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FÖRORD 

 

LUPP är en akronym för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken”, som har 

utformats av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen. Med Lupp erbjuds ett 

enkätverktyg med vars hjälp de kommuner som så vill kan studera ungas villkor med 

avseende på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa och framtid. 

Ungdomsstyrelsens förhoppning är att användningen av Luppenkäten ska ligga till 

grund för en kunskapsbaserad utveckling av kommunernas lokala och tvärsektoriella 

ungdomspolitik. Årets Luppundersökning för Kalmar län och Eksjö kommun 

redovisas i tre rapporter. Föreliggande rapport fokuserar på de ungas hälsa. De två 

andra rapporterna har fokus på ungas geografiska rörlighet respektive delaktighet.  

 

Luppundersökningens empiriska material utgörs av två enkätundersökningar. En till 

elever i årskurs 8 och en till elever i gymnasieskolans andra årskurs. De totalt 3 879 

elever som har besvarat enkäten går i skolor i Kalmar län och i Eksjö kommun. 

Användningen av enkäten har också kombinerats med ett begränsat antal 

fokusgrupper som gjorts med unga i olika kommuner. Avsikten har varit att höra hur 

ungas egna röster kan låta när de har uppfattningar om sådant som rapporterna berör. 

I denna rapport kommer unga från Emmaboda till tals. Inte minst till följd av att 

Emmaboda visar sig vara en föredömlig kommun när det gäller låga andelar 

stressade unga. Vi har alltså något att lära av Emmaboda. Därför har det varit viktigt 

att lyssna på vad just unga från Emmaboda har att säga. 

 

Eleverna i årskurs 8 kallas fortsättningsvis unga. Gymnasieeleverna benämns unga 

vuxna. I denna rapport avgränsas intresset i huvudsak till just ungas hälsa. Vi avser 

då elever i årskurs 8 i Kalmar län och i Eksjö kommun höstterminen 2012. När det 

gäller årskurs 8 deltar unga från följande kommuner i Kalmar län: 
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• Borgholm 

• Emmaboda 

• Hultsfred 

• Högsby 

• Mörbylånga 

• Nybro 

• Oskarshamn 

• Torsås 

• Vimmerby 

• Västervik 

 

Det finns flera skäl att i huvudsak studera just ungas hälsa. För det första kommer 

dessa unga att vara kvar i skolan under en längre tid. De ska först gå ut grundskolan 

och därefter bedriva gymnasiestudier. Merparten av dem kommer därför att vara kvar 

i utbildning under kommunens ansvar och försorg under drygt fyra år. För det andra 

kommer det då också att vara möjligt att följa upp högstadieeleverna i samband med 

den Lupp-undersökning som genomförs hösten 2015. De kan därmed också jämföras 

med de elever som då går i årskurs 8. Detta är viktigt! Inte minst till följd av 

regionens oroväckande höga andelar stressade unga. 

 

Vårt fokus på just hälsa är i hög grad avgränsat till stress. Vi kommer i 

inledningskapitlet att ge flera skäl till detta fokus. Vårt huvudsakliga 

kunskapsintresse, vilket framgår av rapportens underrubrik, gäller frågan om hur vi 

kan minska andelen stressade unga i de kommuner vi studerat. Av just detta skäl ska 

vi också intressera oss för flera av Luppens undersökningsområden, nämligen skola, 

fritid, trygghet, arbete och ekonomi samt delaktighet. Vi ska se dem som 

möjlighetsstrukturer som kan bidra till att minska andelen stressade unga. Det ska 

visa sig att den föreliggande rapporten – Stressade unga: Hur andelen unga som är 

stressade kan bli färre – bär på ett glädjebudskap. Det är helt enkelt möjligt att sänka 

andelen stressade unga i Kalmar län och i Eksjö kommun. När rapporten är läst har 
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vi pekat ut de möjligheter som Luppen möjliggör. Om ungdomspolitiken ska vara 

trovärdig är det bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.  

 

Carolin Andersson och Mats Trondman 

Växjö, oktober, 2012.  
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1. INLEDNING  

 

Ett av Luppenkätens prioriterade undersökningsområden rör ungas hälsa. En av detta 

områdes frågor avser ungas egen bedömning av olika hälsobekymmer. Vi talar alltså 

om ungas självskattade hälsa. Ett av dessa bekymmer gäller denna rapports fokus, 

nämligen ungas upplevelse av stress. Hur ofta, lyder den aktuella frågan, har du känt 

dig stressad under det senaste halvåret? Just stress står ofta i centrum för 

diskussionen om ungas hälsa. Det är också så att stress tillsammans med trötthet 

utgör det hälsobekymmer som regionens unga i störst utsträckning anger att de 

upplevt under det senaste halvåret. Vi ska snart återkomma till detta.  

 

I denna rapport – Stressade unga – använder vi följaktligen Lupp-enkäten för att se 

vad vi kan lära oss om just unga och stress. Rapportens underrubrik – Hur andelen 

unga som är stressade kan bli färre – pekar ut vårt avgränsade kunskapsintresse. Vi 

ska följaktligen använda det vi fortsättningsvis kallar Luppen för att försöka lära oss 

något om hur andelen unga som känner sig stressade kan minska. Avsikten är alltså 

inte i första hand att försöka förklara varför unga är stressade. Vi ska istället leta efter 

möjligheter i de sammanhang där unga lever sina vardagliga liv som kan bidra till att 

minska andelen stressade unga. Härvidlag inspireras vi av sociologen Robert 

Mertons begrepp möjlighetsstrukturer (opportunity structures). Vad begreppet avser 

och hur det kommer att användas kommer att klargöras i slutet av detta inledande 

kapitel. En viss förförståelse genereras dock när vi nu redovisar rapportens innehåll.  

 

Vår rapport är disponerad i fyra kapitel. I detta första kapitel – Inledning – ska vi 

beskriva vad vi avser med stress och hur stress är relaterat till ungas allmänna 

hälsotillstånd och andra hälsobekymmer. Vi ska också redovisa hur vanligt det är att 

regionens och de studerade kommunernas unga känner sig stressade. Även 

förändring över tid kommer att beröras. När denna bakgrundsbild av unga stressade 

är tecknad formulerar vi rapportens utgångspunkt, övergripande syfte och 

vägledande fråga. Vi avslutar kapitlet med att introducera vårt teoretiska ramverk om 
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möjlighetsstrukturer. Det är detta ramverk som informerar vår användning av 

Luppundersökningen. Vi ska alltså undersöka om Luppområden som skola, fritid, 

trygghet, arbete och ekonomi samt delaktighet kan utgöra just möjlighetsstrukturer 

för att minska andelen unga stressade.  

 

Det andra kapitlet – Fem möjlighetsstrukturer – rymmer merparten av rapportens 

empiriska redovisningar. Genom att just studera skola, fritid, trygghet, ekonomi och 

arbete samt delaktighet som möjlighetsstrukturer ska vi undersöka om andelen 

stressade unga kan sänkas. Frågor från Lupp-enkäten, förstådda som indikatorer, 

används för att empiriskt definiera dessa möjlighetsstrukturer. Så bestäms, som 

exempel, skola som möjlighetsstruktur med frågor om undervisning, stämning på 

skolan och skolhälsovård. Frågan är alltså om andelen stressade unga är färre om 

skolan erbjuder en starkt närvarande möjlighetsstruktur, det vill säga om eleverna 

tycker att undervisningen är bra, om stämningen på skolan är bra, om eleverna anser 

att de får extra hjälp om de behöver det och om skolhälsovården är bra. Indikatorer 

kompletteras med ungas egna röster hämtade från genomförda fokusgrupper. På så 

sätt synliggörs möjlighetsstrukturernas betydelse också genom de sätt på vilket unga 

själva ger uttryck för dem. I denna rapport kommer de unga rösterna, vilket redan 

påpekats i vårt förord, från Emmaboda kommun. 

 

I det tredje kapitlet – Maximal möjlighetsstruktur – undersöker vi vad som händer 

med andelen stressade unga om de har tillgång till olika många möjlighetsstrukturer. 

Maximal möjlighetsstruktur innebär att ha tillgång till alla fem möjlighetsstrukturer 

och därmed till alla de indikatorer som definierar dem. Hur ser, frågar vi oss, andelen 

stressade ut om ungas livsvillkor rymmer just en maximal möjlighetsstruktur?  

 

I det avslutande kapitlet – Att minska andelen stressade unga – sammanfattar vi 

rapportens viktigaste resultat. Det mest framgångsrika är förstås att unga har tillgång 

till alla de studerade möjlighetsstrukturerna. Här har vi alltså kärnan i ett 
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framgångsrikt hälsoarbete med unga. Inget, förstås, är mer försvarbart än att unga har 

tillgång till en maximal möjlighetsstruktur. 

 

I stort bär rapporten på ett glädjebudskap. Det går med all säkerhet att rejält minska 

andelen stressade unga! Och möjlighetsstrukturer, särskilt så dessa strukturer i 

samverkan, är vårt svar.  

 

Att förstå stress och dess konsekvenser 

 

Socialstyrelsen beskriver stress som en fråga om obalans mellan de krav som ställs 

på individer och individers förmåga att hantera dem. Om kraven är större än 

förmågan att hantera dem kan följden bli just upplevelser av stress. Låt oss ta ett 

exempel. En elev får en läxa som hon eller han vill men inte kan klara. Obalansen 

mellan krav och förmåga tar sig uttryck i en upplevelse som benämns stress. Vi 

finner fokus på just obalans som fullt förståelig och rimlig. Samtidigt vill vi 

problematisera beskrivningens avgränsning till just ”krav” och ”förmåga”. Att unga 

är stressade kan förvisso ha att göra med att de som individer inte förmår nå upp till 

skolans krav. Men det kan också ha att göra med ungas ”vilja” och ”förväntningar” 

på att få stöd och hjälp med skolarbetet, att få vara med i en fritidsaktivitet, att få ett 

sommarjobb, att uppleva trygghet i vardagliga miljöer och att tas i anspråk och få 

vara delaktig. Och att detta, av olika skäl, inte uppfylls. Fokus på ”förmåga” 

avgränsar hanterandet till individuell nivå. Risken är att ansvaret för och hanterandet 

av obalansen i alltför stor utsträckning hamnar hos den unga individen. Upplevelser 

av stress blir därmed till individuellt egenansvar. Det är förvisso viktigt att unga 

under sin uppväxt utvecklar förmåga till individuellt ansvar, men det är, menar vi, 

inte alltid möjligt för den enskilda individen att hantera alla obalanser som kan skapa 

stress. Om en elev inte får hjälp i skolan fast hon eller han vill ha det och ber om det, 

är då förklaringen till obalans individens oförmåga? Om en ung vill ägna sig åt en 

viss fritidsaktivitet som inte ryms i utbudet eller som finns men utestänger vissa 

kategorier av unga från medverkan, är det då individens oförmåga som förklarar 
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stressen? Är unga i årskurs 8 ansvariga för frågor som rör arbetsmarknad, 

grundläggande trygghet och att deras rätt till delaktighet säkras? Vi menar att så inte 

nödvändigtvis är fallet. Följaktligen måste vi bredda förståelsen av ungas stress. 

Istället för fokus på individers förmåga att hantera obalans föredrar vi att tala om 

vilka strukturella möjligheter unga kan få tillgång till för att överskrida obalanser 

mellan vad de förväntar sig att ha tillgång till och vill vara del av och vad de får 

tillgång till och får vara del av. Vi tänker oss att det är bättre att minska ungas stress 

genom att häva obalanser än att försöka lära unga att hantera stress på individnivå. 

Just därför ska vi fokusera möjlighetsstrukturer. Vi ser alltså sådana strukturer som 

just möjligheter som kan bidra till att minska sådana obalanser som ger upphov till 

stress. Det är ett rimligt antagande att elever som vill ha hjälp med sitt lärande i 

skolan och får det är mindre stressade än elever som inte får det. Det är lika rimligt 

att tänka sig att unga som hittar sin plats i ett fritidsutbud är mindre stressade än de 

som inte gör det? Och att detsamma gäller fenomen som sommarjobb, trygghet och 

delaktighet. Frågan är därmed hur de möjlighetsstrukturer ser ut som kan hjälpa så 

många unga som möjligt att minska sådana obalanser som ger upphov till stress.  

 

Varför är det viktigt att studera just unga och stress? Och varför är det särskilt viktigt 

att försöka förstå hur vi kan minska andelen stressade unga? Enligt Socialstyrelsen 

kan långvarig stress leda till en mångfald av relaterade hälsobesvär. Hit hör 

sömnproblem, kronisk trötthet, nedstämdhet, olust, försämrad prestationsförmåga, 

minnesstörningar och diffusa muskelsmärtor. Stress kan också leda till mer 

långvarigt lidande i form av depression, post-traumatisk stress, kroniska 

smärttillstånd, hjärt- och kärlkramp och diabetes. I boken How Children Succeed 

(2012) skriver Paul Tough hur stress därtill påverka barns förmåga till 

”självreglerande aktiviteter”. Både emotionella och kognitiva sådana. Följaktligen får 

barn som växer upp i stresspräglade miljöer svårare att koncentrera sig, sitta still, 

följa direktiv och hantera besvikelser. Och när barn aktiveras av okontrollerbara 

impulser och negativa känslor, så får det negativa konsekvenser för deras 

skolresultat. Det mest utmanande problemet blir då inte att barn inte kan skriva och 
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läsa utan att de inte kan finna den koncentration och den positiva känsla som gör det 

möjligt.  

 

Innan vi återkommer till en fördjupad förståelse av begreppet möjlighetsstruktur och, 

dessförinnan, formulerar rapportens utgångspunkt, övergripande syfte och 

vägledande fråga, ska vi först redovisa hur vanligt det är att regionens och de 

studerade kommunernas unga är stressade.  

 

Andelen stressade och icke stressade unga 

 

Vi ska här skilja på unga som är stressade och unga som inte är det. Fortsättningsvis 

använder vi bestämningarna stressade och icke stressade. Med kategorin ”stressade” 

avses unga som svarat att de varje dag eller flera gånger i veckan känt sig stressade. 

Med kategorin ”icke stressade” menas unga som angett att de känt sig stressade 

någon gång i månaden, mer sällan eller aldrig. I båda fallen gäller självskattningen 

det senaste halvåret. Det är denna renodlade, och därmed något tillspetsade, 

jämförelse mellan unga som är stressade och unga som inte är stressade som står i 

centrum för rapportens beskrivningar och analyser. Varje gång läsaren i denna 

rapport ser användandet av bestämningen ”stressade unga” avser det alltså unga som 

i Luppen 2012 angett att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare.  

 

Av skäl som redan framgått av vårt Förord avser unga de elever i årskurs åtta i 

Kalmar län och Eksjö kommun som hösten 2012 besvarade Luppenkäten. Vid några 

få tillfällen kommer vi också att relatera till andra unga (elever i årskurs 8 2009) och 

unga vuxna (elever i gymnasiets andra årskurs 2012). När så sker klargörs detta.  

 

Hur vanligt förekommande är det då att unga är stressade respektive icke stressade? 

Det visar sig att 30 procent av Luppens unga är stressade. De icke stressade unga 

utgör 47 procent. Vi finner alltså att en knapp tredjedel av de unga hör till kategorin 

stressade. Nästan hälften av dem hör till kategorin icke stressade. Följaktligen har vi 
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en större andel unga som inte är stressade än unga som är det. Likväl bedömer vi 

andelen stressade unga som hög. Nästan var tredje elev på högstadiet har under det 

senaste halvåret känt sig stressad flera gånger i veckan eller oftare.  

  

Om 30 procent är stressade och 47 procent är icke stressade så finns det förstås 

ytterligare 23 procent som intar en mellanställning. De är, med vår bestämning, 

varken stressade eller icke stressade. För enkelhetens skull ingår denna kategori inte i 

våra beskrivningar och analyser.  

 

Hur ser det då ut om vi jämför stressade och icke stressade flickor och pojkar?  Fyra 

av tio flickor (40 procent) är stressade. Motsvarande andel för pojkar är 20 procent. 

Andelen stressade flickor är alltså dubbelt så stor som andelen stressade pojkar. När 

det gäller de icke stressade är förhållandet det omvända. Nästan sex av tio pojkar (57 

procent) är inte stressade. Bland flickor utgör de icke stressade 36 procent.  

 

Vi har alltså funnit att knappt var tredje ung i regionen hör till kategorin stressade. 

Vi har också funnit påtagliga könsskillnaderna. Flickor är i betydligt större 

utsträckning stressade än pojkar. Att utforska hur vi kan minska andelen stressade 

unga är alltså i hög grad en fråga om att finna vägar för att minska andelen stressade 

flickor.  

 

Låt oss jämföra detta utfall med andelen stressade flickor och pojkar i riket som 

helhet. I en studie genomförd av Statistiska centralbyrån 2004/2005 var 27 procent 

av flickorna och 13 procent av pojkarna stressade. Motsvarande andelar för stressade 

flickor och pojkar i Kalmar län och Eksjö kommun är som just redovisats 40 

respektive 20 procent. Följaktligen tycks en större andel flickor och pojkar i Kalmar 

län och Eksjö kommun vara stressade än i Sverige som helhet. Två saker bör dock 

påpekas. Dels jämför vi med data som är sju år gamla. Dels gäller SCB:s 

procentandelar åldersintervallet 13-15 år. Luppundersökningen gäller 14-åringar. Vår 
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jämförelse mellan regionen och riket som helhet ska därmed tas med viss 

försiktighet.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att andelen stressade unga måste betecknas som 

hög. Vi har också funnit att andelen stressade flickor är betydligt större än andelen 

stressade pojkar. Det kan även vara så att andelen stressade unga är något högre i 

regionen än i riket som helhet. Följaktligen finns det flera tunga skäl till att intressera 

sig för hur andelen stressade unga, särskilt flickor, kan reduceras. 

 

Vi undrar nu vad vi kan lära av Luppen när det gäller relationen mellan just stress 

och hälsa.  

 

Stress och bedömning av allmänt hälsotillstånd 

 

Hur ser relationen ut mellan stress och andra indikatorer på hälsa? Vi ska först 

intressera oss för relationen mellan stress och ungas bedömning av sitt allmänna 

hälsotillstånd. Därefter beskriver vi hur stress är relaterat till andra hälsobekymmer 

som trötthet, bekymmer med sömn, huvudvärk och ont i magen. Frågan är alltså vad 

det kan innebära att vara ung och stressad i relation till andra indikatorer på hälsa.  

 

Unga som inte är stressade (86 procent) bedömer i större utsträckning än unga som är 

stressade (67 procent) det egna allmänna hälsotillståndet som bra. Med ”bra” avses 

unga som svarat att de under det senaste halvåret bedömer sin hälsa som mycket eller 

ganska bra. Tendensen stärks av att de stressade (13 procent) i betydligt större 

utsträckning än de icke stressade (3 procent) bedömer sitt allmänna hälsotillstånd 

som dåligt, vilket innebär att de svarat att detta tillstånd är mycket eller ganska 

dåligt. Vi finner följaktligen att de stressade bedömer sitt allmänna hälsotillstånd 

som sämre än de icke stressade. 

Låt oss också intressera oss för könsskillnader. Vi finner att 82 procent av icke 

stressade flickor bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Motsvarande andel 
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för stressade flickor är 65 procent. Bilden förstärks om vi tittar på andelen flickor 

som bedömer samma tillstånd som dåligt. Tre procent av icke stressade flickor 

bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt. Bland stressade flickor är det 13 

procent. Flickor som är stressade bedömer alltså sitt allmänna hälsotillstånd som 

sämre än flickor som inte är stressade.  

Tendensen är densamma för pojkar. Nästan nio av tio icke stressade pojkar (89 

procent) bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Bland stressade pojkar är det 

73 procent. Endast 2 procent av icke stressade pojkar upplever sitt hälsotillstånd som 

dåligt. Motsvarande andel för stressade pojkar är 11 procent. Pojkar som är stressade 

bedömer därmed sitt allmänna hälsotillstånd som sämre än pojkar som inte är 

stressade. 

Vi ska också jämföra stressade flickor och stressade pojkar. Det är en större andel 

stressade pojkar (73 procent) än stressade flickor (65 procent) som upplever att deras 

allmänna hälsotillstånd är bra. Därtill bedömer 13 procent av de stressade flickorna 

att deras allmänna hälsotillstånd är dåligt. Bland stressade pojkar är motsvarande 

andel 11 procent. Följaktligen finner vi även att stressade flickor bedömer sitt 

allmänna hälsotillstånd som något sämre än stressade pojkar. Stressade flickor tycks 

alltså vara mer påverkade i sin upplevelse av sitt allmänna hälsotillstånd än stressade 

pojkar.  

Stress och andra hälsobekymmer 

Så till frågan om relationen mellan stress och andra hälsobekymmer. Av tabell 1 

framgår att stressade unga i större utsträckning än icke stressade unga har bekymmer 

med samtliga redovisade hälsobekymmer, vilka alla avser det senaste halvåret, det 

vill säga första halvåret 2012. Skillnaderna är genomgående påtagliga. Bland 

stressade är fyra av tio (40 procent) trötta under dagarna. Bland icke stressade är det 

10 procent. I stort var femte stressad (19 procent) har svårt att somna varje dag. 

