6.3  Hur  kan  elevernas  syn  på  sina  möjligheter  när  det  gäller  framtida  mål  och
förväntningar tolkas utifrån KASAM?
Det man kan utläsa ur resultaten är att de allra flesta verkar trivas i skolan. Ytterst få trivdes inte
alls, vilket är positivt, även om man skulle önska att alla kunde trivas. De flesta verkar också anse
att de har ganska stora möjligheter att kunna uppfylla sina mål. Detta är också positivt, eftersom det
skapar en positiv grund då man som individ är beroende av sina egna val och beslut. För detta
behövs en motivation till varför man tar besluten, och upplever man att möjligheten finns till de mål
man tar beslut om så skapar det den motivation som behövs.

Många låg nånstans i mitten av att känna sig helt vuxen och att inte känna sig vuxen alls. Det låter
ju rätt naturligt eftersom det är just ungdomar som deltagit i undersökningen, de är varken barn eller
vuxna. Kvinnor verkar känna aningen större osäkerhet över att lämna gymnasiet jämfört med män,
som kände en aning mindre osäkerhet. Att trivas i sin vardag, i det här fallet i skolan, och att känna
sig relativt säker inför framtiden är två faktorer som enligt tidigare forskning lätt kan skapa stress
om de inte uppfylls. Resultaten visar att de flesta som deltagit i denna undersökning både trivs i
skolan och anser sig ha stora möjligheter att uppfylla sina mål. Detta är positivt då det ökar känslan
av begriplighet  och meningsfullhet  i  det  man gör,  vilket  underlättar  hanteringen av situationen.
Förmågan att hantera sin situation är utifrån ett individualiseringsperspektiv en positiv egenskap,
eftersom varje individ idag är beroende av sin egen förmåga att besluta om sin situation och sitt liv.
Att  kvinnor  oroar  sig  lite  mer  än  män  över  att  lämna  gymnasiet  kan  hänga  samman  med  de
forskningsresultat  som visar  att  män oftare  har  det  lättare  att  ta  sig  in  på  arbetsmarknaden  än
kvinnor.

Att de flesta anser sig befinna sig i ett slags mellanläge mellan att känna sig vuxen och att inte
känna sig vuxen kan kopplas till det Mary Bucholtz (2002) tar upp om det antropologiska synsättet
att ungdomar befinner sig i en utvecklingsprocess, och inte i ett stabilt tillstånd av att vara just
ungdom.   Denna  utvecklingsprocess  karaktäriseras  av  individualisering,  identitetskriser  och
vändpunkter,  vilket  lätt  kan  skapa  stress.  Synen  på  ungdomar  som  ”not-yets”  påverkar  enligt
forskningen  ungdomens  eget  sätt  att  inträda  vuxenvärlden  i  och  med  att  det  lätt  blir  osynligt
gentemot de redan, av vuxna, skapade sociala och kulturella övergångsriterna. Risken ligger i att det
skapas en ökad upplevelse av stress för ungdomar i dagens allt mer individualiserade samhälle, då
de ska fatta egna beslut och ta konsekvenserna av dessa, samtidigt som de riskerar att hamna i
skymundan  i  och  med  att  de  befinner  sig  i  en  position  av  ”not-yet”  gentemot  vuxna.  För  att
minimera  risken  för  att  sådan  stress  ska  påverka  ungdomar  på  ett  negativt  i  deras
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individualiseringsprocess, är det viktigt att barnperspektivet ges plats i tankesättet kring ungdomar
och deras framtid, eftersom barnperspektivet riskerar att minskas och försvinna i tankesättet kring
”not-yets”.  Sett ur ett barnperspektiv är det viktigt att ungdomar dels ges möjligheten, men också
uppmuntras i de steg i utvecklingen som är avgörande för att de på ett så positivt sätt som möjligt
ska kunna inträda vuxenvärlden. Detta stärker självkänslan då beslut som påverkar framtiden ska
fattas.

Enligt  rapporten  från  Statistiska  Centralbyrån  (2005)  uppger  97  procent  av  eleverna  i  den
undersökningen att de tror att de kommer att få det bra i framtiden, även om tilltron till framtiden
minskar något med åldern. Deras undersökning visar att pojkar tenderar att ha lite högre tilltro än
flickor,  och att  flickor känner sig mer stressade än pojkar.  Bland flickorna ökade stresskänslan
dessutom  markant  med  åldern,  vilket  man  inte  kunde  se  bland  pojkar.  De  faktorer  som  jag
undersökt visar en begränsad bild av hur de ungdomar som deltagit i undersökningen känner inför
sin vardag och sin framtid, men det är positivt att se att de flesta verkar ha en positiv syn på sin
vardag  och  sina  framtidsutsikter.  En  tolkning  av  detta  är  att  de  flesta  upplever  åtminstone  en
måttligt hög Känsla av sammanhang vilket, enligt Antonovsky (1991), skulle ge dem en bra start
inför det stundande vuxenlivet. Den optimism som Nansook Park (2004) tar upp som  viktig för att
kunna hantera stress och för att  minska emotionella problem kan också till  viss del  uttolkas ur
undersökningen. Att som elev känna att man trivs i skolan utgör en bra grund för en optimistisk syn
på livet. Utan denna positiva grund är det svårt att gå djupare och kunna fokusera på andra saker
runt omkring. Känner man sig säker i grunden kan man lättare hantera sådant som annars kan skapa
negativ stress. En säker grund skapar också en optimism inför sådant som man har framför sig. Att
så pass många anser sig ha möjlighet att kunna uppfylla sina mål tyder på att de ser positivt på sin
framtid.