Motsvarande andel för icke stressade är 4 procent. Fjorton procent av stressade sover 

dåligt varje natt. Detsamma gäller 3 procent av icke stressade. Nio procent av 
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stressade har huvudvärk varje dag. Åtta procent av dem har lika ofta ont i magen. 

Bland icke stressade är det 2 procent (huvudvärk) respektive 0,3 procent (ont i 

magen). Vi lär oss därmed att stressade unga i mycket större utsträckning än icke 

stressade unga har problem med trötthet, sömn, huvudvärk och ont i magen. 

 

Tabell 1. Andelen unga stressade och icke stressade som också uppger andra hälsobesvär. 

STRESSADE  

Andelar i procent Varje dag Flera gånger 
i veckan 

En gång i 
veckan 

Någon gång 
i månaden 

Mer sällan 
eller aldrig 

Totalt 

Trött under dagarna 40 42 10 6 6 100 

Svårt att somna 19 27 19 17 18 100 

Sovit dåligt på natten 14 27 16 23 20 100 

Huvudvärk 9 25 25 28 13 100 

Ont i magen 8 18 20 41 13 100 

       

ICKE STRESSADE      Totalt 

Trött under dagarna 10 22 24 26 18 100 

Svårt att somna 4 7 11 31 47 100 

Sovit dåligt på natten 3 6 12 28 51 100 

Huvudvärk 2 6 12 38 42 100 

Ont i magen 0,3 3 6 45 46 100 

 

 

Tendensen är lika påtaglig när vi jämför stressades och icke stressades hälsoproblem 

flera gånger i veckan eller oftare. Med andra ord: att vara stressad är också att i hög 

grad ha andra hälsobekymmer. Drygt åtta av tio stressade (82 procent) är flera 

gånger i veckan eller oftare trötta under dagarna. Närmare hälften (46 procent) har 

lika ofta svårt att somna. Drygt fyra av tio (41 procent) har lika ofta sovit dåligt på 

natten. Motsvarande andelar för huvudvärk och ont i magen är 34 procent respektive 

26 procent. Vi finner att en klar andelsmajoritet av de stressade nästan alltid är 
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trötta. Nästan hälften av dem har nästan alltid svårt att somna. Drygt fyra av tio har 

nästan alltid sovit dåligt på natten. Drygt var tredje har nästan alltid huvudvärk. 

Drygt var fjärde har nästan alltid ont i magen. Kom ihåg att nästan var tredje ung 

(30 procent) i regionen är stressad. Det gäller 40 procent av flickorna och 20 procent 

av pojkarna. Det är således inte svårt att förstå att vi bör göra något åt saken. 

Sammanfattningsvis bedömer de stressade, särskilt stressade flickor, sitt allmänna 

hälsotillstånd som sämre än de icke stressade. De stressade uppger därtill i betydligt 

större utsträckning än de icke stressade en rad hälsobekymmer. Vi ser alltså att hög 

grad av stress samspelar med ett sämre allmänt hälsotillstånd och en rad olika 

bekymmer med den egna hälsan. Särskilt så trötthet. Samtidigt är det förstås viktigt 

att påpeka att en andelsmajoritet av de stressade bedömer sitt allmänna hälsotillstånd 

som bra.  

 

Innan vi går vidare och formulerar rapportens utgångspunkt, övergripande syfte och 

vägledande fråga ska vi intressera oss för hur andelen stressade unga och icke 

stressade unga ser ut i de kommuner som ingår i Luppundersökning 2012. Frågan är 

om det finns variationer på kommunnivå. 

 

Stressade och icke stressade: kommunvariationer 

Tabell 2 redovisar andelen stressade och icke stressade unga i de elva studerade 

kommunerna. Vi påminner åter läsaren om att 30 procent av alla unga i regionen och 

Eksjö kommun hör till kategorin stressade. Andelen stressade flickor och pojkar är 

40 procent respektive 20 procent. Vår beskrivning av tabellen avgränsas till andelen 

unga stressade och andelen stressade flickor och pojkar. 

Högsby är den kommun i vilken störst andel unga är stressade (45 procent). Det 

gäller 52 procent av flickorna och 33 procent av pojkarna. En jämförelse med andra 

kommuner visar att Högsby tillsammans med Torsås (52 procent) har den största 

andelen stressade flickor. Högsby har också den största andelen stressade pojkar (33 
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procent). Därefter följer Västervik där var fjärde pojke är stressad (25 procent). Lägst 

andel stressade unga har Emmaboda. Här hör 10 procent till kategorin stressade. Det 

gäller 13 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna. Just här finner läsaren 

skälet till att rapporten använder fokusgrupper med unga gjorda i Emmaboda. 

Eftersom vi är intresserade av hur andelen unga som är stressade kan bli färre är det 

förstås av stort värde att höra unga röster från just Emmaboda. Vad har de att berätta 

om de möjlighetsstrukturer som vi i nästa kapitel avser att konstruera och redovisa?  

Också Hultsfred uppvisar låga andelar. Här är 15 procent av de unga stressade. Det 

gäller 19 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna. Vi kan alltså finna högst 

påtagliga skillnader i andelarna stressade unga. I alla fall om vi jämför Högsby (45 

procent) och Torsås (36 procent) med Emmaboda (10 procent) och Hultsfred (15 

procent).  

Ytterligare tre kommuner hamnar under andelen för alla unga stressade (30 procent). 

Det är Nybro (29 procent), Eksjö (29 procent) och Vimmerby (26 procent). 

Resterande kommuner hamnar över den regionala 30-procentsnivån, nämligen 

Västervik (36 procent), Torsås (35 procent), Oskarshamn (32 procent), Borgholm (31 

procent) och Mörbylånga (31 procent). Vi finner alltså att majoriteten av 

kommunerna ligger relativt nära nivån för hela den studerade kategorin av unga (30 

procent). Endast tre kommuner avviker på ett påtagligt sätt. Högsby till följd av en 

hög andel unga stressade (45 procent) och Hultsfred (15 procent) och Emmaboda (10 

procent) till följd av låga andelar.  

Merparten av kommunerna uppvisar påtagliga könsskillnader. Störst andelar 

stressade finner vi bland flickor. Följaktligen finner vi minst andelar bland pojkar. 

De mest påtagliga könsskillnaderna uppvisar Torsås (32 procentenheter), 

Oskarshamn ((25 procentenheter), Mörbylånga (24 procentenheter), Västervik (23 

procentenheter) och Eksjö (22 procentenheter). Minst könsskillnader har Emmaboda 

(8 procentenheter) och Hultsfred (9 procentenheter). Där andelen stressade unga är 

lägst är också könsskillnaderna minst. Resterande kommuner varierar mellan 12 och 

19 procentenheter. 
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Vi finner alltså att de studerade kommunerna kan uppvisa stora variationer när det 

gäller andelen stressade unga. De flesta kommunerna ligger dock relativt nära 

andelsnivån för regionens unga (30 procent). Tre kommuner uppvisar dock stora 

skillnader. Högsby har en påtagligt hög andel stressade unga. Det omvända gäller 

för Hultsfred och, särskilt så, Emmaboda. I samtliga kommuner är därtill andelen 

stressade flickor större än andelen stressade pojkar. Dessa könsskillnader är i det 

flesta fall mycket stora.  

 

Det är också möjligt att jämföra unga som besvarade Lupp-enkäten 2009 med unga 

som besvarade enkäten 2012. Frågan är om de som är unga 2012 är mer, mindre eller 

lika stressade än de som var unga 2009. Låt oss först konstatera att 32 procent av de 

unga hörde till kategorin stressade 2009, vilket alltså är 2 procentenheter högre än 

andelsnivån för 2012 (30 procent). 2009 var 42 procent av flickorna stressade. Tre år 

senare är det 40 procent. Motsvarande andelar för pojkar är 23 procent (2009) och 20 

Tabell 2  

Regionen, årskurs 

8. 2012 

 Stressade – känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan 

Ostressade – känner sig stressade någon gång i månaden, mer sällan eller 

aldrig. 

 STRESSADE OSTRESSADE 

Andelar i 

procent 

Tjejer Killar Totalt Tjejer Killar Totalt 

Högsby 52 33 45 30 56 39 

Västervik 48 25 36 31 51 41 

Torsås 52 20 35 32 60 47 

Oskarshamn 45 20 32 34 50 42 

Borgholm 40 23 31 18 53 37 

Mörbylånga 43 19 31 29 61 45 

Nybro 34 22 29 41 54 47 

Eksjö 40 18 29 41 63 52 

Vimmerby 35 18 26 41 63 52 

Hultsfred 19 10 15 50 69 59 

Emmaboda  13 5 10 56 67 62 
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procent (2012). Vi finner därmed att andelen stressade bland unga har minskat något 

under de tre senaste åren. Minskning är dock mycket liten. Det är således rimligt att 

dra slutsatsen att andelen stressade unga 2009 och 2012 i stort är densamma. 

Sammanställningen nedan visar dock på skillnader mellan de studerade 

kommunerna.  

 

I tre kommuner finner vi en ökad andel stressade…  

 

• I Högsby var 37 procent av de unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 45 procent 2012 

• I Torsås var 29 procent av de unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 35 procent 2012. 

• I Eksjö var 25 procent av de unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 29 procent 2012. 

 

I sex kommuner finner vi en minskad andel stressade… 

 

• I Emmaboda var 24 procent stressade 2009, vilket kan jämföras med 10 procent 2012.  

• I Hultsfred var 27 procent stressade 2009, vilket kan jämföras med 15 procent 2012.  

• I Borgholm var 37 procent stressade 2009, vilket kan jämföras med 31 procent 2012 

• I Vimmerby var 31 procent stressade 2009, vilket kan jämföras med 26 procent 2012. 

• I Oskarshamn var 34 procent stressade 2009, vilket kan jämföras med 32 procent 2012. 

• I Mörbylånga var 32 procent stressade 2009, vilket kan jämföras med 31 procent 2012. 

 

Västervik och Nybro deltog inte i Luppen 2009. Förändring över tid kan därför inte 

redovisas.  

 

Vi finner alltså att andelen stressade unga har, om än i olika grad, minskat i flertalet 

av de studerade kommunerna. I tre kommuner är dock tendensen den omvända, 

nämligen i Högsby, Torsås och Eksjö. Ökningarna ska dock inte betraktas som 

drastiska.  

 

Vi kan även jämföra andelen stressade i årskurs 8 2009 med andelen stressade i 

årskurs två på gymnasiet 2012. Härvidlag jämför vi samma population av unga. De 
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som gick i årskurs 8 2009 är ju samma årskull som går andra året på gymnasiet 2012. 

När det gäller elever i årskurs 8 används precis som tidigare benämningen unga. 

Gymnasieeleverna kallas unga vuxna. Vi finner att i åtta av de nio kommuner där 

jämförelser över tid kan göras har andelen stressade i olika grad ökat. I endast en 

kommun har andelarna förblivit desamma.  

 

I 8 kommuner har vi en ökad andel stressade när unga jämförs med unga vuxna… 

 

• I Hultsfred var 27 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 55 procent av 

unga vuxna 2012. 

• I Emmaboda var 24 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 41 procent av 

unga vuxna 2012.  

• I Mörbylånga var 32 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 45 procent av 

unga vuxna 2012. 

• I Borgholm var 37 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 49 procent av 

unga vuxna 2012. 

• I Eksjö var 25 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 32 procent av unga 

vuxna 2012.  

• I Oskarshamn var 34 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 38 procent av 

unga vuxna 2012.  

• I Torsås var 29 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 33 procent av unga 

vuxna 2012 

• I Vimmerby var 31 procent av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 33 procent av 

unga vuxna 2012. 

 

I en kommun är andelen stressade oförändrad… 

 

• I Högsby var 37 av unga stressade 2009, vilket kan jämföras med 37 procent av unga vuxna 

2012. 

 

Vi finner alltså, med ett undantag, att andelen stressade tenderar att öka när 

eleverna rör sig från högstadiet till gymnasiet. Ökningen kan dock vara mycket olika. 

I Hultsfred, där ökningen är mest påtaglig, rör det sig om 28 procentenheter. I 
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Vimmerby, där den är minst, är den endast 2 procentenheter. Vi har också funnit att 

den är oförändrad i Högsby. I Högsby är således andelen stressade unga (45 

procent) 2012 större än andelen stressade unga vuxna (37 procent) 2012. Högsby är 

följaktligen den enda kommunen där andelen stressade minskar när unga på 

högstadiet blir unga vuxna på gymnasiet.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att andelen stressade unga varierar högst påtagligt 

mellan de studerade kommunerna. Högsby uppvisar oroväckande höga andelar 

stressade unga. Emmaboda och Hultsfred utgör härvidlag motbild. Där är andelen 

stressade lågt. De flesta kommunerna ligger dock relativt nära andelsnivån för den 

totala andelen stressade unga i Kalmar län och Eksjö kommun, det vill säga 30 

procent. Vi har också funnit att andelarna stressade unga i regionen 2009 och 2012 i 

stort är desamma. Därtill tenderar andelen stressade att öka när de unga börjar på 

gymnasiet. Vi kan alltså, om inget händer, anta att dagens unga kommer att bli mer 

stressade när de blir unga vuxna. Dess tendenser, om än i olika grad, gäller med ett 

undantag samtliga kommuner. För några kommuner är utfallet högst påtagligt. 

Undantaget är elever från Högsby där andelen stressade är lägre på gymnasiet än på 

högstadiet. Den samlade bilden är dock den att merparten av de studerade 

kommunerna bör inse att de har för höga andelar stressade unga, särskilt bland 

flickor (unga) och unga kvinnor (unga vuxna). Just därför behöver vi hitta teoretiskt 

och empiriskt informerade vägar för att förstå hur vi kan minska andelen unga 

stressade. Det är denna övergripande slutsats som vägleder det fortsatta arbetet med 

vår rapport. Det har därmed blivit dags att formulera rapportens utgångspunkt, 

övergripande syfte och vägledande fråga. Därefter avslutar vi detta inledande kapitel 

med att klargöra vad vi avser med vårt teoretiska ramverk om möjlighetsstrukturer.  
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Utgångspunkt, övergripande syfte och vägledande fråga 

 

Vår utgångspunkt är ett med vår ovan formulerade slutsats. Det är helt enkelt inte bra 

att så stora andelar av unga, särskilt flickor, känner sig stressade så ofta under så lång 

tid. Inte minst därför att en nedsatt hälsa tidigt i livet kan få mer eller mindre 

allvarliga konsekvenser för framtida hälsa. Men oavsett risker med framtida utfall 

bör unga må bra under tonårstiden. Ungas hälsoutveckling är därför i hög grad 

beroende av att de tillförsäkras sådana livsvillkor som främjar möjligheten till god 

hälsa. Det är på sin plats att påpeka att barns rättigheter till god hälsa är starkt 

betonad i FN:s konvention, nämligen att ”konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”.  

 

Om vi därför tar ungas självskattade hälsa i termer av stress på största allvar krävs 

insatser för att minska andelen unga stressade. Särskilt så andelen stressade flickor. 

Vi vet ju också att stress är relaterat till det allmänna hälsotillståndet och till andra 

hälsobekymmer. Inte minst sömn och trötthet. Det är därtill bland unga kvinnor vi 

finner den största psykiska ohälsan. Ökningen av denna ohälsa är därtill störst bland 

just unga kvinnor. En region som eftersträvar en hållbar utveckling har alltså att 

fundera över ungas, särskilt flickors, hälsa. Det är därför av flera tungt vägande skäl 

rimligt att hävda att det inte är bra med höga andelar stressade unga i merparten av 

regionens kommuner och Eksjö kommun.   

 

Vår rapports övergripande syfte är att undersöka hur Luppen kan användas för att 

synliggöra möjligheter som kan bidra till att minska andelen stressade i Kalmar län 

och Eksjö kommun. Följaktligen vägleds vi av en med syftet nära besläktad 

vägledande fråga: hur kan andelen unga stressade minska genom strategiskt 

hälsoutvecklande arbete i de ungas hemkommuner? Vad kan vi alltså, för att 

återkoppla till det övergripande syftet, lära oss av en enkät informerad av 

ungdomspolitiska utvecklingsområden? Kan det vara så att andelen stressade unga 

kan variera beroende på hur de upplever viktiga aspekter av skola, fritid, trygghet, 
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arbete och ekonomi samt delaktighet? Vi kallar, som sagt, dessa områden 

möjlighetsstrukturer.  

 

Möjlighetsstrukturer: ett teoretiskt tema  

 

Våra empiriska beskrivningar och analyser vägleds av Mertons teoretiska tema om 

möjlighetsstrukturer. För att förstå vad sådana avser är det avgörande att skilja på två 

olika typer av strukturer. Å ena sidan kan vi tala om strukturer som individers och 

gruppers livsvillkor i termer av specifika positioner och förståelseformer i en 

samhällsstruktur. Ett sådant exempel är en individs bakgrund i betydelsen föräldrars 

utbildningsbakgrund. Vi vet att det finns starka samband mellan föräldrars mängd av 

utbildningskapital och skolresultat och skol- och utbildningsval. Barn till akademiker 

tenderar att klara skolan bättre än barn till lågutbildade, vilket får konsekvenser för 

just skola- och utbildningsval samt för positioner i en framtida samhällsstruktur. 

Mest utsatta är de elever som inte klarar grundläggande utbildning. Å andra sidan 

kan vi tala om strukturer i termer av till exempel, med vårt ordval, skolvillkor. Vi 

kan tänka oss skolan som en organiserad verksamhet av strukturella möjligheter som 

ligger mellan elevernas bakgrund och skolresultat. Om dessa skolvillkor förmår 

erbjuda en utbildning som minskar eller rent av tar bort betydelsen av elevernas 

utbildningsbakgrund utgör den just en möjlighetsstruktur. Vi har därmed en skola 

som inte återskapar elevernas bakgrund. Vi har en skola för alla oavsett bakgrund. 

En skola som bidrar till att producera nya villkor och nya framtida möjligheter.  

 

En möjlighetsstruktur avser alltså, om vi lägger oss nära Mertons egen formella 

definition, organiserade möjligheter som erbjuder resurser, tillfällen och händelser 

som ökar chanserna för individer att uppnå specifika utfall. I vårt ovan givna 

exempel ökar således organiserade möjligheter chanserna för en förbättring av ungas 

skolresultat. En sådan struktur är alltså inte helt och hållet determinerande. Den finns 

som möjlighet för alla elever som är likartat situerade i den aktuella strukturen av 

möjligheter. Ju starkare möjlighetsstruktur och ju fler som har tillgång till den, desto 
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större sannolikhet att fler elever inte måste vara ett med de präglande livsvillkor som 

föregår det vi kallar skolvillkor. Om vi håller fast vid vårt skolexempel: Ju starkare 

möjlighetsstruktur i skolan, desto större chans att elevernas utbildningsbakgrund inte 

spelar roll. Vi tänker oss förstås inte att sådana möjlighetsstrukturer endast finns i 

termer av samhällsinstitutioner som en skola. Vi tänker också att de kan höra till en 

rad andra sfärer där vi lever våra liv. Till exempel fritid, hem, offentliga miljöer, 

arbetsmarknad och ekonomi. Men också till upplevelser av delaktighet i sådana 

sfärer och, förstås, i en samhällsinstitution som skolan.  

 

Föreliggande rapport handlar om stressade unga. Vårt övergripande syfte är, som 

läsaren redan vet, att undersöka på vilket sätt Luppen kan användas för att synliggöra 

möjligheter som kan bidra till att minska andelen stressade i Kalmar län och Eksjö 

kommun. Hur, lyder huvudfrågan, kan andelen unga stressade minska genom 

strategiskt hälsoutvecklande arbete i de ungas hemkommuner? Läsaren har därmed 

redan förstått syftets och frågans teoretiska svar. Vi ska med Luppens hjälp 

synliggöra sådana möjlighetsstrukturer som kan bidra till att sänka andelen 

stressade unga.  

 

Det har alltså blivit dags att använda Luppen på ett sådant sätt att betydelsen av olika 

möjlighetsstrukturer kan studeras. Vi ska konstruera och studera inte mindre än fem 

sådana möjlighetsstrukturer. Dessa gäller skola, fritid, trygghet, arbete och ekonomi 

och delaktighet. Följaktligen, in toto, fem möjlighetsstrukturer.  

 

Fortsatt disposition 

 

I det följande kapitlet – Fem möjlighetsstrukturer – ska vi med hjälp av 

Luppenkätens frågor konstruera och redovisa dessa olika möjlighetsstrukturer var för 

sig. Vi ska alltså undersöka om just skola, fritid, trygghet, arbete och ekonomi samt 

delaktighet kan utgöra just möjlighetsstrukturer – sammanhang som erbjuder 

resurser, tillfällen och händelser som kan stödja individer och grupper att nå 
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specifika mål – som kan antas minska andelen stressade unga. Vi ska helt enkelt 

undersöka om andelen stressade unga minskar om de har tillgång till respektive 

möjlighetsstrukturer. När väl detta är gjort ska vi i det tredje kapitlet – Maximal 

möjlighetsstruktur – undersöka vad som händer med andelen stressade om flera 

möjlighetsstrukturer samverkar. Med just maximal möjlighetsstruktur avser vi att 

unga har full tillgång till samtliga fem studerade möjlighetsstrukturer.  
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2. FEM MÖJLIGHETSSTRUKTURER 

I föreliggande kapitel ska vi redovisa utfallet för de fem utlovade 

möjlighetsstrukturerna, nämligen… 

• Skola som möjlighetsstruktur 

• Fritid som möjlighetsstruktur 

• Trygghet som möjlighetsstruktur  

• Arbete och ekonomi som möjlighetsstruktur 

• Delaktighet som möjlighetsstruktur 

Kapitlet är följaktligen disponerat i fem avsnitt. Ett för respektive möjlighetsstruktur. 

Varje avsnitt börjar med att visa hur den aktuella möjlighetsstrukturen konstrueras 

med hjälp av frågor i Luppenkäten. Vi ser dessa frågor som indikatorer som 

tillsammans definierar den aktuella möjlighetsstrukturen. Därefter undersöks på olika 

sätt relationen mellan möjlighetsstrukturens indikatorer, var för sig och tillsammans, 

och andelen stressade unga. Frågan är, som sagt, om ungas tillgång till respektive 

möjlighetsstruktur, det vill säga dess indikatorer, kan minska andelen stressade. Är 

det så att en starkt närvarande möjlighetsstruktur, för till exempel skola, minskar 

andelen stressade unga? 

I varje avsnitt använder vi oss av de fokusgrupper med unga som genomförts i 

Emmaboda. Att vi härvidlag valt just Emmaboda beror, som läsaren redan vet, att det 

är just där som vi i Luppen 2012 finner påtagligt lägst andelar stressade unga. Både 

bland flickor och bland pojkar.  

 

Dags så att börja med skola som möjlighetsstruktur. Kan en starkt närvarande 

möjlighetsstruktur för skola minska andelen stressade? 
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Skola som möjlighetsstruktur 

Vi är inte alls stressade på vår skola. 

Stina, 14 år, Emmaboda 

 

Skola som möjlighetsstruktur konstrueras med hjälp av fyra frågor. Två av frågorna 

berör två aspekter av ungas bedömning av skolan. Den ena gäller dess 

kärnverksamhet, nämligen undervisningen och dess kvalitet. Den andra gäller skolan 

som mötesplats och umgängesmiljö, nämligen skolstämning. De två andra frågorna 

avser i vilken utsträckning unga upplever att de får stöd att hantera skolresultat och 

hälsa. Å ena sidan stöd för att klara skolarbetet vid behov. Å andra sidan stöd av 

skolhälsovården när man av olika skäl inte mår bra.  

Vi ser frågorna och dess svar som de indikatorer som definierar skola som 

möjlighetsstrukturer. Vi kallar dem fortsättningsvis för…   

• Upplevd undervisningskvalitet: Vad tycker du om undervisningen? 

• Upplevd skolstämning: Det är bra stämning på skolan! 

•  Stödjande undervisning: Vad tycker du om möjligheten att få extra hjälp och stöd om du 

behöver det? 

• Stödjande skolhälsovård: Vad tycker du om skolhälsovården?  

 

Vi ska först redovisa utfallet för varje indikator var för sig. Frågan är hur de fyra 

indikatorer som definierar skola som möjlighetsstruktur är relaterade till andelen 

stressade. Kan det vara så att att bra undervisningskvalitet, bra skolstämning, tillgång 

till stödjande undervisning och stödjande skolhälsovård kan bidra till en lägre andel 

stressade unga? Om så är fallet har vi grund för att tro på att skola som 

möjlighetsstruktur kan bidra till att sänka andelen stressade unga. 
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Efter redovisningen av respektive indikator följer en återkoppling till fokusgrupperna 

i Emmaboda. Avsikten är att försöka synliggöra vilken innebörd de olika 

indikatorerna kan ha för unga. Bekantskapen med fokusgrupperna avslutas med att vi 

formulerar ett antal betydelser som kan underlätta förståelsen av hur andelen 

stressade unga kan sänkas. Dessa betydelser kan också ses som förväntningar som 

unga har på sina liv i skolan. De kan även bli till praktiker som vuxna som vill 

minska andelen stressade unga kan använda sig av.  

 

När vi väl undersökt respektive indikator för skola som möjlighetsstruktur ska vi 

även intressera oss för den samlade effekten av de fyra indikatorer som utgör skola 

som möjlighetsstruktur. Med andra ord: Frågan är vad som händer om unga har 

tillgång olika många indikatorer. Om vår teori om möjlighetsstrukturer stämmer bör 

det alltså förhålla sig så att ju starkare möjlighetsstruktur, desto lägre andel stressade 

unga. Om så visar sig vara fallet har vi funnit att skola som möjlighetsstruktur ger de 

unga tillgång till resurser, tillfällen och händelser som kan minska andelen stressade. 

De kan, för att återvända till vår förståelse av stress, minska obalansen mellan vad 

unga förväntar sig och vill vara en del av och vad de får och kan vara en del av. Vi 

utgår alltså från att unga vill ha tillgång till hög undervisningskvalitet, bra 

skolstämning, stödjande undervisning vid behov och en bra skolhälsovård.  

 

Upplevd undervisningskvalitet 

 

Vår första indikator på skola som möjlighetsstruktur gäller ungas upplevelse av 

kvaliteten i den undervisning de får. Luppen visar att 27 procent av unga som tycker 

att undervisningskvaliteten är mycket eller ganska bra är stressade. Bland unga som 

tycker att den är mycket eller ganska dålig är andelen stressade 44 procent. Här har 
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vi en skillnad på 17 procentenheter. Vi finner alltså att unga som tycker att 

undervisningskvaliteten är bra i betydligt mindre utsträckning är stressade än unga 

som tycker att den är dålig. 

 

Bland flickor som tycker att undervisningskvaliteten är mycket eller ganska bra är 36 

procent stressade. Motsvarande andel för flickor som tycker att undervisningen är 

mycket eller ganska dålig är 47 procent. Vi har en skillnad på 11 procentenheter. 

Flickor som tycker att undervisningskvaliteten är bra är alltså i något mindre 

utsträckning stressade än flickor som tycker att den är dålig. Motsvarande andelar 

för pojkar är 18 respektive 40 procent. Följaktligen är skillnaden här 22 

procentenheter. Pojkar som tycker att undervisningskvaliteten är bra är alltså i 

betydligt mindre utsträckning stressade än pojkar som tycker att den är dålig.  

 

När vi lyssnar till vad unga i Emmaboda har att säga om kvaliteten på 

undervisningen berättar de att deras lärare är väldigt tydliga med vad de ska kunna. 

De menar att det skapar ett lugn att veta att vad det är man ska lära sig. Inte minst när 

det gäller läxor och prov. Så att man lägger tid på ”rätt saker”. De får också använda 

skoltid för att förbereda sig inför prov. Sådant hjälper, menar de, att minska stressen 

både i vardagliga läroprocesser och inför examinationer. Julia, 14 år, förklarar det så 

här. 

 

Vi får ju veta verkligen vad vi ska plugga på tycker jag, och sen då att vi tar nån lektion till… det 

finns ju en del som inte pluggar hemma du vet. Då kanske man tar en lektion och hjälper dom med 

det.  

De unga berättar också att lärarna försöker att sprida ut läxförhör och prov över tid. 

På så sätt examineras inte alla kurser och moment samtidigt. Lärarna i Emmaboda 

för även samtal med sina elever om vikten av att inte stressa. Josefin, 14 år, berättar.  
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Alltså dom tänker så här: ”Ingenting blir bra av att stressa”. Vår mattelärare han är verkligen jättelugn. 

”Stressa inte, det gör inte nåt om du kommer sent. Det gör inte nånting om du glömde matteboken. Ta 

det lugnt. Gå tillbaka lugnt”. Dom är väldigt noga med att inte stressa. För stress kan ju bli väldigt 

farligt. 

 

Vår första indikator på skola som möjlighetsstruktur förser oss alltså med stöd för 

att ungas upplevelser av en bra undervisningskvalitet kan minska andelen stressade. 

Både bland flickor och, särskilt så, bland pojkar. Genom våra fokusgrupper får vi 

därtill en inblick i hur det kan gå till när undervisningskvaliteten bidrar till att just 

minska andelen stressade. En mer teorigenererande tolkning av utfallet av 

fokusgrupperna fångar upp följande fem betydelser av undervisningskvalitet som 

enligt ungas självförståelse bidrar till att minska deras upplevelser av stress:  

 

• Avgränsat kunskapsstoff: att lärare är tydliga med vilket kunskapsinnehåll eleverna ska 

prioritera och lära sig 

• Skoltid för fokuserade läroprocesser: att lärarna ger eleverna tid under skoldagen för att 

arbete med att lära sig det avgränsade kunskapsstoffet 

• Pedagogiskt stöd för lärande: att lärarna ger elever stöd på skoltid att lära sig det avgränsade 

kunskapsstoffet 

• Planerade examinationer: att lärarna planerar examinationer så att de sprids ut över tid 

• Samtal om stress: att lärarna – förutom en satsning på avgränsat kunskapsstoff, skoltid för 

fokuserade läroprocesser, pedagogiskt stöd för lärande och planerade examinationer – för 

dialoger med unga om deras lärande i avsikt att minska andelen stressade. 

 

Upplevd skolstämning 

Vår andra indikator på skola som möjlighetsstruktur avser ungas upplevelser av 

stämningen på den egna skolan. Drygt var fjärde ung (26 procent) som tycker att det 

stämmer mycket eller ganska bra att det är bra stämning på skolan är stressad. 

Motsvarande andel bland unga som tycker att påståendet stämmer mycket eller 

ganska dåligt är 50 procent. Skillnaden är alltså 24 procentenheter. Vi konstaterar 

därmed att unga som upplever att skolstämningen är bra i betydligt mindre 

utsträckning är stressade än unga som upplever att så inte är fallet.  
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Drygt var tredje flicka (35 procent) som instämmer i att skolstämningen är mycket 

eller ganska bra är stressad. Om det däremot stämmer mycket eller ganska dåligt att 

skolstämningen är bra är andelen stressade flickor 67 procent. Här är skillnaden 32 

procentenheter. Med en upplevelse av att skolstämningen är bra följer således en 

betydligt lägre andel stressade flickor.  

Om pojkar tycker att det stämmer mycket eller ganska bra att stämningen på skolan 

är bra hör 17 procent till kategorin stressade. Motsvarande andel för pojkar som intar 

motsatt uppfattning, det vill säga att det stämmer mycket eller ganska dåligt att 

skolstämningen är bra, är 31 procent. Vi får alltså en skillnad på 14 procentenheter. 

Vi finner därmed att pojkar som tycker att skolstämningen är bra i mindre 

utsträckning är stressade än pojkar som inte tycker den är bra. En jämförelse mellan 

flickor och pojkar gör det möjligt att anta att flickor kan påverkas mer negativt av 

frånvaro av god skolstämning än pojkar. Som läsaren minns var utfallet det omvända 

när det gäller ungas upplevelse av undervisningskvaliteten.    

De unga i Emmaboda tycker att skolstämning spelar stor roll för deras upplevelse av 

skolan. Överlag bedömer de vi möter i fokusgrupperna att stämningen på skolan är 

mycket bra. Både i klassrummet och i skolans övriga miljöer. Av särskild betydelse 

är en plats och en verksamhet som de unga kallar ”kafeterian” eller ”fritidsgården”. 

Att så är fallet berörs i alla fokusgrupper. Så här formulerar Johanna, 14 år, det.  

 

Kafeterian, till exempel, där umgås alla med alla och man har musik på och så. I andra skolor som jag 

har hört, ingen har ju håltimme samtidigt, utan man sitter själv typ med sin klass liksom. Vi har 

gemenskap i vår kafeteria för vi har liksom musik. Vi kollar på typ film och sånt. Vi har väldigt 

mycket tillsammans. Det är ju i kafeterian vi träffas. Det är det som är roligt. Det är som en 

fritidsgård. 

 

Av Johannas berättelse framgår att det finns en gemenskap på skolan som sträcker 

sig utanför den egna skolklassen och vänskapskretsen. Det finns också en plats att gå 

till där man kan umgås och göra saker som upplevs som avkopplande. Till exempel 
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att lyssna på musik och titta på film. Det är också uppenbart att Johanna förknippar 

allt detta med en positiv känsla: att vara med, känna sig trygg och ha roligt.  

 

Elisabeth, 14 år, liksom flera andra, betonar vikten av att just ha en plats och en miljö 

att gå till där man kan koppla av och må bra.  

 

Fritidsgården gör ju mycket. Eftersom man sitter ju på osköna stolar hela dagarna, trästolar, och man 

ska sitta rak i ryggen. Då har de väldigt mycket sköna soffor och grejer där nere så man kan sitta och 

koppla av och liksom vila och så. Det är skönt 

Några av flickorna tror att det kan bero på att väldigt många unga i Emmaboda spelar 

fotboll. Det innebär att en majoritet av eleverna, båda bland flickor och pojkar, 

känner varandra redan innan de börjar på högstadiet. Fotbollsklubben som miljö och 

aktivitet bidrar alltså, menar de, till den goda stämningen i skolan. 

Följaktligen finner vi att även vår andra indikator på skola som möjlighetsstruktur – 

en bra skolstämning – kan minska andelen stressade unga. Både bland pojkar och, 

särskilt så, bland flickor. Därtill förser oss fokusgrupperna med en förståelse av vad 

skolstämning kan betyda i ungas skolvardag utanför klassrummet. Vi utläser följande 

fem betydelser av skolstämning som enligt ungas självförståelse kan bidra till att 

förstå hur vi kan minska andelen stressade. 

• Inkluderande umgänge: att elever från olika skolklasser och nätverk kan umgås tillsammans i 

skolans vardag 

• Organisering av skolvardag: att skolans vardag är planerad så att möten mellan olika 

elevgrupper utanför lektionstid möjliggörs 

• Platser och miljöer för avkoppling och vila: att skolan erbjuder just platser och miljöer där ett 

inkluderande umgänge möjliggörs 

• Aktiviteter som bidrar till avkoppling och vila: att de platser och miljöer som har som syfte 

att bidra till just avkoppling och vila erbjuder aktiviteter som är efterfrågade och reducerar 

upplevelser av stress 
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• Positiv känslostruktur: att umgänge, skolvardag, platser och miljöer och aktiviteter genererar 

positiva känslor att få vara med (att tillhöra) och ha det skönt och roligt.  

Stödjande undervisning 

Vår tredje indikator på skolan som möjlighetsstruktur rör vad vi kallar stödjande 

undervisning. Drygt var fjärde ung (27 procent) som tycker att möjligheten att få 

extra hjälp och stöd vid behov är mycket eller ganska bra är stressad. Bland unga 

som tycker att möjligheten till denna hjälp är mycket eller ganska dålig är 48 procent 

stressade. Skillnaden är alltså 21 procentenheter. Vi finner således att unga som 

tycker att möjligheten till stödjande undervisning vid behov är bra i betydligt mindre 

utsträckning är stressade än unga som inte tycker att så är fallet.  

Bland flickor som tycker att möjligheten till stödjande undervisning vid behov är 

mycket eller ganska bra är 36 procent stressade. Motsvarande andel för flickor som 

tycker att denna möjlighet är mycket eller ganska dålig är 54 procent. Här har vi en 

skillnad på 18 procentenheter. Flickor som upplever sig ha tillgång till stödjande 

undervisning vid behov är därmed i betydligt mindre utsträckning stressade än 

flickor som inte upplever sig ha samma tillgång. 

Knappt var femte pojke (19 procent) med tillgång till stödjande undervisning vid 

behov är stressad. Om studiens pojkar istället upplever motsatsen är andelen 

stressade 35 procent. Skillnaden är 16 procentenheter. Vi finner därmed att också 

pojkar som har tillgång till stödjande undervisning vid behov i mindre utsträckning 

är stressade än pojkar som inte har det. Minskningen av andelen stressade flickor 

och pojkar i procentenheter är härvidlag mycket likartad. Samtidigt är andelen 

stressade flickor genomgående större än andelen stressade pojkar.  

De unga i Emmaboda som medverkat i fokusgrupperna upplever goda möjligheter att 

få extra hjälp. Johannes och Julia, båda 14 år, uttrycker det så här.  

Det finns ju alltid. Det vet man ju. 
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Det är bra här. För du får hjälp om du behöver hjälp.  

I fokusgrupperna bedöms lärarna som duktiga på att uppmärksamma elever som är i 

behov av extra hjälp och stöd. Det gäller när elever inte har ”pluggat” tillräckligt 

mycket. Det gäller också när elever har behov av just extra stöd och hjälp för att 

förstå. Johanna förklarar det så här.  

Lärarna märker ju så här om man inte har pluggat, då märker dom det direkt. Sen märker dom om man 

har svårt för det. Det märker dom också. Så dom som har svårt för det, då finns det nånting i vissa 

ämnen som heter ”light-kurser”. Då får man ett häfte istället för att läsa 20 sidor i boken, som kan vara 

jättesvårt att förstå. Då blir det liksom en lite lättare del att plugga på, förstår du? Så får man göra om 

det, så dom är väldigt så här att dom vill hjälpa en. 

Därtill vet eleverna att det finns ”en studio” med resurslärare dit man kan gå om man 

vill ha extra hjälp. Stina, som exempel, upplever att de ansvariga vuxna verkligen vill 

stödja unga med behov av det vi kallar stödjande undervisning.  

Om man har svårt i skolan, då är dom ju väldigt måna om att man får sitta nere i studion och arbeta 

och det är jättebra. 

Också vår tredje indikator för skola som möjlighetsstruktur – att ha tillgång till 

stödjande undervisning vid behov – ger oss stöd för att de går att sänka andelen 

stressade. Det gäller både flickor och pojkar. Med hjälp av svar från fokusgrupperna 

kan vi därtill fördjupa vår förståelse om vad stödjande undervisning vid behov kan 

ha för innebörder bland unga. Vi vill betona följande fem betydelser som i 

överensstämmelse med ungas självförståelse av stödjande undervisning vid behov 

kan bidra till att förstå hur andelen stressade unga kan minska.  

 

• Tillit till stödjande undervisning som resurs: att eleverna har stor tilltro till att de vid behov 

får hjälp med sitt lärande 

• Klok organisering av resurser och hjälp: att det finns en genomtänkt verksamhet som vill 

och kan hjälpa unga med olika behov 

• Trovärdiga vuxenansvariga lärare: att unga känner att de lärare som arbetar med dem i 

tanke, känsla och handling visar att de är uppmärksamma, insiktsfulla och ansvarstagande 

och att deras lärare därmed vill och kan praktisera omsorg för deras läroprocesser 
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• Verksamhetens och pedagogers uthållighet: att ansvariga vuxna arbetar långsiktigt och just 

visar uthållighet i ansvar över tid 

• Stödjande undervisning vid behov med status: att den hjälp som erbjuds äger tillit, är klokt 

organiserad och bärs upp av trovärdiga lärare och som sammantaget ger verksamheten en 

sådan status att den efterfrågas. 

Stödjande skolhälsovård 

Vår fjärde indikator på skola som möjlighetsstruktur riktar fokus mot ungas 

upplevelser av skolhälsovården. Vi ska alltså intressera oss för relationen mellan 

tillgång till en stödjande skolhälsovård och andelen stressade unga.  

Drygt var fjärde ung (27 procent) som tycker att skolhälsovården är mycket eller 

ganska bra är stressad. Bland unga som tycker att samma skolhälsovård är mycket 

eller ganska dålig är drygt fyra av tio (43 procent) stressade. Vi får här en skillnad på 

16 procentenheter. Vi finner alltså en mindre andel stressade bland unga som tycker 

att skolhälsovården är bra än bland unga som tycker den är dålig.  

Något mer än var tredje flicka (36 procent) som tycker att skolhälsovården är mycket 

eller ganska bra är stressad. Motsvarande andel bland flickor som tycker att 

skolhälsovården är mycket eller ganska dålig är 55 procent. Skillnaden är 19 

procentenheter. Flickor som är nöjda med skolhälsovården är följaktligen mindre 

stressade än flickor som är missnöjda med skolhälsovården.  

Tendensen för pojkar, däremot, är härvidlag betydligt svagare. Knappt var femte 

pojke (19 procent) som tycker att skolhälsovården är mycket eller ganska bra är 

stressad. Bland pojkar som anser att skolhälsovården är mycket eller ganska dålig är 

23 procent stressade. Här är skillnaden endast 4 procentenheter. Vi finner alltså att 

andelen stressade pojkar inte tycks vara särskilt beroende av graden av nöjdhet med 

skolhälsovården. Förmodligen beror detta på att flickor i betydligt större utsträckning 

än pojkar besöker skolhälsovården.  

Följaktligen visar det sig att ungas bedömning av skolhälsovården tycks vara en 

indikator på skola som möjlighetsstruktur för flickor. Vad har vi så att lära från våra 
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fokusgrupper? Det dominerande svaret är helt enkelt att de flickor som besökt 

skolhälsovården är nöjda med bemötandet och att den finns där när de behöver den. 

De tycks också finna det naturligt att gå dit vid behov. Sandra beskriver sin 

erfarenhet så här.  