Enligt Antonovsky (1991) klarar en person som har en måttlig eller stark Känsla av sammanhang av
att  tydliggöra  och  strukturera  naturen  hos  de  stressorer  som denna  konfronteras  med  (Gassne,
2008).  Man  skulle  utifrån  detta  kunna  påstå  att  de  som  har  en  högre  upplevd  Känsla  av
sammanhang lättare skulle kunna hantera övergångsperioden till vuxenvärlden, och därmed lättare
hantera situationen som upplevda ”not-yets”. Antonovsky gör denna koppling och menar att hur
individens Känsla av sammanhang utvecklas under ungdomsperioden är avgörande för hur man
utformar  sitt  liv  i  framtiden,  och  därför  skulle  en  högre  nivå  av  den  upplevda  Känslan  av
sammanhang  under  ungdomsperioden  kunna  påverka  den  negativa  trenden  av  ökande  psykisk
ohälsa som finns bland unga idag.

Enligt Park (2004) kan en positiv utveckling förbättras utifrån positiva subjektiva erfarenheter som
lycka och tillfredsställelse,  positiva individuella  karaktärsdrag som egenskaper  och  värderingar,
samt positiva sociala miljöer i form av familj och skola. Tillsammans kan dessa faktorer skapa både
tankemässig, känslomässig och beteendemässig positiv utveckling, vilket skapar en grund för att
kunna  uppleva  en  känsla  begriplighet,  meningsfullhet  och  hanterbarhet,  en  upplevd  känsla  av
sammanhang, KASAM. Att trivas, och att känna att man har möjligheter att uppfylla sina mål kan
antas vara faktorer som ökar känslan av lycka och tillfredsställelse. Att känna oro inför framtiden
kan ses som en naturlig del av individualiseringsprocessen, som enligt Beck (1998) idag inbegriper
massor med valmöjligheter och beslut, där man själv får hantera och leva med konsekvenserna av
sina handlingar. Att då samtidigt befinna sig i ett tillstånd av ”not-yet”, ett mellanläge mellan barn
och  vuxen,  skapar  lätt  stress,  och  då  är  det  viktigt  att  faktorer  som  underlättar  känslan  av
begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet finns tillgängliga. Enligt Park (2004) är det framför
allt de positiva sociala miljöerna som ligger som en grund för att en individ ska kunna utveckla
positiva tankemässiga, känslomässiga och beteendemässiga mönster. Enligt resultaten upplever de
flesta eleverna i undersökningen att de får det stöd de behöver, både från skolan, hemifrån och från
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sin omgivning. Detta ger en antydan till att den viktiga grund för hög upplevd KASAM finns där
för de allra flesta. 
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8. Bilaga 1

Enkätundersökning

Jag läser till socionom vid Uppsala Universitet och skriver min c-uppsats i höst. Syftet för min
uppsats är att ta reda på hur gymnasieelever ser på sina möjligheter att kunna uppfylla sina framtida
mål och förväntningar. Enkäten kommer att lämnas ut till ett antal gymnasieklasser i Uppsala.
Det finns inga korrekta svar i denna undersökning, det är dina personliga åsikter och värderingar
som är intressanta. Enkäten fylls i anonymt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer in på dig.

1. Kön:                                            □    Kvinna
                                                                □    Man

2. Jag går i årskurs:                         □    1
                                                    □    2
                                                    □    3

3. Jag bor:              □ Kvar hemma        □ Jag har flyttat hemifrån

4. Om du har flyttat hemifrån:

            Jag bor i:            □ Studentkorridor     □ Egen lägenhet      □ Inneboende      □Annat

5. Om du bor kvar hemma:

Jag vill flytta till eget boende inom ett år:                  □ Ja     □ Kanske     □ Nej

6. Jag är född i Sverige:                                                  □ Ja     □ Nej

7. Mina föräldrar är födda i Sverige:                              □ Ja, båda     □ Ja, en     □ Nej

8. Civilstatus:                □ Singel          □ Pojkvän/flickvän           □ Sambo         □ Gift

9. Jag planerar att vidareutbilda mig efter gymnasiet:    □ Ja     □ Kanske    □ Nej

      10. Jag planerar att börja jobba direkt efter gymnasiet:    □ Ja     □ Kanske    □ Nej
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      11. Jag planerar att få barn inom 10 år:                             □ Ja     □ Kanske    □ Nej

Här kommer några påståenden. Ringa in det svarsalternativ du tycker passar bäst.

      12. Jag  trivs i skolan:

            Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt
            
                   1                       2                           3                        4                           5

      13.  Jag känner mig vuxen:

             Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                  1                       2                            3                         4                           5

      14. Jag har funderat över vilka mål jag vill uppnå de närmsta 10 åren:

Instämmer inte alls                                                                          Instämmer helt

     1                        2                            3                          4                            5
 

      15. Jag har tydliga mål och förväntningar över vad jag vill göra de närmsta 10 åren:

            Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                 1                        2                             3                         4                          5

       16. Jag känner att jag får det stöd jag behöver från skolan för att kunna uppfylla mina mål:

             Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                  1                       2                            3                        4                           5 

       17. Jag känner att jag får det stöd jag behöver hemifrån för att kunna uppfylla mina mål:

             Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                 1                        2                            3                       4                            5
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       18. Jag känner att jag får det stöd jag behöver från min omgivning för att kunna uppfylla mina 
             mål:

             Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                1                         2                            3                        4                              5 

       19. Jag anser att jag har möjlighet att uppfylla mina mål:

             Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                 1                       2                             3                         4                            5

       20. Jag känner oro inför att lämna gymnasiet:  

             Instämmer inte alls                                                                         Instämmer helt

                1                       2                              3                         4                            5

Tack för din medverkan!

Malin Skeppström
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