 

Jag var hos skolsköterskan innan idag. Jag mådde illa och var yr och så där, så jag fick ta och vila och 

då… det funkade ju bra. 

Vi utläser följande fem betydelser av en stödjande skolhälsovård som kan bidra till 

att sänka andelen stressade unga. Särskilt så andelen stressade flickor.  

• En reellt existerande och vardagligt tillgänglig skolhälsovård: att det finns en skolhälsovård 

i anslutningen till skolan och att den finns att tillgå under skolvardagen 

• En skolhälsovård som är känd för att ta ungas behov på stort allvar: att unga i sin kontakt 

med skolhälsovården känner att de av professionella människor tas på största allvar 

• En skolhälsovård med fint bemötande: att unga i sin kontakt med skolhälsovården blir 

bemötta med öppenhet och integritet 

• En skolhälsovård med gott rykte bland skolans elever: att de som besökt skolhälsovården 

berättar för andra elever om att den är bra 

• En skolhälsovård med hög status: att skolhälsovården genom sin existens och tillgänglighet, 

sitt allvar, sitt bemötande och goda rykte erhåller den status som möjliggör bästa möjliga 

verksamhet för unga och deras välbefinnande och hälsa. 

Skola som starkt närvarande möjlighetsstruktur 

Vi avslutar vårt avsnitt om skola som möjlighetsstruktur med att undersöka vad som 

händer med andelen stressade unga om de fyra indikatorerna i olika utsträckning 

samverkar. Vi ska därför jämföra hur tillgången på vad vi kallar ”en starkt 

närvarande”, ”en varken stark eller svagt närvarande” och ”en frånvarande 

möjlighetsstruktur” är relaterad till andelen stressade unga.  
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Med tillgång till en starkt närvarande möjlighetsstruktur med avseende på skola 

avser vi... 

• Att unga upplever att undervisningskvaliteten är mycket eller ganska bra 

• Att unga upplever att skolstämningen är mycket eller ganska bra 

• Att de unga upplever att stödjande undervisning vid behov är mycket eller ganska bra 

• Att unga upplever att skolhälsovården är mycket eller ganska bra.  

En varken stark eller svar möjlighetsstruktur gäller unga som har tillgång till en till 

tre av dessa indikatorer. Följaktligen avser en frånvarande möjlighetsstruktur den 

kategori av unga som inte upplever stöd av någon av de ovan definierade 

indikatorerna.  

Om unga upplever en starkt närvarande möjlighetsstruktur är 23 procent stressade. 

Med varken svag eller stark möjlighetsstruktur är andelen stressade 32 procent. 

Bland unga med en frånvarande möjlighetsstruktur är andelen stressade 45 procent. 

Vi har här en skillnad på 22 procentenheter mellan unga med tillgång till en starkt 

närvarande möjlighetsstruktur och unga med en frånvarande möjlighetsstruktur. Vi 

finner alltså att en stark närvarande möjlighetsstruktur ger den minsta andelen 

stressade. Med motsatsen, det vill säga med en frånvarande möjlighetsstruktur, följer 

den största andelen stressade. Följaktligen intar varken stark eller svag 

möjlighetsstruktur en mellanställning.  

En viktig slutsats är alltså att om skolan erbjuder en starkt närvarande 

möjlighetsstruktur så vi får vi en betydligt lägre andel stressade unga än om den inte 

gör det. Särskilt oroväckande är den höga andel stressade som följer om skolan 

erbjuder en svag möjlighetsstruktur.  

Låt oss också redovisa utfallet med hänsynstagande till kön. Med en starkt 

närvarande möjlighetsstruktur är 29 procent av flickorna stressade. Motsvarande 

andelar för varken svag eller stark möjlighetsstruktur och frånvarande 
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möjlighetsstruktur är 43 respektive 61 procent. En särskilt stor skillnad får vi om vi 

jämför flickor med en starkt närvarande möjlighetsstruktur (29 procent) och flickor 

med en frånvarande möjlighetsstruktur (61 procent). Skillnaden är hela 32 

procentenheter. Olika starka möjlighetsstrukturer samvarierar således högst påtagligt 

med andelen stressade flickor.  

Men en starkt närvarande möjlighetsstruktur är 18 procent av pojkarna stressade. När 

den varken är svag eller stark är andelen stressade pojkar 20 procent. Med en 

frånvarande möjlighetsstruktur är 30 procent av pojkarna stressade. Här är skillnaden 

mellan en starkt närvarande och en frånvarande möjlighetsstruktur 12 

procentenheter. Även för pojkar får vi högre andel stressade med svagare 

möjlighetsstrukturer. Flickor uppvisar emellertid genomgående mycket högre 

procentandelar stressade än pojkar. En andra rimlig slutsats är dock att det är bra 

för både flickor och pojkar att ha tillgång till en starkt närvarande 

möjlighetsstruktur. Och det är inte alls bra om skola som möjlighetsstruktur är 

frånvarande. Varken för pojkar eller, särskilt så, för flickor.  

 

Fritid som möjlighetsstruktur 

 

Jag känner mig aldrig stressad när jag går ut på fotbollsplanen, till exempel, för då är man så 

fokuserad på det och då glömmer man liksom allt annat. Det är jätteskönt! 

Anna, 14 år, Emmaboda 

Fritid som möjlighetsstruktur bygger på tre frågor. Den första gäller ungas 

bedömning av hur mycket det finns att göra på fritiden där de bor. Den andra 

intresserar sig för ungas upplevelser av hur mycket tid de har till fritid. Till sist en 

fråga om hur nöjda unga är med relationer till kompisar. Antagandet är alltså att unga 

vill ha tillgång till ett rikt fritidsutbud, hitta en balans mellan vad de vill göra på 

fritiden och hur mycket fritid de har att tillgå för att göra det samt ingå i nätverk av 

kompisar med vilka de har goda relationer. Följaktligen är antagandet också att vi får 
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en lägre andel stressade unga om unga upplever att så är fallet än om de upplever att 

så inte är fallet. Vi ser alltså svaren på de aktuella frågorna som indikatorer på just 

fritid som möjlighetsstruktur. Fortsättningsvis kallar vi dem för… 

• Fritidsutbud: Hur mycket finns det att göra på fritiden? 

• Fritidsbalans: Hur mycket fritid har du? 

• Kompisrelationer: Hur nöjd är du i största allmänhet med ditt liv när det handlar om dina 

kompisrelationer? 

Precis som i det föregående avsnittet om skola som möjlighetsstruktur undersöker vi 

först indikatorerna var för sig. Vi redovisar hur just fritidsutbud, fritidsbalans och 

kompisrelationer är relaterade till andelen stressade unga. Efter redovisningen av 

respektive indikator följer några nedslag i fokusgrupperna från Emmaboda. Även här 

är avsikten att synliggöra vilka betydelser unga kan tillskriva de aktuella 

indikatorerna. Just därför formulerar vi ett antal begrepp som underlättar förståelsen 

av de innebörder unga kan tillskriva det vi kallar fritidsutbud, fritidsbalans och 

kompisrelationer. Genom att göra detta är det lättare att förstå hur andelen stressade 

unga kan minskas. Till sist intresserar vi oss för den samlade kraften i de tre 

indikatorerna. Följaktligen avslutar vi med att undersöka vilken roll fritid som en 

starkt närvarande möjlighetsstruktur kan ha för andelen stressade unga.  

Fritidsutbud 

Vår första indikator på fritid som möjlighetsstruktur gäller fritidsutbud. Drygt var 

fjärde ung (26 procent) som upplever att det finns väldigt eller ganska mycket att 

göra på fritiden är stressade. Bland de unga som tycker att det finns väldigt lite eller 

ingenting alls att göra på fritiden är andelen stressade 39 procent. Vi har här en 

skillnad på 13 procentenheter. Vi finner alltså att unga med stort fritidsutbud i något 

mindre utsträckning är stressade än unga med ett litet fritidsutbud.  

Drygt var tredje flicka (35 procent) som tycker att det finns väldigt mycket eller 

ganska mycket att göra på fritiden är stressad. Bland unga flickor som upplever att 
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det finns väldigt lite eller ingenting att göra på fritiden är andelen stressade 48 

procent. Även här har vi en skillnad på 13 procentenheter. Motsvarande andelar för 

pojkar är 17 och 27 procent. När det gäller pojkar är alltså skillnaden 10 

procentenheter. Bland flickor och pojkar som tycker att fritidsutbudet är stort finns vi 

alltså en något lägre andel stressade än bland flickor och pojkar som tycker att 

fritidsutbudet är litet.  

I fokusgrupperna från Emmaboda kan detta med betydelsen av ett stort fritidsutbud 

beskrivas så här. Vi lyssnar till Pontus och Miranda. Båda 14 år gamla.  

Kommunen satsar mycket på idrotten. Det finns rätt mycket grejer. Här finns ju en fin konstgräsplan 

och simhall och elljusspåret och vad dom nu byggt. Dom satsar ju mycket alltså. Dom har satsat så 

ohyggligt mycket på det. Så behöver man en fritidsaktivitet så finns det alltid nånting liksom.  

Man kan ju åka till simhallen, köra gokart, bowla, sumobrottas, och fotboll. Och vad har vi mer? 

Massor med danser och innebandy. Och kulturskolan finns ju här! 

Den första indikatorn på fritid som möjlighetsstruktur ger oss alltså ett visst stöd för 

att ett starkt fritidsutbud kan bidra till att sänka andelen stressade unga. Både bland 

flickor och pojkar. Genom våra fokusgrupper får vi därtill en inblick i hur detta med 

ett starkt fritidsutbud kan upplevas och komma till uttryck genom ungas egna röster.  

Med utgångspunkt i fokusgrupperna fångar vi upp följande fem betydelser av ett 

starkt fritidsutbud som enligt ungas egen självförståelse kan bidra till att sänka 

andelen stressade.  

• Meningsfulla platser: att kommunen bidrar till att utveckla en infrastruktur av platser för 

aktiviteter som är efterfrågade och kan skapa efterfrågan 

• Meningsfulla verksamheter och aktiviteter: att kommunen bidrar till att utveckla en 

infrastruktur av verksamheter och aktiviteter som är efterfrågade och kan skapa efterfrågan 

• Mångfaldigt utbud av olika meningsfulla plaster, verksamheter och aktiviteter: att 

kommunen bidrar till att utveckla en sådan utbudsvariation av just platser, verksamheter och 

aktiviteter så att alla unga medborgare upplever att det i det aktuella fritidsutbudet finns 

något som de efterfrågar eller kan upptäcka intresse för 
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• Inkluderande platser, verksamheter och aktiviteter: att när unga kommer till en plats, en 

verksamhet och en aktivitet så upplever de omedelbart en för givet tagen känsla av 

tillhörighet och delaktighet 

• Berättelser om en aktiv kommun: att ett starkt fritidsutbud i termer av en mångfald av 

inkluderande platser, verksamheter och aktiviteter vittnar om en attraktiv kommun i 

utveckling som i dialog med unga medborgare eftersträvar allas delaktighet. 

Fritidsbalans 

Vår andra indikator på fritid som möjlighetsstruktur gäller fritidsbalans. På frågan 

”Hur mycket fritid har du?” kunde unga välja mellan tre svarsalternativ. De kunde 

svara att de har lagom mycket fritid. De kunde också svara att de har för mycket 

fritid eller för lite fritid. Låt oss kalla det första svarsalternativet för just fritidsbalans. 

Det andra, att ha för mycket att göra, kallar vi underskott på fri tid. Följaktligen 

benämns det tredje alternativet överskott på fri tid. Vi finner den lägsta andelen 

stressade bland unga med en fritid i balans (24 procent). Vi finner den största 

andelen stressade bland unga med för mycket fri tid (46 procent). Här har vi hela 22 

procentenheters skillnader. En jämförelse mellan unga med fritidsbalans och unga 

med underskott på fri tid visar en mycket liten skillnad. Bland unga med fritidsbalans 

är som sagt 24 procent stressade. Bland unga med för lite fritid är det 26 procent. 

Skillnaden är alltså endast 2 procentenheter. Vi lär oss alltså att unga med fritid i 

balans och underskott på fri tid i påtagligt mindre utsträckning är stressade än unga 

med överskott på fri tid. Den som vill bidra till att sänka andelen stressade unga bör 

därmed arbeta med att se till att unga finner sin plats i ett mångfaldigt fritidsutbud.   

Var tredje flicka (33 procent) med fritidsbalans är stressad. Motsvarade andel bland 

flickor med underskott på fritid är 41 procent. Störst andel stressade flickor, 54 

procent, har vi bland de som har överskott på fritid. Den största skillnaden i 

procentenheter finner vi alltså mellan flickor med en fri tid i balans och flickor med 

för mycket fri tid. Här är skillnaden 21 procentenheter. Flickor med fritidsbalans är 

således i mycket mindre utsträckning stressade än flickor med överskott på fritid. 
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Bland pojkar med fritidsbalans är 16 procent stressade. Om de har överskott på fri tid 

är det 33 procent. Här har vi en skillnad på 17 procentenheter. Om pojkar upplever 

sig har underskott på fritid är 17 procent stressade. Vi finner alltså att pojkar som har 

en fritid i balans eller underskott på fritid i betydligt mindre utsträckning är 

stressade än pojkar som har överskott på fri tid.  

Av fokusgrupperna i Emmaboda framgår främst hur unga är oroliga över att inte få 

den fria tiden att räcka till. Strävan är att hitta just en balans mellan fritidsaktiviteter 

och skolarbete. När det är mycket att göra i skolan händer det att flera av dem sitter 

uppe sena kvällar och nätter. De gör det just därför att de vill hinna med både 

fritidsaktiviteter och skolarbete. Det leder, menar de, till att de kan få svårt att 

koncentrera sig på lektionerna. Något som gör att de måste plugga ännu mer hemma. 

Just därför uppskattar de unga i Emmaboda att det finns lärare som försöker se till att 

det inte blir för mycket läxor. Och att detta med läxor kan koordineras så att de inte 

alltför mycket stör fritidsaktiviteter. Johanna och Josefin, båda 14 år, uttrycker det så 

här. 

Dom flesta lärare här är nog så att man inte ska ha för mycket läxor. Dom kanske är lite för snälla. 

Vi har en lärare som gör att vi inte har någon läxa ifall vi säger att jag har en fotbollsträning och en 

tjej inte har en träning, för då kan ju hon plugga mycket mer än vad jag kan till exempel och det 

tycker inte läraren är rätt. Man måste liksom kunna ha ett liv utanför skolan. Vi jobbar mycket med att 

bli klar med skolarbetet i skolan.  

Också vår andra indikator på fritid som möjlighetsstruktur ger oss stöd för att det 

går att sänka andelen stressade unga. Det gäller både, särskilt så, flickor men också 

i relativt hög grad pojkar. Genom fokusgrupper har vi också fått några inblickar i 

hur detta med fritidsbalans förstås och hanteras i ungas liv. Låt oss härvidlag även 

påminna läsaren om vad vi lärt oss i förgående avsnitt om skola som 

möjlighetsstruktur i Emmaboda. Inte minst visade indikatorer för 

undervisningskvalitet och stödjande undervisning hur andelen stressade unga kan 

minska. Något som torde skapa förutsättningar för en fritid i balans. Inte heller 
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rymmer fokusgrupperna i Emmaboda några röster som vittnar om överskott på fri 

tid. Unga verkar överlag nöjda med just fritidsutbudet i Emmaboda.   

Vi fångar upp följande fem betydelser av en fritid i balans som kan bidra till att 

sänka andelen stressade unga:  

• Strävan efter fritidsbalans mellan fritidsaktiviteter och skolarbete: att unga ofta är medvetna 

om vikten av att finna balans mellan just fritidsaktiviteter och skolarbete 

• Vuxnas uppmärksamhet: att vuxna ska förstå och uppmärksamma ungas strävan efter 

fritidsbalans 

• Vuxnas ansvarstaganden: att vuxna bör ha ansvaret för att unga kan finna fritidsbalans 

• Organiserat stöd för att skapa fritidsbalans: att vuxna och delaktiga unga organiserar 

verksamheter så att fritidsbalans kan uppnås 

• Vuxnas värde och legitimitet: att vuxna som ser, uppmärksammar och tar ansvar för ungas 

möjlighet till fritidsbalans och som med delaktiga unga organiserar verksamheter så 

fritidsbalans uppnås tilldelas stort värde och ges legitimitet i sin vuxenroll.  

Kompisrelationer 

Den tredje och sista indikatorn på fritid som möjlighetsstruktur avser ungas 

bedömning av hur nöjda de är i allmänhet med sina relationer till kompisar.  

Drygt var fjärde ung (28 procent) som är mycket eller ganska nöjda med sina 

kompisrelationer är stressade. Motsvarande andel för unga som är mycket eller 

ganska missnöjda med sina kompisrelationer är 44 procent. Vi har här en skillnad på 

16 procentenheter. Vi finner alltså att vi har en betydligt lägre andel stressade bland 

unga som är nöjda med sina kompisrelationer än bland unga som inte är det.  

Närmare fyra av tio flickor (37 procent) som är mycket eller ganska nöjda med sina 

kompisrelationer är stressade. Bland flickor som är mycket eller ganska missnöjda är 

det 45 procent. Skillnaden är alltså 8 procentenheter. Motsvarande andelar för pojkar 

är 19 och 36 procent. Här är skillnaden betydligt större, nämligen 17 procent. Vi 
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finner därmed också att andelen stressade bland både flickor och, särskilt så pojkar, 

är lägre om de är nöjda med kompisrelationer än om de inte är det.  

Att vänner är viktiga för att må bra framgår med all tydlighet i våra fokusgrupper 

från Emmaboda. Sara och Hjalmar, båda 14 år, formulerar det så här.  

Man känner sig ju avslappnad när man är med kompisar. Man liksom bara är.  

Jag har en kompis. Vi brukar gå ut och ta promenader. Det lugnar. Man pratar om annat. 

Vår tredje indikator på fritid som möjlighetsstruktur ger oss också stöd för att fritid, 

i detta fall relationer till kompisar, kan bidra till att sänka andelen stressade unga. 

Både bland flickor och, särskilt så, bland pojkar. Ungas röster från våra 

fokusgrupper i Emmaboda ger oss några inblickar i vad just kompisrelationer kan 

betyda när det gäller att må bra. Följande fem betydelser av kompisrelationer får oss 

att förstå vikten av bra relationer till kompisar för att sänka andelen stressade unga. 

• Tillhörighet: att ha kompisar är att känna existentiell säkerhet i att höra till  

• Tillit : att ha bra relationer till kompisar är att känna tillit till en tillhörighet på ett för givet 

taget sätt 

• Görande: att ha bra relationer till kompisar är att göra saker tillsammans som på en och 

samma gång odlar det gemensamma viets vänskapsband och får en att koppla av och må bra 

• Självförtroende, självskattning och självaktning: att ha kompisar och därigenom känna 

tillhörighet och tillit till ett gemensamt görande är att få självförtroende (jag är någon andra 

vill vara med, vilket betyder att jag är någon som betyder något för mig själv och andra), 

känna självskattning (jag är någon som andra skattar som värdefull, vilket innebär att jag har 

ett värde både i mina egna och andras ögon) och uppleva självaktning (jag är någon som jag 

själv och andra aktar, vilket innebär att jag och andra kan se på mig som en betydelsefull 

människa) 

• Bejakande självidentitet: att ha bra relationer till andra är att via tillhörighet, tillit, görande, 

självförtroende, självrespekt och självaktning bygga en bejakande självförståelse av vem man 

är och vill vara med sig själv och andra.  
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Fritid som starkt närvarande möjlighetsstruktur 

Som utlovat avslutar vi detta avsnitt om fritid som möjlighetsstruktur med att 

undersöka vad som händer med andelen stressade unga om de fyra indikatorerna i 

olika utsträckning samverkar.  

Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur med avseende på fritid krävs att alla tre 

indikatorerna är uppfyllda.  

• Att unga bedömer fritidsutbudet som starkt: att det finns väldigt eller ganska mycket att göra 

på fritiden 

• Att unga upplever fritidsbalans: att de har lagom mycket fritid 

• Att unga är mycket eller ganska nöjda med sina kompisrelationer 

Om en eller två indikator uppfylls är fritiden som möjlighetsstruktur varken stark 

eller svag. Och, slutligen, om ingen av indikatorerna är uppfyllda har vi en 

frånvarande möjlighetsstruktur. 

Om unga har en starkt närvarande möjlighetsstruktur för fritid är 21 procent 

stressade. Om möjlighetsstrukturen varken är stark eller svag är andelen stressade 

unga 38 procent. Med en frånvarande möjlighetsstruktur är motsvarande andel 68 

procent. Skillnaden mellan en strakt närvarande och en frånvarande 

möjlighetsstruktur är här 47 procent. 

Om flickor har tillgång till en starkt närvarande möjlighetsstruktur för fritid är 

andelen stressade 29 procent. När den varken är starkt eller svag är andelen 47 

procent. Med en frånvarande möjlighetsstruktur är andelen stressade hela 71 procent. 

Vi har här en skillnad på 42 procentenheter mellan en starkt närvarande och en 

frånvarande möjlighetsstruktur.  

Motsvarande andel för pojkar är 14 (stark närvarande möjlighetsstruktur), 26 (varken 

stark eller svagt närvarande möjlighetsstruktur) och 60 procent (frånvarande 

möjlighetsstruktur). Här är skillnaden 46 procentenheter.  
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Med möjlighetsstrukturer som varierar i styrka följer alltså högst påtagligt varierande 

andelar stressade unga. Det gäller hela den studerade kategorin av unga. Det gäller 

också såväl flickor som pojkar. Särskilt alarmerande, förstås, är hur hög andelen 

stressade är när möjlighetsstrukturen för fritid är frånvarande. Särskilt så när det 

gäller flickor. En viktig slutsats är alltså att med en starkt närvarande 

möjlighetsstruktur så har vi betydligt lägre andel stressade än om så inte är fallet. 

Och, som sagt, det gäller både flickor och pojkar. Det tyder på att fritid är ett av flera 

redskap för att sänka andelen stressade unga.  

Trygghet som möjlighetsstruktur 

Här får man gå i mjukisbyxor och sin one-piece hur mycket man vill. Ingen bryr sig.  

Anna, 14 år, Emmaboda 

Vi har så nått fram till vår tredje möjlighetsstruktur. Vi ska intressera oss för frågor 

som rör ungas trygghet. Precis som i fallet med fritid som möjlighetsstruktur 

använder vi tre indikatorer. Den första gäller trygghet på olika platser och 

sammanhang i ungas vardag. Denna indikator studeras med hjälp av fem 

dimensioner, nämligen ungas upplevelse av trygghet i det egna hemmet, i det egna 

bostadsområdet på dagen, på rasterna i skolan, i centrum och i kollektivtrafiken. Med 

hjälp av dess dimensioner skapas ett enkelt trygghetsindex. Vi kallar det trygghet i 

vardagen. Den andra indikatorn gäller om unga varit utsatta för mobbning och 

utfrysning. Slutligen den tredje indikatorn, vilken intresserar sig för om unga utsatts 

för kränkningar. Antagandet är förstås att unga som upplever trygghet och frånvaro 

av mobbning och kränkningar i de vardagsmiljöer där de lever sina liv i mindre 

utsträckning är stressade än de som inte gör det. Följaktligen antar vi att unga med en 

starkt närvarande möjlighetsstruktur för trygghet i betydligt mindre grad hör till 

kategorin stressade än unga som lever med en frånvarande möjlighetsstruktur för just 

trygghet.  

Vi ser alltså svaren på de aktuella frågorna som just indikatorer på trygghet som 

möjlighetsstruktur. För att sammanfatta… 
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• Trygghet i vardagen: Känner du dig trygg på följande ställen, nämligen i hemmet, i det egna 

bostadsområdet på dagen, på rasterna i skolan, i centrum och på buss, tåg eller liknande 

• Frånvaro av mobbning och utfrysning: Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste 

halvåret? 

• Frånvaro av kränkningar: Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist 

behandlad på ett sätt som gjort att du mått riktigt dåligt? 

Precis som i föregående avsnitt om skola och fritid undersöker vi först indikatorerna 

var för sig. Det gäller även de dimensioner som definierar vårt trygghetsindex. Hur 

ser, frågar vi oss, relationen ut mellan indikatorerna och andelen stressade unga? Vi 

ska också, som tidigare, återkoppla till fokusgrupperna från Emmaboda. Vi gör det i 

samma avsikt som tidigare. Frågan är vad vi kan lära oss av de innebörder som unga 

själva tillskriver de aktuella indikatorerna. Vi avslutar med att fokusera den samlade 

kraften i de tre indikatorerna. Vi ska följaktligen främst undersöka relationen mellan 

en starkt närvarande möjlighetsstruktur för trygghet och andelen stressade unga.  

Trygghet i vardagen 

Vi inleder med att kort redovisa utfallet för de fem dimensioner som bestämmer den 

indikator vi benämner trygghet i vardagen.  

• Om unga alltid känner sig trygga i sitt eget hem är tre av tio (33 procent) stressade. 

Motsvarande andel för unga som inte alls känner sig trygga i sitt eget hem är 69 procent. Vi 

har här en skillnad på 36 procentenheter 

• Om unga alltid känner sig trygga i sitt eget bostadsområde på dagen är 33 procent stressade. 

Motsvarande andel för unga som inte alls känner sig trygga i sitt eget bostadsområde på 

dagen är 65 procent. Skillnaden är här 32 procentenheter 

• Om unga alltid känner sig trygga på rasterna i skolan är 28 procent stressade. Motsvarande 

andel för unga som aldrig känner sig trygga på rasterna i skolan är 69 procent. Här är 

skillnaden 41 procentenheter 
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• Om unga alltid känner sig trygga i centrum är 25 procent stressade. Motsvarande andel för 

unga som inte alls känner sig trygga i centrum är 50 procent. Skillnaden är därmed 25 

procentenheter 

• Om unga alltid känner sig trygga i kollektivtrafiken är 24 procent stressade. Motsvarande 

andel för unga som inte alls känner sig trygga i kollektivtrafiken är 58 procent. Här är 

skillnaden alltså 34 procentenheter.  

En jämförelse mellan unga som alltid är trygga och unga som aldrig är det synliggör 

således påtagliga skillnader i andelen stressade för samtliga dimensioner. Störst 

skillnader i procentenheter uppvisar trygghet på raster (41 procentenheter). Därefter 

följer trygghet i eget hem (36 procentenheter), trygghet i kollektivtrafik (34 

procentenheter) och trygghet i det egna bostadsområdet på dagen (32 procent). Minst 

skillnad uppvisar den dimension som rör trygghet i centrum (25 procentenheter). Det 

råder dock ingen tvekan om att trygghetsdimensionerna indikerar stora skillnader 

mellan trygga och otrygga unga med avseende på andelen stressade unga. Vi finner 

alltså högst påtagliga relationer mellan graden av trygghet och andelen stressade 

unga. Trygghet är otvetydigt något att arbeta med för att sänka andelen stressade 

unga! 

Låt oss nu skapa ett enkelt trygghetsindex. Med tillgång till full trygghet menar vi 

unga som alltid känner sig trygga i alla fem dimensioner. Med utebliven trygghet 

avses unga som alltid känner sig trygga i högst en av de fem dimensionerna. Med 

varken full eller utebliven trygghet har vi unga som alltid känner sig trygga i två till 

fyra dimensioner.  

Med full trygghet är andelen stressade unga 20 procent. Motsvarade andel för varken 

full eller utebliven trygghet är 33 procent. Och med utebliven trygghet är vi uppe på 

51 procent. Mellan unga med utebliven trygghet och unga med full trygghet har vi 

alltså en skillnad på 31 procentenheter. Vi finner följaktligen påtagligt lägre andel 

stressade bland unga med full trygghet än bland unga med utebliven trygghet i 

vardagen. 
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Hur set det då ut om vi tittar på flickor och pojkar? Med full trygghet är 29 procent 

av flickorna stressade. Motsvarande andelar för varken full eller utebliven trygghet 

och utebliven trygghet är 41 respektive 52 procent. Vi har en skillnad på 23 

procentenheter mellan flickor med full trygghet och flickor med utebliven trygghet i 

vardagen.  

Var femte pojke (20 procent) med full trygghet är stressad. Med varken full eller 

utebliven trygghet är 21 procent av pojkarna stressade. Bland pojkar med utebliven 

trygghet är 51 procent stressade. Vi har alltså en skillnad på 31 procentenheter 

mellan pojkar med full trygghet och pojkar med utebliven trygghet i vardagen. Vi lär 

oss därmed att vi har påtagligt lägre andel stressade flickor och pojkar med full 

trygghet än med utebliven trygghet. Det är också viktigt att notera att andelen 

stressade pojkar är mycket hög när tryggheten i vardagen uteblir. 

I fokusgrupperna berättar unga i Emmaboda att de oftast känner sig helt trygga i alla 

de fem aktuella dimensionerna. De påpekar dock att det finns specifika platser i 

Emmaboda där de inte känner sig helt trygga. Eftersom det vet vilka dessa platser är 

försöker de undvika dem. De berättar också att det finns nattvandrare i Emmaboda 

som ökar upplevelsen av trygghet. Amanda, 14 år, uttrycker det så här.  

Det finns ju väldigt många såna här nattvandrare. När det är fest och sånt. Då behöver man inte vara 

jätteorolig för dom vet när det är fest. Och dom är inte där för att sätta dit oss. Dom är bara där för att 

hjälpa oss eller vad man ska säga. Så det känns ju tryggt att dom finns.  

Vår första indikator på trygghet ger oss därmed gott stöd för att andelen stressade 

unga kan sänkas. Både för flickor och pojkar. Och, otvetydigt så, förstärker ungas 

berättelser från fokusgrupperna att så är fallet. Vi fångar upp följande fem betydelser 

av trygghet i vardagen, vilka synliggör hur vi kan gå tillväga för att arbeta med att 

stärka ungas trygghet i deras vardagliga liv.  

• Efterfrågan på trygghet i vardagen: att unga tycker att det är viktigt att de kan känna sig 

trygga på de platser där de lever sina vardagliga liv 
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• Faktisk upplevelse av trygghet: att det är viktigt att unga upplever att de är trygga i sin egen 

vardag 

• Trygghet som allvar: att unga tar frågor om trygghet i sin egen vardag på stort allvar 

• Dialog om trygghet: att unga vill ha en dialog om trygghet med ansvariga vuxna 

• Vuxenansvar för trygghet: att det är viktigt att vuxna tar ungas efterfrågan på trygghet på 

allvar och att de för en dialog med unga om ungas trygghet i vardagen samt tar denna dialog 

som utgångspunkt för olika typer av insatser. 

Frånvaro av mobbning och utfrysning 

Den andra indikatorn med vars hjälp vi undersöker trygghet som möjlighetsstruktur 

gäller frånvaron av mobbning och utfrysning.  

Drygt var fjärde ung (27 procent) som inte utsatts för mobbning eller utfrysning 

under det senaste halvåret är stressad. Bland unga som under samma tidsperiod 

utsatts för mobbning eller utfrysning är andelen stressade 50 procent. Här har vi en 

skillnad på 23 procentenheter. Att arbeta med att skapa vardagliga miljöer som är 

frizoner från mobbning och utfrysning torde därmed bidra till att minska andelen 

stressade unga.  

Nästan fyra av tio flickor (37 procent) som inte utsatts för mobbning och utfrysning 

är stressade. Bland flickor som utsatts för mobbing eller utfrysning är andelen 

stressade 55 procent. Vi har här en skillnad på 18 procentenheter. Motsvarande 

andelar för pojkar är 18 och 37 procent. Här är skillnaden 19 procentenheter. Att 

minska andelen flickor och pojkar som utsätts för mobbning och utfrysning skulle 

med andra ord minska andelen flickor och pojkar som är stressade. 

 

De unga som deltog i fokusgrupperna hade inga erfarenheter av mobbning och 

utfrysning. Inte heller är det deras uppfattning att det förekommer mobbning och 

utfrysning i deras vardagliga miljöer. De är mycket nöjda med relationsklimatet på 

den egna skolan. Så här berättar Agnes och Hugo. Båda 14 år gamla. 
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Alltså för att vara en liksom ändå relativt stor skola, så är det ju väldigt lite mobbning. Det är ju 

liksom typ ingenting. Jag sitter ju i kompisstödjarstyrelsen och det är ju verkligen inte alls mycket. 

Jag tror aldrig att det har varit sån här riktig mobbning som man ser på filmer. Så här typ att de slår 

ner dom och så typ. Det tror jag faktiskt aldrig har funnits här. Inte nu i alla fall. Sen kan det ju vara 

liksom att man går runt och tetas och så. Fast då går man ju liksom och säger till en lärare. Så liksom 

slutar dom. Så det är ju aldrig något långvarigt, så. 

Vår andra indikator på trygghet som möjlighetsstruktur ger oss alltså gott stöd för 

att anta att frånvaro av mobbning och utfrysning bidrar till att sänka andelen 

stressade unga. Det gäller både flickor och pojkar. Bland flickor som utsatts för 

mobbning och utfrysning är andelen stressade mycket hög (55 procent).  

Från våra fokusgrupper i Emmaboda ser vi följande fem betydelser av frånvaro av 

mobbning och utfrysning.  

• Hög grad av medvetenhet: att personal och elever tillsammans har hög uppmärksamhetsgrad 

på tendenser till mobbning och utfrysning. 

• Värdegrundsarbete: att skolan arbetar med en värdegrund som får alla att förstå att mobbning 

och utfrysning inte är något acceptabelt 

• Handlingsplan och organisation: att det finns mål och organiserade sammanhang som 

arbetar med frågor om mobbning och utfrysning 

• Öppen dialog och tillit mellan personal och elever: att det finns en hög grad av öppenhet och 

tillit i relationer mellan personal och elever 

• Direkta insatser vid behov: att problem med tendenser till mobbning och utfrysning genast 

uppmärksammas och hanteras. 

Frånvaro av kränkningar 

Den tredje och sista faktorn för trygghet som möjlighetsstruktur rör förekomsten av 

kränkningar. Har du, lyder frågan, det senaste halvåret upplevt att du blivit orättvist 

behandlad på ett sådant sätt att du har mått riktigt dåligt? 
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Var femte ung (20 procent) som inte varit utsatt för sådana kräkningar hör till 

kategorin stressade unga. Bland unga som någon gång under det senaste halvåret 

utsatts för kränkningar är andelen stressade 44 procent. Motsvarande bland unga som 

under samma tidsperiod varit utsatt för kränkningar flera gånger är 64 procent. Vi har 

här en skillnad på 44 procentenheter mellan unga som inte varit kränkta och de som 

varit det flera gånger under det senaste halvåret. Vi finner alltså att vi har betydligt 

lägre andel stressade bland unga som inte blivit kränkta än bland unga som blivit det 

någon eller, särskilt så, flera gånger.  

Med frånvaro av kränkningar är 30 procent av flickorna stressade. Bland flickor som 

blivit kränkta en gång under senaste halvåret är 48 procent stressade. Om flickor 

under samma tidsperiod blivit kränkta flera gånger är andelen stressade hela 70 

procent. Här är skillnaden mellan flickor som inte blivit kränkta och flickor som 

blivit kränkta flera gånger 40 procentenheter.   

Bland pojkar med frånvaro av kränkningar är 14 procent stressade. Motsvarande 

andelar för pojkar som blivit kränkta någon gång och flera gånger är 37 procent 

respektive 50 procent. Skillnaden mellan pojkar som inte blivit kränkta och de som 

blivit det flera gånger under det senaste halvåret är därmed 36 procent.  

Vi finner alltså att vi har betydligt lägre andel stressade bland flickor och pojkar 

som inte blivit kränkta än bland unga som blivit det någon eller, särskilt så, flera 

gånger. Både pojkar och, särskilt så, flickor som utsätts för kränkningar flera gånger 

under det senaste halvåret hör i mycket hög grad till kategorin stressade unga.  

 

Precis som i fallet med mobbning och utfrysning betonar de unga i fokusgrupperna 

från Emmaboda att kränkningar är ovanliga. Stina, 14 år, formulerar det så här:  

 

Här kan man liksom vara sig själv. Man behöver inte tänka på hur man ska se ut eller klädstil eller så. 

Man får vara den man är och det är bra. 
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Också vår tredje indikator på trygghet, nämligen frånvaro av kränkningar, kan bidra 

till att sänka andelen stressade unga. Och det gäller, som sagt, både pojkar och, 

särskilt så, flickor.  

När det gäller betydelser av just frånvaro av kränkningar gör vi samma bedömningar 

som vid frånvaro av mobbning och utfrysning, det vill säga… 

• Hög grad av medvetenhet: att personal och elever tillsammans har hög uppmärksamhetsgrad 

på tendenser till kränkningar 

• Värdegrundsarbete: att skolan arbetar med en värdegrund som får alla att förstå att 

kränkningar inte är något acceptabelt 

• Handlingsplan och organisation: att det finns mål och organiserade sammanhang som 

arbetar med frågor om kränkningar 

• Öppen dialog och tillit mellan personal och elever: att det finns en hög grad av öppenhet och 

tillit i relationer mellan personal och elever 

• Direkta insatser vid behov: att problem med tendenser till kränkningar genast 

uppmärksammas och hanteras. 

 

Trygghet som starkt närvarande möjlighetsstruktur 

Vad händer så med andelen stressade unga om de tre indikatorerna i olika 

utsträckning samverkar? Kom ihåg att den första indikatorn på trygghet i ungas 

vardagliga miljöer bygger på fem dimensioner.  

En starkt närvarande möjlighetsstruktur med avseende på trygghet kräver att alla tre 

indikatorerna är uppfyllda.  

• Att unga alltid känner sig trygga i de studerade vardagliga miljöerna, det vill säga… 

o Att de unga alltid känner sig trygga i sitt eget hem 

o Att de unga alltid känner sig trygga i sitt eget bostadsområde på dagen 
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o Att de unga alltid känner sig trygga på rasterna i skolan 

o Att de unga alltid känner sig trygga i centrum 

o Att de unga alltid känner sig trygga i kollektivtrafiken 

• Att unga inte har blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret 

• Att unga inte har blivit orättvist behandlade det senaste halvåret på ett sätt som gör att de 

mått riktigt dåligt.  

Om en eller två av indikatorerna är uppfyllda är möjlighetsstrukturen varken stark 

eller svag. Och, slutligen, om ingen av indikatorerna är uppfyllda har vi en 

frånvarande möjlighetsstruktur.  

Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur är 15 procent av unga stressade. Om 

möjlighetsstrukturen varken är stark eller svag är andelen stressade 31 procent. Och 

med en frånvarande möjlighetsstruktur har andelen stressade stigit till 60 procent. 

Skillnaden mellan unga med en starkt närvarande möjlighetsstruktur och en 

frånvarande möjlighetsstruktur är alltså 45 procent.  

När flickor har en starkt närvarande möjlighetsstruktur är 26 procent stressade. Om 

möjlighetsstrukturen är varken stark eller svag är andelen stressade flickor 38 

procent. Om den är frånvarande är andelen hela 61 procent. Här är skillnaden mellan 

en starkt närvarande och en frånvarande möjlighetsstruktur 35 procentenheter.  

Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur hör 11 procent av pojkar till kategorin 

stressade. Med en varken stark eller svag möjlighetsstruktur är andelen stressade 

pojkar 22 procent. Och med en frånvarande möjlighetsstruktur med avseende på 

trygghet är andelen stressade pojkar 55 procent. När det gäller pojkar uppvisar 

således en starkt närvarande och en frånvarande möjlighetsstruktur en skillnad på 44 

procentenheter.  
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En viktig slutsats är alltså att med en starkt närvarande möjlighetsstruktur har vi en 

betydligt lägre andel stressade unga än om så inte är fallet. Vi har följaktligen funnit 

att andelen stressade är påtagligt hög när unga lever med en frånvarande 

möjlighetsstruktur. Att så är fallet gäller både flickor och, särskilt så, pojkar. 

Arbete och ekonomi som möjlighetsstruktur 

Jag ska söka jobb. Jag tar Emmaboda kommun. Det är bara att gå omkring och klippa gräs. 

Gustav, 14 år 

 

Vår fjärde möjlighetsstruktur avser arbete och ekonomi och innefattar tre frågor. Den 

första frågan gäller om unga har haft sommarjobb. De två andra intresserar sig för 

huruvida unga till följd av egen eller familjens ekonomi inte har kunnat konsumera 

eller följa med på en aktivitet. Vi ser svaren på dessa frågor som indikatorer på just 

arbete och ekonomi som möjlighetsstruktur. Fortsättningsvis kallar vi dem för… 

 

• Sommarjobb: Har du haft ett sommarjobb i somras? 

• Begränsat konsumtionsutrymme: Har det hänt att du inte har kunnat köpa något du vill ha, 

och som många andra i din ålder har, för att du eller din familj inte haft råd? Tänk på det 

senaste halvåret.  

• Begränsat aktivitetsutrymme: Har det hänt att du inte kunnat följa med dina kompisar på 

något för att du inte har haft råd? Tänk på det senaste halvåret.  

 

Frågan är alltså om det kan vara så att sommarjobb och en familjeekonomi som inte 

hindrar konsumtion och aktiviteter som andra unga ägnar sig åt kan bidra till lägre 

andelar stressade? Precis som i föregående avsnitt redovisar vi först utfallet för varje 

indikator. Vi relaterar också utfallet till fokusgrupperna från Emmaboda. Inte minst 

för att förstå indikatorernas innebörd när de unga själva ger uttryck för dem. Därefter 

undersöker vi den samlade effekten av de tre indikatorerna tillsammans. Med andra 

ord: Innebär en starkt närvarande möjlighetsstruktur för arbete och ekonomi en lägre 

andel stressade unga?  
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Sommarjobb 

 

När det gäller vår första indikator väljer vi att jämföra unga som den senaste 

sommaren haft sommarjobb och unga som inför samma sommar sökt men inte fått 

sommarjobb.  

 

Drygt var fjärde ung (28 procent) som den senaste sommaren har haft sommarjobb är 

stressad. Bland unga som sökt men inte fått sommarjobb är det 43 procent. Här har vi 

en skillnad på 15 procentenheter. Vi finner alltså att unga som haft sommarjobb i 

mindre utsträckning är stressade än unga som sökt men inte fått sommarjobb.  

I stort fyra av tio flickor (39 procent) som den senaste sommaren haft sommarjobb är 

stressade. Bland flickor som sökt med inte fått sommarjobb är 48 procent stressade. 

Skillnaden är här 9 procentenheter. Motsvarande andelar för pojkar är 18 (haft 

sommarjobb) och 37 procent (sökt med inte fått sommarjobb). För pojkar är 

skillnaden därmed 19 procent. Både bland flickor och pojkar finner vi alltså lägre 

andel stressade bland dem som haft sommarjobb än bland dem som sökt med inte fått 

sådana jobb. Det är dock intressant att konstatera att skillnaden är betydligt större 

när det gäller pojkar än flickor. Det tyder på att det kan vara så att det med avseende 

på just stress betyder mer för pojkar att ha sommarjobb än för flickor.  

Av fokusgrupperna framgår att unga i Emmaboda upplever att det är lätt att få 

sommarjobb om de vill ha det. Några har fått sommarjobb på kommunala 

förvaltningar. Andra har fått hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare. De har då 

fått sommarjobb där de gjorde sin Prao. Ytterligare andra har ordnat med 

sommarjobb genom familj och nätverk. Johannes, 14 år, som vänder sig till just 

studie- och yrkesvägledaren, förklarar det hela så här.  

 

Man kan gå ner till syo … ”Ja jag vill ha sommarjobb”. Hon hjälper också när man ska välja 

gymnasium och hon hjälper med allting sånt, så det är riktigt härligt faktiskt att känna att hon är där. 

Får man problem med prao kan man gå dit: ”Ja, jag behöver en prao-plats”. 
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Vår första indikator på arbete och ekonomi ger alltså stöd för att sommarjobb kan 

bidra till att minska andelen stressade unga. Både bland flickor och, särskilt så, 

bland pojkar. Det är också intressant att konstatera att Emmaboda, med länets lägsta 

andelar stressade unga, ger all unga, som vill ha, ett sommarjobb. Det framgår med 

all tydlighet av fokusgrupperna att de unga är mycket nöjda med detta. Vi fångar 

därför upp följande fem betydelser av sommarjobb som kan minska ungas 

upplevelser av stress: 

• Inkludering: att unga ges plats i ett samhälle som efterfrågar deras kompetenser och förmåga 

till ansvarstagande 

• Samhällstillit: att unga förstår att samhället bryr sig om dem och vill att de ska vara en del av 

det 

• Egen ekonomi: att unga får en inkomst som gör det möjligt att konsumera och delta i 

eftersträvansvärda aktiviteter som kostar pengar 

• Stöd i vuxentillblivelse: att unga utvecklas genom att de ges ansvar för att genomföra 

arbetsuppgifter med samhälleligt värde 

• Självkänsla: att ungas självkänsla stärks genom att de inkluderas, utvecklar tillit till 

samhället, ges möjligheter till egna inkomster och ges stöd i den egna vuxentillblivelsen.  

Begränsat konsumtionsutrymme 

Så till vår andra indikator på ekonomi och arbete som möjlighetsstruktur. Frågan är 

om det under det senaste halvåret har hänt att de unga inte kunnat köpa något för att 

de själva eller den egna familjen inte haft råd. Frågan har också ett förbehåll. 

Konsumtionen ska gälla något som många andra i den egna åldersgruppen har 

tillgång till.  

Knappt var fjärde ung (24 procent) som inte upplevt ett begränsat 

konsumtionsutrymme är stressad. Bland unga som varit med om det vid ett tillfälle 

under det senaste halvåret är 37 procent stressade. Och om det hänt flera gånger 

under samma tidsperiod stiger andelen stressade till 53 procent. En jämförelse mellan 
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unga som inte upplevt begränsat konsumtionsutrymme och unga som gjort det flera 

gånger visar på en skillnad på 29 procentenheter. Vi finner alltså att andelen 

stressade är betydligt lägre bland unga som inte har upplevt begränsat 

konsumtionsutrymme än bland unga som har upplevt det flera gånger.  

I stort var tredje flicka (32 procent) som inte varit med om begränsat 

konsumtionsutrymme under det senaste halvåret är stressad. Om det skett en gång är 

andelen stressade flickor 46 procent. Om det däremot skett flera gånger är andelen 

stressade flickor 60 procent. Om vi jämför flickor som inte upplevt ett begränsat 

konsumtionsutrymme med flickor som gjort det flera gånger får vi en skillnad på 28 

procentenheter. Andelen stressade flickor är därmed betydligt lägre bland dem utan 

begränsat konsumtionsutrymme än bland dem med erfarenheter av en sådan 

begränsning. Särskilt om det inte rör sig om en enskild händelse.  

Tendensen för pojkar, om än med lägre andelsnivåer, är mycket likartad. Bland 

pojkar utan erfarenheter av begränsat konsumtionsutrymme är 21 procent stressade. 

Om de upplevt en sådan begränsning vid ett tillfälle är 25 procent av pojkarna 

stressade. Störst andel stressade, nämligen 38 procent, får vi bland pojkar som vid 

flera tillfällen under det senaste halvåret upplevt begränsat konsumtionsutrymme. Vi 

har här en skillnad på 17 procentenheter mellan pojkar som aldrig upplevt begränsat 

konsumtionsutrymme och pojkar som upplevt det flera gånger. Följaktligen finner vi 

även bland pojkar den minsta andelen stressade bland dem som inte upplevt 

begränsat konsumtionsutrymme.  

 

De unga i Emmaboda berättar att de sällan känner sig begränsade i sin konsumtion. 

De berättar dock att det tydligt går att urskilja vilka unga som har råd att köpa 

märkeskläder och dyra telefoner och vilka som inte har det. Däremot är det inte 

något som brukar diskuteras unga emellan. Inte heller upplever de att det påverkar 

deras gemenskap. Magnus, 14 år, formulerar det så här: 
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Till exempel om man är ute och bowlar med kompisar, så har man inte råd att köpa till exempel läsk, 

så köper alla andra läsk, då liksom känner man sig lite utanför… fast ofta brukar folk vara generösa 

och liksom ”Ja, men jag köper en till dig”, så liksom köper man tillbaka det nån dag.  

 

Följaktligen finner vi att också vår andra indikator på arbete och ekonomi som 

möjlighetsstruktur ger oss stöd för att det går att sänka andelen stressade unga. 

Både bland pojkar och, särskilt så, flickor.  

 

Vi tänker oss att följande innebörder följer med att inte ha begränsat 

konsumtionsutrymme… 

 

• Synliggörande: att synliggöras som den som likt andra har möjlighet att konsumera sådant 

som andra gör 

• Tillhörighet: att få känna att man är som andra och därmed inte pekas ut 

• Status: att inte riskera att förlora värde i andras ögon – att vara den som inte har tillgång till 

vad andra har tillgång till 

• Frånvaro av skamkänslor: att inte drabbas av känslor av underlägsenhet och skam 

• Självbild: att till följd av positivt synliggörande, tillhörighet och status samt frånvaro av 

skamkänslor få uppleva en positiv självbild.  

 

Begränsat aktivitetsutrymme 

 

Vår tredje och sista indikator på arbete och ekonomi som möjlighetsstruktur gäller 

begränsat aktivitetsutrymme. Ett sådant avser unga som inte kunnat följa med en 

kompis på något för att de inte har haft råd. Även här gäller fråga och svar det 

senaste halvåret.  

 

Drygt var fjärde ung (26 procent) som aldrig varit med om ett begränsat 

aktivitetsutrymme hör till kategorin stressade unga. Om de varit med om det vid ett 

tillfälle stiger andelen stressade unga till 42 procent. Motsvarande andel för unga 

som upplevt det flera gånger är 47 procent. Följaktligen har vi en skillnad mellan 

unga som inte varit med om ett begränsat aktivitetsutrymme och de som varit det 

flera gånger på 21 procentenheter. Vi finner alltså att andelen stressade är betydligt 
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lägre bland unga som inte upplevt ett begränsat aktivitetsutrymme än bland unga 

som upplevt det en eller flera gånger.  

 

Bland flickor som inte varit med om ett begränsat aktivitetsutrymme är andelen 

stressade 36 procent. Om de upplevt det vid ett tillfälle stiger andelen stressade 

flickor till 50 procent. Om det skett flera gånger är andelen stressade 53 procent. Här 

har vi alltså en skillnad på 17 procentenheter mellan flickor som inte upplevt denna 

begränsning och flickor som gjort det vid flera tillfällen. Flickor som sluppit uppleva 

begränsat aktivitetsutrymme är därmed i betydligt mindre utsträckning stressade än 

dem som varit med om det. Om de varit med om det en eller flera gånger tycks 

härvidlag inte spela någon större roll för andelen stressade.  

 

Knappt var femte pojke (18 procent) som inte varit med om begränsat 

aktivitetsutrymme är stressad. Motsvarande andelar för att ha upplevt det en gång 

och flera gånger är 30 respektive 33 procent. Här är skillnaden i procentandelar 

mellan de som inte upplevt det och de som upplevt det flera gånger 15 

procentenheter. Precis som i fallet med flickor är också andelen pojkar som är 

stressade betydligt lägre om de inte varit med om begränsat aktivitetsutrymme än om 

de varit med om det. Även när det gäller pojkar är det ingen större skillnad på dem 

som varit med om det en eller flera gånger. Det tyder på att det räcker med en gång 

för att det ska bli betydelsebärande för både unga flickor och pojkar.  

 

De unga i Emmaboda som deltog i de aktuella fokusgrupperna har inte själva upplevt 

att de inte kan följa med vänner på saker för att de inte har råd, men de kan tänka sig 

att det finns andra unga i kommunen som inte har råd att hitta på samma saker som 

de själva. Just därför tycker de att det är är bra att kommunen erbjuder kostnadsfria 

aktiviteter under sportlovsdagar. Det är också bra att alla som vill kan få 

sommarjobb.  
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Vi tänker oss att de innebörder som följer med att inte ha varit med om begränsat 

aktivitetsutrymme kan formuleras så här:  

 

• Synliggörande: att synliggöras som den som likt andra har möjlighet att delta i aktiviteter 

som andra kan delta i 

• Tillhörighet: att få känna att man är som andra och därmed inte pekas ut 

• Status: att inte riskera att förlora värde i andras ögon – att vara den som inte har tillgång till 

vad andra har tillgång till 

• Frånvaro av skamkänslor: att inte drabbas av känslor av underlägsenhet och skam 

• Självbild: att till följd av positivt synliggörande, tillhörighet och status samt frånvaro av 

skamkänslor få uppleva en positiv självbild.  

En starkt närvarande möjlighetsstruktur för arbete och ekonomi 

Till sist undersöker vi vad som händer med andelen stressade unga om de har 

tillgång till en stark, en varken stark eller svag eller en frånvarande 

möjlighetsstruktur för arbete och ekonomi.  

Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur med avseende på just arbete och 

ekonomi menar vi… 

• Att unga haft eller inte vill ha sommarjobb 

• Att unga under det senaste halvåret upplevt att de har haft råd att köpa det som många av 

deras kompisar har råd att köpa 

• Att unga under det senaste halvåret upplevt att de har haft råd att följa med sina kompisar på 

aktiviteter 

Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur för arbete och ekonomi är 22 procent av 

unga stressade. Om möjlighetsstrukturen varken är stark eller svag är andelen 

stressade 28 procent. Med en frånvarande möjlighetsstruktur stiger andelen stressade 

till 54 procent. En jämförelse mellan unga med en starkt närvarande och en 

frånvarande möjlighetsstruktur visar på en skillnad på 32 procentenheter. En viktig 

slutsats är alltså att en starkt närvarande möjlighetsstruktur för arbete och ekonomi 
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ger betydligt lägre andel stressade unga än en möjlighetsstruktur som varken är 

stark eller svag, eller, särskilt så, frånvarande.  

Knappt var tredje flicka (31 procent) med en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

arbete och ekonomi är stressad. Om samma struktur varken är stark eller svag är 

andelen stressade flickor 49 procent. Och med en frånvarande möjlighetsstruktur hör 

55 procent av flickorna till kategorin stressade unga. Skillnaden mellan flickor med 

en starkt närvarande och en frånvarande möjlighetsstruktur är således 24 

procentenheter. 

Motsvarande andelar för pojkar är 14, 28 och 54 procent. Här har vi en skillnad 

mellan starkt närvarade och frånvarande möjlighetsstruktur på 40 procent. En andra 

rimlig slutsats är att det är bra för både pojkar och flickor att ha tillgång till en 

starkt närvarande möjlighetsstruktur för arbete och ekonomi. Med en frånvarande 

möjlighetsstruktur för just arbete och ekonomi, däremot, får vi mycket höga andelar 

stressade flickor och, särskilt så, pojkar.  

 

Delaktighet som möjlighetsstruktur 

Det är ju vi som liksom driver runt det. Eller vad man ska säga. Man kan säga att vi är framtiden. 

Frida, 14 år, Emmaboda. 

Vår femte och sista möjlighetsstruktur fokuserar frågor om ungas delaktighet. Vi 

intresserar oss härvidlag för tre områden, nämligen skola, fritid och lokalsamhälle. 

Delaktigheten i skolan beskrivs med hjälp av fem dimensioner, vilka avser ungas 

upplevelser av om vad de får vara med och bestämma om, nämligen kunskapsstoffets 

innehåll, arbetsformer, läxor, skolans regler och utformningen av inre skolmiljö. Med 

dessa dimensioner skapar vi ett delaktighetsindex, vilket vi kallar just delaktighet i 

skolan. När det gäller fritid intresserar vi oss för ungas upplevelse av att kunna 

påverka verksamheten i den förening de är medlem i. Delaktighet i lokalsamhället 

avser ungas upplevelser av möjligheten att göra sina röster hörda för de som 
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bestämmer i den egna kommunen. Precis som i fallet med de fyra föregående 

möjlighetsstrukturerna är antagandet att en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

delaktighet kan medföra lägre andelar stressade unga än om en sådan 

möjlighetsstruktur är frånvarande.  

Vi ser alltså svaren på de aktuella frågorna som just indikatorer på delaktighet som 

möjlighetsstruktur.  

• Delaktighet i skola: Hur mycket får du som elev vara med och bestämma om vad du får lära 

dig, hur ni ska arbeta, läxor, regler och inre skolmiljö? 

• Delaktighet i föreningsliv: Upplever du att du kan vara med och påverka din förenings 

verksamhet? 

• Lokalsamhälle: Hur stor möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem 

som bestämmer i kommunen? 

Vid det här laget känner läsaren till hur redovisningen är disponerad. Vi börjar med 

att redovisa indikatorerna var för sig. För varje indikator gör vi en koppling till våra 

fokusgrupper från Emmaboda. Avsikten är att via ungas egna röster komma åt 

viktiga innebörder av indikatorerna. Vi avslutar med att undersöka den samlade 

kraften av alla de använda indikatorerna. Med andra ord undersöker vi om en starkt 

närvarande möjlighetsstruktur kan bidra till en låg andel stressade unga.  

Delaktighet i skolan 

Vi inleder med en kort beskrivning av utfallet för de fem dimensioner som 

tillsammans utgör delaktighet i skolan. Härvidlag nöjer vi oss med att endast 

redovisa skillnader i procentenheter.  

• Om unga upplever att de får vara med och bestämma vad de ska lära sig är andelen stressade 

10 procentenheter lägre än om de upplever att de inte får vara med och bestämma detsamma 

• Om unga upplever att de får vara med och bestämma hur de ska arbeta är andelen stressade 

10 procentenheter lägre än om de upplever att de inte får vara med och bestämma detsamma.  
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• Om unga upplever att de får vara med och bestämma om frågor som rör läxor är andelen 

stressade 8 procentenheter lägre än om de inte får vara med och bestämma detsamma. 

• Om unga upplever att de får vara med och bestämma skolans regler är andelen stressade 6 

procentenheter lägre än om de inte får vara med och bestämma detsamma. 

• Om unga upplever att de får vara med och bestämma skolans inre miljö är andelen stressade 

10 procentenheter lägre än om de inte får vara med att bestämma detsamma.  

Det är här viktigt att påpeka att våra indikatorer på delaktighet i betydligt större 

utsträckning påverkar andelen stressade flickor än pojkar.  

• Delaktighet med avseende på vad de ska lära sig sänker andelen stressade flickor med 15 

procentenheter. Motsvarande andel för pojkar är 2 procentenheter.  

• Delaktighet med avseende på hur de ska arbeta sänker andelen stressade flickor med 12 

procentenheter. Motsvarande andel för pojkar är 3 procentenheter.  

• Delaktighet med avseende på frågor som rör läxor sänker andelen stressade flickor med 8 

procentenheter. Motsvarande andel för pojkar är det 6 procentenheter.  

• Delaktighet med avseende på skolans regler påverkar inte andelen stressade flickor och 

pojkar. Andelen stressade flickor och pojkar är densamma oavsett om de kan påverka skolans 

regler eller inte 

• Delaktighet med avseende på skolans inre miljö sänker andelen stressade flickor med 13 

procentenheter. Motsvarande andel för pojkar är 3 procentenheter.  

Så till utfallet om vi studerar de fem dimensionerna på delaktighet i skolan 

tillsammans.  

Om unga känner sig delaktiga i alla fem studerade dimensioner är 20 procent 

stressade. Om den aktuella delaktigheten avser två till fyra av de fem dimensionerna 

är andelen stressade unga 25 procent. Och om delaktigheten endast gäller högst en 

dimension stiger andelen stressade till 35 procent. Vi har här en skillnad på 15 

procentenheter mellan unga som känner sig helt delaktiga och unga som i mycket 
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liten utsträckning gör det. Vi finner alltså att andelen stressade är lägre bland unga 

med hög grad av delaktighet i skolan än bland unga med låg grad av delaktighet i 

skolan. 

Bland flickor med full delaktighet hör 21 procent till kategorin stressade. Om två till 

fyra av de fem dimensionerna är uppfyllda är andelen stressade 33 procent. Om 

endast en eller ingen av dimensionerna är uppfyllda är 46 procent av flickorna 

stressade. Skillnaden mellan full delaktighet och i stort ingen alls är här 25 

procentenheter. Andelen stressade flickor är följaktligen betydligt lägre med hög 

grad av delaktighet i skolan än med låg grad av delaktighet i skolan. 

När det gäller pojkar och delaktighet i skolan och andelen stressade är utfallet 

annorlunda. Med fullt inflytande i alla fem dimensioner hör 20 procent av pojkarna 

till kategorin stressade. Om två till fyra dimensioner är uppfyllda är andelen 

stressade 15 procent. Och, slutligen, om högst en dimension är uppfylld är 23 procent 

stressade. Vi finner alltså att graden av delaktighet inte alls verkar påverka andelen 

stressade pojkar. Med andra ord: en satsning på ökad delaktighet i skolan skulle 

främst kunna sänka andelen stressade flickor.  

 

Vad kan vi så lära oss av unga i Emmaboda med avseende på just skola och 

delaktighet? Det visar sig att de upplever hög grad av delaktighet när det gäller flera 

av de dimensioner som indikerar det vi kallar delaktighet i skola. Här följer några av 

rösterna från våra fokusgrupper. För det första känner de stark tillhörighet till sin 

skola. Och just därför vill de vara delaktiga. Stina, 14 år, uttrycker det så här.  

 

Vi tillhör ju skolan också och de som tillhör skolan måste ju få fram lite åsikter.  

 

De berättar också, för det andra, om en reell delaktighet. När de tagit upp saker så 

har de vuxna lyssnat på dem. Här följer två exempel från Erika och Anna. Båda 14 år 

gamla.  

 

Vissa lektioner har vi ju fått välja vilken dag vi ska ha provet på. 
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Då när vi inte ville ha hänglås på våra skåp höll vi nog på i två månader att tjata om det: att vi vill inte 

ha hänglås. Och nu har de bytt. 

 

För det tredje uttrycker också eleverna i Emmaboda en förståelse för att deras förslag 

kanske inte alltid kan förverkligas. Men även när så är fallet så blir de tagna i 

anspråk. De blir lyssnade på och de får veta varför det inte går. Signe, 14 år, 

förklarar.  

 

Men dom lyssnar på oss när vi vill nånting. Så får man försvara det man vill. Om dom säger till 

exempel ”Nej”, då får vi veta varför. För att dom inte har pengar eller för att det inte finns utrymme. 

 

Samtliga dessa unga, menar vi, får oss att förstå innebörden av ett djupgående 

delaktighetsarbete. Otvetydigt tycks Emmaboda ha en stark delaktighetskultur i 

skolan. Vi ser följande fem betydelser när vi ser hur delaktighet som 

möjlighetsstruktur i skolan kan bidra till att minska andelen stressade. 

 

• Tillhörighet: att unga i sin skolvardag har en stark känsla av att höra till sin skola 

• Rätten att tala: att unga i sin skolvardag vet att de har rätt att ge uttryck för sina upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar 

• Anspråkstagande: att unga i sin skolvardag känner att vuxna vill veta hur de har det och hur 

de vill ha det och att de därför aktivt tas i anspråk i skolans vardag av skolans vuxna 

• Dialog: att unga i sin skolvardag känner att de ingår i ständig dialog med vuxna om hur de 

har det och hur de skulle vilja ha det 

• Lösningsfokusering: att ungas tillhörighet och röster ingår i en dialog och ett anspråkstagande 

som med stöd i skollag och tillsammans med skolans vuxna söker konkreta lösningar som 

blir så bra som möjligt för så många som möjligt.  

Delaktighet i förening  

Vår andra indikator på delaktighet som möjlighetsstruktur gäller ungas möjlighet att i 

den utsträckning de vill kunna påverka den förening de är medlem i.  
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Drygt var fjärde ung (28 procent) som upplever att de kan påverka sin förening så 

mycket de vill är stressade. Om de istället upplever att de kan påverka den i mindre 

utsträckning än vad de skulle vilja är andelen stressade 36 procent. Vi har här en 

skillnad på 8 procentenheter. Skillnaden är här alltså inte så stor. Vi finner dock att 

unga som känner sig delaktiga i sin förening i något mindre utsträckning är 

stressade än unga som skulle vilja vara mer delaktiga än vad de är.  

Fyra av tio flickor (40 procent) som upplever att de kan påverka sin förening i 

önskad utsträckning är stressade. Om de däremot inte är delaktiga i önskad 

utsträckning är andelen stressade 46 procent. Vi har en skillnad på 6 procentenheter. 

Vi finner alltså att flickor som är nöjda med sin delaktighet i sin förening i något 

mindre utsträckning är stressade än flickor som inte är nöjda med graden av 

delaktighet.  

Knappt var femte pojke (17 procent) som upplever att de kan vara med och påverka 

sin förening så mycket de vill är stressade. Motsvarande andel för pojkar som inte 

upplever att de kan vara med och påverka sin förening i önskad utsträckning är 25 

procent. Här är skillnaden 8 procentenheter. Pojkar som är nöjda med sin delaktighet 

i sin förening är således i något mindre utsträckning stressade än pojkar som inte är 

nöjda med graden av delaktighet. 

Vi har alltså funnit att delaktighet i förening i viss utsträckning kan bidra till att 

sänka andelen stressade. Både bland flickor och pojkar. Men kanske är det också 

just så att ökad delaktighet ökar intresset för delaktighet.  

När unga i fokusgrupperna funderar över detta med att vara delaktighet i sin förening 

i Emmaboda tonar två bilder fram. Det ena är att en del inte är så intresserade av att 

föra fram åsikter till sin förening. Kanske är de aktiva i sin förening just för 

aktivitetens skull. De vill, som exempel, spela fotboll. De kan också vara nöjda med 

hur de har det. Den andra bilden är att en del av dem har ledare som brukar rådfråga 

dem hur de tycker att verksamheten ska organiseras och genomföras. Till exempel 

vilka dagar, hur ofta och hur de ska träna och tävla. De som har sådan ledare tycker 
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att en sådan delaktighet är mycket bra. Kanske är det så att just vuxna som bjuder in 

till delaktighet ökar ungas intresse för delaktighet. Om så är fallet kan delaktighetens 

betydelser förstås med samma begrepp som redovisades i samband med delaktighet i 

skola, nämligen tillhörighet, rätt att tala, anspråkstagande, dialog och 

lösningsfokusering.  

 

• Tillhörighet: att unga i sin förening har en stark känsla av att höra till sin förening 

• Rätten att tala: att unga i sin förening vet att de har rätt att ge uttryck för sina upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar 

• Anspråkstagande: att unga i sin förening känner att vuxna vill veta hur de har det och hur de 

vill ha det och att de därför aktivt tas i anspråk i föreningen av föreningens ansvariga vuxna 

• Dialog: att unga i sin förening känner att de ingår i ständig dialog med vuxna om hur de har 

det och hur de skulle vilja ha det 

• Lösningsfokusering: att ungas tillhörighet och röster ingår i en dialog och ett anspråkstagande 

som gör att de tillsammans med föreningens vuxna söker konkreta lösningar som blir så bra 

som möjligt för så många som möjligt.  

Delaktighet i lokalsamhället 

Så till vår tredje och sista indikator på delaktighet som möjlighetsstruktur. Den gäller 

huruvida unga upplever att de har eller inte har möjlighet att föra fram sina åsikter 

till de som bestämmer i den egna kommunen. Vi kallar den, som sagt, delaktighet i 

lokalsamhället. Vi nöjer oss här med att jämföra unga som vill vara delaktiga och 

unga som upplever att de har stor möjlighet att göra sina röster hörda och unga som 

vill vara delaktiga men inte upplever att de har någon möjlighet att göra sina röster 

hörda. Vi tänker oss alltså att detta att vilja och kunna göra sin röst hörd till dem som 

bestämmer är en viktig indikator på just delaktighet i lokalsamhället.    

Bland unga som vill och upplever att de kan vara delaktiga i lokalsamhället är 26 

procent stressade. Motsvarande andel för de som vill men inte upplever att de kan är 

40 procent. Vi har här en skillnad på 14 procentenheter. Vi finner alltså att unga som 



 69 

vill och kan vara delaktiga i mindre utsträckning är stressade än unga som vill men 

inte kan vara delaktiga.  

Drygt fyra av tio flickor (43 procent) som vill och upplever att de får vara delaktiga 

är stressade. Om de istället vill men inte upplever att de kan vara delaktiga är andelen 

stressade 49 procent. Följaktligen är skillnaden 6 procentenheter. Flickor som vill 

och kan vara delaktiga är därmed i något mindre utsträckning stressade än flickor 

som vill men inte upplever sig kunna göra sina röster hörda till de som bestämmer i 

lokalsamhället.  

Motsvarande andelar för pojkar är 8 respektive 29 procent. Här är skillnaden således 

betydligt större, nämligen hela 21 procent. Vi finner därmed att pojkar som vill och 

kan vara delaktiga i det vi kallar lokalsamhället i betydligt mindre utsträckning är 

stressade än pojkar som vill men inte kan vara delaktiga. Med andra ord: att vilja 

och kunna vara delaktiga i lokalsamhället tycks med avseende på stress vara av 

större betydelse för pojkar än för flickor.     

Av fokusgrupper från Emmaboda framgår att unga upplever att politiker och 

tjänstemän i det egna lokalsamhället har ett intresse av att veta vad de unga tycker 

och tänker. Karl, 14 år, formulerar det så här.  

Det är ju det… dom har insett det nu att alla ungdomar börjar ju flytta härifrån. Och det kommer 

liksom inga pengar till Emmaboda. Så liksom dom försöker ju få in mer evenemang… alltså de 

försöker!   

Bea, 14 år, berättar följande om ett möte som genomförts mellan skolans elevråd och 

kommunens politiker:  

Vi hade ett sånt här möte med elevrådet förra veckan och då fick vi i styrelsen gå upp till 

kommunhuset och så kom dom här partierna eller dom från Emmaboda då. Så satt vi där. Så vi fick 

föra fram våra förslag. Vad vi ville göra i Emmaboda och så lyssnade dom på det och så skulle dom ta 

upp det. Och liksom där har vi ändå fått säga lite. Det är liksom sånt som vi har tagit upp i klassen 

allihopa. Sen har vi sammanfattat det och sen har vi kommit fram med det och så ska dom kanske 
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göra nånting åt det och så där. Så det tycker jag ändå att vi har fått göra lite och det händer typ nån 

gång ibland så.  

Precis som i fallet med delaktighet i skola och i förening finner vi även när det gäller 

delaktighet i det vi kallar lokalsamhället de innebörder vi ovan benämnde 

tillhörighet, rätten att tala, anspråkstagande, dialog och lösningsfokusering.  

 

• Tillhörighet: att unga i sitt lokalsamhälle har en stark känsla av att höra till just sitt 

lokalsamhälle 

• Rätten att tala: att unga i sitt lokalsamhälle vet att de har rätt att ge uttryck för sina 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar 

• Anspråkstagande: att unga i sitt lokalsamhälle känner att politiker och tjänstemän vill veta 

hur de har det och hur de vill ha det och att de därför aktivt tas i anspråk av just lokala 

politiker och tjänstemän 

• Dialog: att unga i sitt lokalsamhälle känner att de ingår i ständig dialog med lokala politiker 

och tjänstemän om hur de har det och hur de skulle vilja ha det 

• Lösningsfokusering: att ungas tillhörighet och röster ingår i en dialog och ett anspråkstagande 

som gör att de tillsammans med lokala politiker och tjänstemän söker konkreta lösningar som 

blir så bra som möjligt för så många som möjligt.  

I fallet med ungas delaktighet i lokalsamhället förser fokusgrupperna oss med 

ytterligare en insikt: vikten av att just vuxna tar ansvar för och visar vilja till att 

mobilisera starka möjlighetsstrukturer för delaktighet i frågor som är viktiga för 

ungas samtida livsvillkor och framtida livschanser. Och när så sker ser vi hur 

politikers och tjänstemäns förtroendekapital ökar bland unga. Vi kan därmed också 

förstå att lärare och föreningsledare som agerar för att stärka en möjlighetsstruktur 

för delaktighet också vinner förtroende. Emmaboda har ju, som vi redan vet, mycket 

låga andelar stressade unga.  

Delaktighet som starkt närvarande möjlighetsstruktur 

Vi avslutar våra indikeringar på hur delaktighet kan bidra till att sänka andelen 

stressade unga med att se vad som händer när de unga erbjuds möjlighetsstrukturer 

av olika styrka.  
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Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur med avseende på delaktighet avses… 

• Att unga upplever en stark delaktighetskultur i skolan 

• Att unga upplever att de kan påverka sin förening i den utsträckning som de önskar 

• Att unga vill och upplever möjligheten att kunna påverka de politiker och tjänstemän som 

bestämmer i lokalsamhället 

Om möjlighetsstrukturen varken är svag eller stark är två av de tre indikatorerna 

uppfyllda. Med en frånvarande möjlighetsstruktur är följaktligen ingen av de tre 

indikatorerna uppfyllda.  

Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur är 13 procent av de unga stressade. Med 

en varken svag eller stark möjlighetsstruktur är andelen stressade 28 procent. Om 

möjlighetsstrukturen istället är frånvarande har andelen stressade stigit till 43 

procent. Vi har här en skillnad mellan en starkt närvarande och en frånvarande 

möjlighetsstruktur på 30 procent.  

Bland flickor med en stark möjlighetsstruktur för delaktighet är endast 8 procent 

stressade. Bland flickor vars möjlighetsstruktur varken är svag eller stark är andelen 

stressade 35 procent. Motsvarande andel för en frånvarande möjlighetsstruktur är 

hela 55 procent. Här är skillnaden mellan en starkt närvarande och en frånvarande 

möjlighetsstruktur hela 47 procentenheter. Motsvarande andelar för pojkar är 16, 21 

och 24 procent. Här är alltså andelsskillnaden mellan starkt närvarande och 

frånvarande möjlighetsstruktur påtagligt lägre, nämligen 8 procentenheter. En viktig 

slutsats är alltså att andelen stressade unga är betydligt lägre om 

möjlighetsstrukturen för delaktighet är stark än om den är frånvarande. Särskilt så 

är fallet för flickor. Otvetydigt tycks alltså en starkt närvarande möjlighetsstruktur 

med avseende på delaktighet vara av särskild vikt och betydelse när det gäller att 

sänka andelen stressade flickor. Detta gäller särskilt delaktigheten i skolan.  
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3. MAXIMAL MÖJLIGHETSSTRUKTUR 

Vi avslutar vår användning av Luppen som redskap för att undersöka hur andelen 

stressade unga kan minska genom att visa vad som händer om de ovan fem 

redovisade möjlighetsstrukturerna i olika grad samverkar. Med stressade unga avses, 

precis som i övriga kapitel i rapporten, unga som flera gånger i veckan eller oftare 

känner sig stressade.  

Från maximal möjlighetsstruktur till möjlighetsstrukturernas tomrum 

Med en maximal möjlighetsstruktur avser vi en situation där en ung individs 

möjlighetsvillkor rymmer fem starkt närvarande möjlighetsstrukturer, nämligen en 

för skola, en för fritid, en för trygghet, en för arbete och ekonomi samt en för 

delaktighet. Vi tänker oss alltså nu att alla de sexton indikatorer som definierat de 

fem möjlighetsstrukturerna är uppfyllda. Motsatsen, att en ungs livsvillkor inte 

rymmer någon starkt närvarande möjlighetsstruktur, kallar vi 

möjlighetsstrukturernas tomrum. Däremellan kan en ung individ ha tillgång till 

mellan en och fyra starkt närvarande möjlighetsstrukturer. Vad kan vi så lära oss av 

detta? Låt oss börja med de villkor i vilka ingen stark möjlighetsstruktur ryms i en 

ungs livsvillkor för att sedan se vad som händer när en till fem starkt närvarande 

möjlighetsstrukturer adderas. 

Innan vi påbörjar denna redovisning är det av värde att påminna läsaren om att 

andelen stressade unga i Kalmar län och Eksjö kommun är 30 procent.  

Maximal möjlighetsstruktur och andelen stressade unga 

Med möjlighetsstrukturernas tomrum hör 51 procent av de unga till kategorin 

stressade. Med tillgång till en starkt närvarande möjlighetsstruktur är andelen 

stressade 39 procent. Med tillgång till två starkt närvarande möjlighetsstrukturer har 

andelen sjunkit till 24 procent. Med tillgång till tre sådana möjlighetsstrukturer är vi 

nere på 15 procent stressade unga. Med fyra möjlighetsstrukturer är vi nere på 7 
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procent. Och slutligen, vad är utfallet om en ungs möjlighetsvillkor motsvarar kraven 

för en maximal möjlighetsstruktur? Svaret är 0 procent. Vi har alltså rört oss från att 

drygt hälften av de unga stressade – möjlighetsstrukturernas tomrum – till att ingen 

är det! Vi har alltså funnit att ungas tillgång till olika antal möjlighetsstrukturer 

samspelar högst påtagligt med andelen stressade unga.  

En viktig slutsats är därmed att ju flera starkt närvarande möjlighetsstrukturer som 

unga har tillgång till, desto mindre andel stressade unga har vi i samhället. 

Hur ser då utfallet ut för flickor och pojkar? Det kan vara bra att hålla i minnet att 40 

procent av flickorna och 20 procent av pojkarna är stressade i Kalmar län och Eksjö 

kommun.  

Maximal möjlighetsstruktur och andelen stressade flickor och pojkar 

Med möjlighetsstrukturernas tomrum är nästan sex av tio flickor stressade (58 

procent). Om en starkt närvarande möjlighetsstruktur ryms i flickors liv är andelen 

stressade 46 procent. Om två sådana möjlighetsstrukturer är uppfyllda är vi nere på 

31 procent stressade flickor. Med tre har andelen stressade sjunkit till 20 procent. 

Med fyra är det 7 procent. Och, till sist, med en maximal möjlighetsstruktur så är det 

inga flickor som är stressade (0 procent).  

Om pojkar lever med möjlighetsstrukturernas tomrum hör 37 procent av dem till 

kategorin stressade unga. Med en starkt närvarande möjlighetsstruktur är 28 procent 

av pojkarna stressade. Med närvaron av två sådana strukturer har andelen stressade 

sjunkit till 18 procent. Med tre är det 11 procent. Med fyra möjlighetsstrukturer är 

andelen stressade pojkar densamma som andelen stressade flickor med samma 

mängd närvarande möjlighetsstrukturer, nämligen 7 procent. Och, åter, med en 

maximal möjlighetsstruktur hör inte heller några pojkar till kategorin stressade unga.  

Vi har därmed också funnit att både flickor och pojkars tillgång till olika antal 

möjlighetsstrukturer samspelar högst påtagligt med andelen stressade flickor och 

pojkar.  
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En viktig slutsats är därmed att om ju flera starkt närvarande möjlighetsstrukturer 

som flickor och pojkar har tillgång till, desto mindre andel stressade unga har vi i 

samhället. 

Otvetydigt så torde andelen stressade unga vara betydligt färre om fler hade tillgång 

till starkt närvarande möjlighetsstrukturer i termer av skola, fritid, trygghet, arbete 

och ekonomi och delaktighet. Det, om något, är vad vi har kunnat lära av vår enkla 

användning av den så kallade Luppen. 
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5. KONKLUSIONER: ATT MINSKA ANDELEN 

STRESSADE UNGA 

Vi avslutar med att sammanfatta rapportens huvudsakliga innehåll. Först redovisar vi 

rapportens grundidé och design. Vi repeterar syfte, fråga och fokus på stress och 

hälsa. Sedan återkopplar vi till studiens teoretiska ramverk om möjlighetsstrukturer. 

Därefter sammanfattar vi utfallet av våra undersökningar av de fem 

möjlighetsstrukturerna och dess bestämmande indikatorer. Frågan är sedan vilka 

innebörder dessa indikatorer har för fokusgruppernas unga i Emmaboda, det vill säga 

för unga i kommunen med påtagligt lägst andel stressade unga. Det är vår 

övertygelse att våra teoretiska tolkningar av indikatorernas betydelser utgör 

användbara redskap för vuxna som vill anta uppgiften att arbeta med att sänka 

andelen stressade unga i Kalmar län och Eksjö kommun. De pekar helt enkelt ut vad 

unga har tillgång till när andelen stressade unga är låg. Om alla unga fick tillgång till 

de innebörder våra tolkningar synliggör skulle vi med all säkerhet högst påtagligt 

minska andelen stressade unga. Vi avslutar med att sammanfatta utfallet för fem 

samverkande möjlighetsstrukturer. Det vi ovan just beskrivit som maximal 

möjlighetsstruktur.  

Grundidé och design 

Vi har använt Luppen 2012 för att studera det vi benämner stressade unga. Dessa 

unga avser elever i årskurs 8 i Kalmar län och Eksjö kommun som flera gånger i 

veckan eller varje dag känt sig stressade. Vårt övergripande syfte har varit att 

använda Luppen för att undersöka hur andelen stressade unga kan minskas.  

Istället för fokusera individers förmåga att hantera obalanser mellan krav och 

förmåga har vi valt att utforska ungas tillgång till sådana strukturella möjligheter som 

kan bidra till att överskrida obalanser mellan vad unga förväntar sig att ha tillgång 

till och vill vara en del av och vad unga får tillgång till och därmed kan vara en del 

av. Låt oss kalla det för ett ungdomspolitiskt perspektiv. Med andra ord har vi 
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intresserat oss för sådana villkor och en sådan delaktighet som just kan minska 

andelen stressade unga.  

Det finns flera skäl till varför en minskning av andelen stressade unga är angelägen. 

För det första måste andelen stressade unga i Kalmar län och Eksjö kommun 

betecknas som hög. Vi har funnit att nästan var tredje ung (30 procent) i de studerade 

kommunerna är stressade. Vi fann också högst påtagliga könsskillnader. Fyra av tio 

flickor (40 procent) hörde till kategorin stressade unga. Detsamma gällde var femte 

pojke (20 procent). Visst finns undantag som Emmaboda och Hultsfred. Två 

kommuner med föredömligt låga andelar stressade. Särskilt så Emmaboda där var 

tionde ung (10 procent) är stressad. Motsvarande andelar för flickor och pojkar i just 

Emmaboda är 13 respektive 5 procent. Motsatsen finner vi i Högsby där 45 procent 

av unga är stressade. Det gäller 52 procent av flickorna och 33 procent av pojkarna. 

Men, otvetydigt så, måste merparten av de studerade kommunerna förstå vikten av 

att hitta vägar för att sänka andelen stressade unga. Särskilt viktigt är det att sänka 

andelen stressade flickor.   

För det andra så vet vi också att andelen stressade unga tenderar att öka när de 

lämnar högstadiet och blir unga vuxna på gymnasiet. Att så är fallet gäller samtliga 

kommuner utom Högsby. Här har alltså Högsby något att lära andra kommuner! 

Varför är andelen stressade på gymnasiet där lägre än andelen stressade på 

högstadiet? Och, samtidigt, varför är andelen stressade i Högsby så hög på 

högstadiet? 

För det tredje vet vi också att stress påverkar ungas allmänna hälsotillstånd negativt. 

Det samspelar också med en rad andra hälsobekymmer. Inte minst problem som har 

med sömn och trötthet att göra. Och, därtill, problem med långvarig stress påverkar 

inte endast deras samtida utan också framtida hälsa – och livschanser. Det kan, som 

exempel, påverka möjligheterna att vara koncentrerad och mottaglig för 

undervisning, vilket i sin tur påverkar framtida utbildningsval och livschanser.   
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Av dessa skäl bestämde vi oss för att fokusera möjligheter. Vår vägledande fråga 

blev därför hur andelen unga som är stressade kan bli färre. Det är alltså mycket 

glädjande att vi har kunnat använda Luppen för att visa att det finns en rad saker att 

göra för att just minska andelen stressade unga. Särskilt så, igen, andelen stressade 

flickor.  

Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt lånade vi från den amerikanska sociologen Robert K. 

Merton, nämligen möjlighetsstrukturer: organiserade möjligheter som erbjuder unga 

resurser, tillfällen och händelser som ökar chanserna för individer att uppnå specifika 

utfall. Ju starkare möjlighetsstrukturer och ju fler som har tillgång till dem, desto 

större sannolikhet att fler elever inte är stressade. Så löd – när vi relaterade Mertons 

teoretiska ramverk till frågan om att minska andelen stressade unga – vårt teoretiska 

antagande. Följaktligen har vi med hjälp av Luppen undersökt om så kan vara fallet.  

Fem möjlighetsstrukturer och dess indikatorer 

Vi konstruerade och undersökte fem möjlighetsstrukturer.  

För det första studerade vi utfallet av en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

skola. Vi fann att en sådan struktur högst påtagligt reducerade andelen stressade 

unga. Med andra ord fann vi att bra undervisningskvalitet, bra stämning på skolan, 

stödjande undervisning vid behov och bra skolhälsovård sänkte andelen stressade 

unga. Undervisningskvaliteten var något viktigare för pojkar än flickor. Med 

skolstämning var förhållanden de omvända. Stödjande undervisning visade sig i stort 

vara lika viktigt för pojkar och flickor. Skolhälsovården, däremot, var viktigare för 

flickor än pojkar. Men sammanfattningsvis var effekten av en starkt närvarande 

möjlighetsstruktur för skola påtaglig när det gäller att sänka andelen stressade unga. 

Det gäller i stort både flickor och pojkar.  

För det andra studerade vi utfallet av en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

fritid . Även här fann vi att tillgången till en sådan struktur högst påtaglig reducerade 
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andelen stressade unga. Det vi kallade fritidsutbud, fritidsbalans och 

kompisrelationer var viktiga indikatorer. Unga med stort fritidsutbud var i något 

mindre utsträckning stressade än unga med ett litet fritidsutbud. Med fritidsbalans 

följde påtagligt lägre andel stressade. Detsamma gällde bra kompisrelationer. 

Fritidsutbud och fritidsbalans hade mycket likartade effekt på andelen stressade. 

Kompisrelationer, däremot, hade större betydelse för pojkar än flickor. Sammantaget 

visade sig dock en starkt närvarande möjlighetsstruktur vara viktig för både flickor 

och pojkar.  

För det tredje intresserade vi oss för en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

trygghet. Även en sådan struktur reducerade högst påtagligt andelen stressade unga. 

Vi intresserade oss för ungas trygghet i vardagen och frånvaro av mobbning och 

utfrysning samt frånvaro av kränkningar. Vi fann en påtagligt lägre andel stressade 

bland unga med hög grad av trygghet i den egna vardagen än bland unga med låg 

grad av trygghet. Att så var fallet gällde i något högre grad pojkar än flickor. När det 

gäller mobbning och utfrysning var utfallet i stort lika för flickor och pojkar. När det 

gäller frånvaro av kränkningar var effekten något större för flickor än för pojkar. Den 

samlade bilden är att en starkt närvarande möjlighetsstruktur för trygghet påtagligt 

sänker andelen stressade för både för pojkar och, särskilt så, för flickor. 

För det fjärde fokuserade vi en starkt närvarande möjlighetsstruktur för arbete och 

ekonomi. Tre indikatorer definierade denna möjlighetsstruktur. Indikatorn 

sommarjobb visade sig vara lika viktig för flickor och pojkar. Frånvaro av begränsat 

konsumtionsutrymme hade större effekter på flickor än pojkar. När det gäller 

frånvaro av begränsats aktivitetsutrymme fick vi i stort samma utfall för flickor och 

pojkar. Sammantaget visade det sig att en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

arbete och ekonomi har positiva effekter på andelen stressade bland både flickor och 

pojkar.  

Till sist riktade vi våra blickar mot en starkt närvarande möjlighetsstruktur för 

delaktighet. Än en gång fann vi en betydligt lägre andel stressade bland unga med 

tillgång till en sådan struktur än bland unga som inte hade det. Tre indikatorer 
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studerades. Med hög grad av delaktighet i skolan var andelen stressade lägre. Men 

det gällde uteslutande flickor. Med hög grad av delaktighet i den egna föreningen 

följde en något lägre andel stressade. Utfallet var i stort detsamma för flickor och 

pojkar. Till sist delaktighet i lokalsamhället, vilken avsåg ungas möjligheter att föra 

fram egna åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Vi fann en lägre andel 

stressade bland unga som vill och upplever att de kan vara delaktiga än bland unga 

som vill med inte upplever att de kan vara delaktiga. Att så var fallet gällde i större 

utsträckning pojkar än flickor. Sammantaget fann vi att en starkt närvarande 

möjlighetsstruktur för delaktighet betydligt reducerade andelen stressade unga. 

Särskilt så för flickor, vilket till stor del har att göra med just delaktighet i skolan.  

Fokusgrupperna: indikatorernas innebörder 

Som läsaren minns genomförde vi också fokusgrupper med unga i Emmaboda. 

Skälet var att kommunens mycket låga andel stressade unga. Och det gällde både 

flickor och pojkar. Vi blev nyfikna på vad unga i Emmaboda hade att berätta om de 

indikatorer vi studerat med statistik. Vi ville försöka förstå vilka innebörder dessa 

indikatorer kunde ha för de unga själva. Vi fann, indikator för indikator, följande 

resultat: 

Upplevd undervisningskvalitet:  

 

• Avgränsat kunskapsstoff: att lärare är tydliga med vilket kunskapsinnehåll eleverna ska 

prioritera och lära sig 

• Skoltid för fokuserade läroprocesser: att lärarna ger eleverna tid under skoldagen för att 

arbete med att lära sig det avgränsade kunskapsstoffet 

• Pedagogiskt stöd för lärande: att lärarna ger elever stöd på skoltid att lära sig det avgränsade 

kunskapsstoffet 

• Planerade examinationer: att lärarna planerar examinationer så att de sprids ut över tid 

• Samtal om stress: att lärarna – förutom en satsning på avgränsat kunskapsstoff, skoltid för 

fokuserade läroprocesser, pedagogiskt stöd för lärande och planerade examinationer – för 

dialoger med unga om deras lärande i avsikt att minska andelen stressade. 
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Upplevd skolstämning: 

• Inkluderande umgänge: att elever från olika skolklasser och nätverk kan umgås tillsammans i 

skolans vardag 

• Organisering av skolvardag: att skolans vardag är planerad så att möten mellan olika 

elevgrupper utanför lektionstid möjliggörs 

• Platser och miljöer för avkoppling och vila: att skolan erbjuder just platser och miljöer där ett 

inkluderande umgänge möjliggörs 

• Aktiviteter som bidrar till avkoppling och vila: att de platser och miljöer som har som syfte 

att bidra till just avkoppling och vila erbjuder aktiviteter som är efterfrågade och reducerar 

upplevelser av stress 

• Positiv känslostruktur: att umgänge, skolvardag, platser och miljöer och aktiviteter genererar 

positiva känslor att få vara med (att tillhöra) och ha det skönt och roligt.  

Stödjande undervisning: 

 

• Tillit till stödjande undervisning som resurs: att eleverna har stor tilltro till att de vid behov 

får hjälp med sitt lärande 

• Klok organisering av resurser och hjälp: att det finns en genomtänkt verksamhet som vill 

och kan hjälpa unga med olika behov 

• Trovärdiga vuxenansvariga lärare: att unga känner att de lärare som arbetar med dem i 

tanke, känsla och handling visar att de är uppmärksamma, insiktsfulla och ansvarstagande 

och att deras lärare därmed vill och kan praktisera omsorg för deras läroprocesser 

• Verksamhetens och pedagogers uthållighet: att ansvariga vuxna arbetar långsiktigt och just 

visar uthållighet i ansvar över tid 

• Stödjande undervisning vid behov med status: att den hjälp som erbjuds äger tillit, är klokt 

organiserad och bärs upp av trovärdiga lärare och som sammantaget ger verksamheten en 

sådan status att den efterfrågas. 

Stödjande skolhälsovård: 

• En reellt existerande och vardagligt tillgänglig skolhälsovård: att det finns en skolhälsovård 

i anslutningen till skolan och att den finns att tillgå under skolvardagen 
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• En skolhälsovård som är känd för att ta ungas behov på stort allvar: att unga i sin kontakt 

med skolhälsovården känner att de av professionella människor tas på största allvar 

• En skolhälsovård med fint bemötande: att unga i sin kontakt med skolhälsovården blir 

bemötta med öppenhet och integritet 

• En skolhälsovård med gott rykte bland skolans elever: att de som besökt skolhälsovården 

berättar för andra elever om att den är bra 

• En skolhälsovård med hög status: att skolhälsovården genom sin existens och tillgänglighet, 

sitt allvar, sitt bemötande och goda rykte erhåller den status som möjliggör bästa möjliga 

verksamhet för unga och deras välbefinnande och hälsa. 

Fritidsutbud: 

• Meningsfulla platser: att kommunen bidrar till att utveckla en infrastruktur av platser för 

aktiviteter som är efterfrågade och kan skapa efterfrågan 

• Meningsfulla verksamheter och aktiviteter: att kommunen bidrar till att utveckla en 

infrastruktur av verksamheter och aktiviteter som är efterfrågade och kan skapa efterfrågan 

• Mångfaldigt utbud av olika meningsfulla plaster, verksamheter och aktiviteter: att 

kommunen bidrar till att utveckla en sådan utbudsvariation av just platser, verksamheter och 

aktiviteter så att alla unga medborgare upplever att det i det aktuella fritidsutbudet finns 

något som de efterfrågar eller kan upptäcka intresse för 

• Inkluderande platser, verksamheter och aktiviteter: att när unga kommer till en plats, en 

verksamhet och en aktivitet så upplever de omedelbart en för givet tagen känsla av 

tillhörighet och delaktighet 

• Berättelser om en aktiv kommun: att ett starkt fritidsutbud i termer av en mångfald av 

inkluderande platser, verksamheter och aktiviteter vittnar om en attraktiv kommun i 

utveckling som i dialog med unga medborgare eftersträvar allas delaktighet. 

Fritidsbalans: 

• Strävan efter fritidsbalans mellan fritidsaktiviteter och skolarbete: att unga ofta är medvetna 

om vikten av att finna balans mellan just fritidsaktiviteter och skolarbete 
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• Vuxnas uppmärksamhet: att vuxna ska förstå och uppmärksamma ungas strävan efter 

fritidsbalans 

• Vuxnas ansvarstaganden: att vuxna bör ha ansvaret för att unga kan finna fritidsbalans 

• Organiserat stöd för att skapa fritidsbalans: att vuxna och delaktiga unga organiserar 

verksamheter så att fritidsbalans kan uppnås 

• Vuxnas värde och legitimitet: att vuxna som ser, uppmärksammar och tar ansvar för ungas 

möjlighet till fritidsbalans och som med delaktiga unga organiserar verksamheter så 

fritidsbalans uppnås tilldelas stort värde och ges legitimitet i sin vuxenroll.  

Kompisrelationer:  

• Tillhörighet: att ha kompisar är att känna existentiell säkerhet i att höra till  

• Tillit : att ha bra relationer till kompisar är att känna tillit till en tillhörighet på ett för givet 

taget sätt 

• Görande: att ha bra relationer till kompisar är att göra saker tillsammans som på en och 

samma gång odlar det gemensamma viets vänskapsband och får en att koppla av och må bra 

• Självförtroende, självskattning och självaktning: att ha kompisar och därigenom känna 

tillhörighet och tillit till ett gemensamt görande är att få självförtroende (jag är någon andra 

vill vara med, vilket betyder att jag är någon som betyder något för mig själv och andra), 

känna självskattning (jag är någon som andra skattar som värdefull, vilket innebär att jag har 

ett värde både i mina egna och andras ögon) och uppleva självaktning (jag är någon som jag 

själv och andra aktar, vilket innebär att jag och andra kan se på mig som en betydelsefull 

människa) 

• Bejakande självidentitet: att ha bra relationer till andra är att via tillhörighet, tillit, görande, 

självförtroende, självrespekt och självaktning bygga en bejakande självförståelse av vem man 

är och vill vara med sig själv och andra.  

Trygghet i vardagen 

• Efterfrågan på trygghet i vardagen: att unga tycker att det är viktigt att de kan känna sig 

trygga på de platser där de lever sina vardagliga liv 
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• Faktisk upplevelse av trygghet: att det är viktigt att unga upplever att de är trygga i sin egen 

vardag 

• Trygghet som allvar: att unga tar frågor om trygghet i sin egen vardag på stort allvar 

• Dialog om trygghet: att unga vill ha en dialog om trygghet med ansvariga vuxna 

• Vuxenansvar för trygghet: att det är viktigt att vuxna tar ungas efterfrågan på trygghet på 

allvar och att de för en dialog med unga om ungas trygghet i vardagen samt tar denna dialog 

som utgångspunkt för olika typer av insatser. 

Frånvaro av mobbning och utfrysning 

• Hög grad av medvetenhet: att personal och elever tillsammans har hög uppmärksamhetsgrad 

på tendenser till mobbning och utfrysning. 

• Värdegrundsarbete: att skolan arbetar med en värdegrund som får alla att förstå att mobbning 

och utfrysning inte är något acceptabelt 

• Handlingsplan och organisation: att det finns mål och organiserade sammanhang som 

arbetar med frågor om mobbning och utfrysning 

• Öppen dialog och tillit mellan personal och elever: att det finns en hög grad av öppenhet och 

tillit i relationer mellan personal och elever 

• Direkta insatser vid behov: att problem med tendenser till mobbning och utfrysning genast 

uppmärksammas och hanteras. 

Frånvaro av kränkningar:  

• Hög grad av medvetenhet: att personal och elever tillsammans har hög uppmärksamhetsgrad 

på tendenser till kränkningar 

• Värdegrundsarbete: att skolan arbetar med en värdegrund som får alla att förstå att 

kränkningar inte är något acceptabelt 

• Handlingsplan och organisation: att det finns mål och organiserade sammanhang som 

arbetar med frågor om kränkningar 
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• Öppen dialog och tillit mellan personal och elever: att det finns en hög grad av öppenhet och 

tillit i relationer mellan personal och elever 

• Direkta insatser vid behov: att problem med tendenser till kränkningar genast 

uppmärksammas och hanteras. 

Sommarjobb:  

• Inkludering: att unga ges plats i ett samhälle som efterfrågar deras kompetenser och förmåga 

till ansvarstagande 

• Samhällstillit: att unga förstår att samhället bryr sig om dem och vill att de ska vara en del av 

det 

• Egenekonomi: att unga får en inkomst som gör det möjligt att konsumera och delta i 

eftersträvansvärda aktiviteter som kostar pengar 

• Stöd i vuxentillblivelse: att unga utvecklas genom att de ges ansvar för att genomföra 

arbetsuppgifter med samhälleligt värde 

• Självkänsla: att ungas självkänsla stärks genom att de inkluderas, utvecklar tillit till 

samhället, ges möjligheter till egna inkomster och ges stöd i den egna vuxentillblivelsen.  

Frånvaro av begränsat konsumtionsutrymme 

 

• Synliggörande: att synliggöras som den som likt andra har möjlighet att konsumera sådant 

som andra gör 

• Tillhörighet: att få känna att man är som andra och därmed inte pekas ut 

• Status: att inte riskera att förlora värde i andras ögon – att vara den som inte har tillgång till 

vad andra har tillgång till 

• Frånvaro av skamkänslor: att inte drabbas av känslor av underlägsenhet och skam 

• Självbild: att till följd av positivt synliggörande, tillhörighet och status samt frånvaro av 

skamkänslor få uppleva en positiv självbild. 
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Frånvaro av begränsat aktivitetsutrymme: 

 

• Synliggörande: att synliggöras som den som likt andra har möjlighet att delta i aktiviteter 

som andra kan delta i 

• Tillhörighet: att få känna att man är som andra och därmed inte pekas ut 

• Status: att inte riskera att förlora värde i andras ögon – att vara den som inte har tillgång till 

vad andra har tillgång till 

• Frånvaro av skamkänslor: att inte drabbas av känslor av underlägsenhet och skam 

• Självbild: att till följd av positivt synliggörande, tillhörighet och status samt frånvaro av 

skamkänslor få uppleva en positiv självbild.  

Delaktighet i skolan 

 

• Tillhörighet: att unga i sin skolvardag har en stark känsla av att höra till sin skola 

• Rätten att tala: att unga i sin skolvardag vet att de har rätt att ge uttryck för sina upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar 

• Anspråkstagande: att unga i sin skolvardag känner att vuxna vill veta hur de har det och hur 

de vill ha det och att de därför aktivt tas i anspråk i skolans vardag av skolans vuxna 

• Dialog: att unga i sin skolvardag känner att de ingår i ständig dialog med vuxna om hur de 

har det och hur de skulle vilja ha det 

• Lösningsfokusering: att ungas tillhörighet och röster ingår i en dialog och ett anspråkstagande 

som med stöd i skollag och tillsammans med skolans vuxna söker konkreta lösningar som 

blir så bra som möjligt för så många som möjligt.  

 

Delaktighet i föreningen 

 

• Tillhörighet: att unga i sin förening har en stark känsla av att höra till sin förening 

• Rätten att tala: att unga i sin förening vet att de har rätt att ge uttryck för sina upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar 

• Anspråkstagande: att unga i sin förening känner att vuxna vill veta hur de har det och hur de 

vill ha det och att de därför aktivt tas i anspråk i föreningen av föreningens ansvariga vuxna 

• Dialog: att unga i sin förening känner att de ingår i ständig dialog med vuxna om hur de har 

det och hur de skulle vilja ha det 
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• Lösningsfokusering: att ungas tillhörighet och röster ingår i en dialog och ett anspråkstagande 

som gör att de tillsammans med föreningens vuxna söker konkreta lösningar som blir så bra 

som möjligt för så många som möjligt.  

 

Delaktighet i lokalsamhället:  

 

• Tillhörighet: att unga i sitt lokalsamhälle har en stark känsla av att höra till just sitt 

lokalsamhälle 

• Rätten att tala: att unga i sitt lokalsamhälle vet att de har rätt att ge uttryck för sina 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar 

• Anspråkstagande: att unga i sitt lokalsamhälle känner att politiker och tjänstemän vill veta 

hur de har det och hur de vill ha det och att de därför aktivt tas i anspråk av just lokala 

politiker och tjänstemän 

• Dialog: att unga i sitt lokalsamhälle känner att de ingår i ständig dialog med lokala politiker 

och tjänstemän om hur de har det och hur de skulle vilja ha det 

• Lösningsfokusering: att ungas tillhörighet och röster ingår i en dialog och ett anspråkstagande 

som gör att de tillsammans med lokala politiker och tjänstemän söker konkreta lösningar som 

blir så bra som möjligt för så många som möjligt.  

 

Med dessa innebörder kan vi bättre förstå vad som i praktiken behöver göras för att 

reducera andelen stressade unga. Tillsammans utgör de svar på vår fråga om hur 

andelen stressade unga kan minska i Kalmar län och Eksjö kommun.  

 

Maximal möjlighetsstruktur 

Till sist har vi lärt oss att om samtliga indikatorer är uppfyllda och vi har en maximal 

möjlighetsstruktur, så har vi inga stressade unga. Vi står alltså här med ett maximalt 

glädjebudskap! Men just en maximal möjlighetsstruktur har vi inga stressade unga. 

Och om en sådan möjlighetsstruktur lyser med sin frånvaro hör drygt hälften av alla 

unga till kategorin stressade. Med möjlighetsstrukturernas tomrum är nästan sex av 

tio flickor stressade. Motsvarande andelsnivå för pojkar är knappt fyra av tio. 
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Problemet, förstås, är att de unga som har tillgång till en maximal möjlighetsstruktur 

är för få. Och att de som i olika grad inte har det är för många.  

Vi kan förstås inte veta om just dessa möjlighetsstrukturer är de bästa möjliga 

insatser för de som är stressade. Det kan finnas andra indikatorer och strukturer av 

värde. Men mycket talar för att de indikatorer och strukturer som vi konstruerat och 

studerat torde vara användbara redskap för dem som vill arbeta med att sänka 

andelen stressade unga. Vi har i alla fall blottlagt indikatorer och strukturer som är 

viktiga. Vi vet också vad unga människor kan tilldela dem för betydelse. Det borde 

alltså vara varje studerad kommuns mål att förverkliga så många indikatorer och 

möjlighetsstrukturer som möjligt. 

Så har vi då i all enkelhet, med några indikatorer och ett teoretiskt ramverk, visat att 

stressade inte är något unga måste vara. Det är något unga blir när starkt 

närvarande möjlighetsstrukturer för skola, fritid, trygghet, ekonomi och arbete och 

delaktighet i allt för stor utsträckning lyser med sin frånvaro. Det är alltså möjligt att 

tänka sig att frånvarande möjlighetsstrukturer utgör bidragande förklaringar till 

varför så stora andelar unga är stressade.  

De kommuner som nu tycker att något borde göras för att sänka andelen stressade 

unga kan på förhållandevis goda grunder ta de innebörder unga själva tilldelar de 

studerade indikatorerna som utgångspunkt för strategiska insatser. Det vore också att 

uppfylla vårt lands ungdomspolitiska mål.  


