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Sammanfattning  

Den industrialiserade världen har de senaste årtiondena genomgått 

förändringar vilket har bidragit till att en ny tidsperiod uppkommit. 

Tidsperioden benämns enligt forskaren Arnett (2007) som Emerging 

Adulthood och har den svenska översättningen vuxenblivande. Perioden 

sträcker sig mellan åren 18-25. Stress är en känsla av press som för 

stunden inte är hanterbar och stressnivån har under de senaste åren ökat 

markant hos gymnasieelever. Syftet med denna studie var att undersöka 

om vuxenblivande samt stress skiljer hos elever som läser ett 

yrkesförberedande respektive ett högskoleförberedande program. Studien 

syftar också till att undersöka om stress är signifikant relaterat till 

vuxenblivande. I studien deltog 173 gymnasieelever som gick tredje året 

på gymnasieskolor i Örebro och Västerås. Deltagarna svarade på en enkät 

om vuxenblivande och upplevd stress. Resultatet i studien visade att de 

yrkesförberedande eleverna upplevde en högre grad av fokus på andra och 

att de högskoleförberedande eleverna upplevde en högre nivå av 

instabilitet och stress.  
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Abstract  

The industrialized world has changed in recent decades, which have 

contributed to a new period in life. The time period is, according to 

researcher Arnett (2007), called Emerging Adulthood. The period is 

ranging between ages 18-25. Stress is a feeling of pressure that the 

individual for the moment can’t handle and stress level has in recent years 

increased among high school students. The purpose of this study was to 

investigate whether adulthood and stress differ among students who read 

a vocational or a university-preparing program. The study also aims to 

investigate whether stress is significantly related to emerging adulthood. 

The study involved 173 Swedish high school students from Örebro and 

Västerås. The participants answered a questionnaire about emerging 

adulthood and perceived stress. The results of the study showed that the 

vocational students experienced a greater degree of focus on others and 

that the university-preparing students experienced a greater level of 

instability and stress.  
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Vuxenblivande och upplevd stress hos tredje årets gymnasieelever 

 De senaste årtiondena har det skett sociala och ekonomiska förändringar i den 

industrialiserade världen, vilket inte endast har påverkat länderna som stora enheter utan även 

på individnivå (APA, 2006). De sociala och ekonomiska förändringarna har lagt grunden till en 

ny period i livet som sträcker sig mellan åren 18-25. Perioden kantas av upplevelser, 

identitetssökande och instabilitet (Arnett & Tanner, 2006). Denna period har forskaren Arnett 

(2007) benämnt som Emerging Adulthood, medan en svensk beteckning av perioden är  

“vuxenblivande”. Perioden har utformats genom att fokus på familjebildning sker senare i livet 

och att fler väljer att vidareutbilda sig och fokuserar på egenutveckling innan de stadgar sig. 

Arnett och Tanner (2006) har funnit fem kännetecken för vuxenblivande.  

Det första är identitetssökande vilket innebär att individer i denna period utforskar olika 

möjligheter för framtiden, de känner sig fria att följa sina egna intressen och önskemål. Tidigare 

var åldern 18-25 en tid för att stadga sig, hitta sin vuxna roll, skaffa barn och gifta sig. Numera 

används denna tid istället för att testa olika möjligheter vad gäller arbete, boende och kärlek 

(Arnett & Tanner, 2006). Under detta kännetecken faller också valet av värderingar och attityder 

som är avgörande för individernas syn på världen.  

Det andra kännetecknet är att individer i perioden vuxenblivande upplever instabilitet 

vilket kan leda till perioder av ångest och oro (Clark University 2012). Detta innefattar att de val 

och alternativ som finns för personen får den att känna sig överväldigad. Detta bidrar till att 

personer känner att självförtroende och resurser som behövs för att klara uppgiften saknas 

(Reifman, Arnett & Colwell, 2007). Instabiliteten skapas genom att personerna som befinner sig i 

vuxenblivande snabbt förflyttar sig mellan olika aktiviteter så som arbete, utbildning och resor.  
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Denna period är den tid i livet som människor flyttar flest gånger, genom möjligheten att påbörja 

en ny utbildning i en ny stad. Personen finner kanske senare att utbildningen inte passade vilket 

gör att personen flyttar till nästa stad för att arbeta eller påbörja annan utbildning (Arnett, 2004).

 Det tredje kännetecknet är självfokus. Detta innebär att personer i denna period har frihet 

att fatta oberoende beslut om hur de vill leva sina liv samt ställa frågor som ”vem är jag?”. De 

har under denna period tid att lära känna sig själva och hitta vem de vill vara i framtiden. 

Personerna har möjlighet att fokusera på självutveckling vilket inkluderar utbildning och 

förberedelse för det vuxna livet (Arnett, 2007).  

Det fjärde kännetecknet är känslan att vara mitt emellan. Personer i åldrarna 18-25 menar 

ofta att de inte känner sig som vuxna, men inte heller som tonåringar. Det är under den här 

perioden som individer börjar formas till vuxna människor och vuxenblivande lägger vägen för 

vuxna roller (Arnett & Tanner, 2006).  

Det femte kännetecknet innebär att vuxenblivande är en tid för möjligheter. Personer i 

tidsperioden vuxenblivande ser ljust på framtiden och har en stor optimism samt att individer 

som haft en jobbig uppväxt eller en svår start i livet har chansen att vända livet till det bättre. I en 

nationell undersökning svarade 96 % av deltagarna att de var säkra på att de någon dag skulle 

komma att få ut det de ville av livet (Arnett & Tanner, 2006).   

 Studier gjorda på personer i tidperioden vuxenblivande visade att perioden är full av 

förändringar. De upplever en frihet att resa och att uppleva saker som de inte tror de kommer ha 

möjlighet att göra senare i livet (Arnett, 2007). En studie visade att 78 % av personerna i 

perioden vuxenblivande värdesätter en högre utbildning och de trodde att en högre utbildning var 

den viktigaste nyckeln till framgång. Nio av tio svarade att de såg positivt på deras framtida 
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livssituationer. Samma studie visade även att mer än tre fjärdedelar trodde att deras liv skulle 

komma att bli bättre än deras föräldrars (Clark University, 2012). Övergången för att bli vuxen är 

i den västerländska kulturer en gradvis process som definieras av individuella steg som att 

exempelvis bli oberoende sina föräldrar ekonomiskt samt flytta från föräldrar och hitta ett eget 

hem (Arnett & Taber, 1994). I en studie förklarade ungdomarna att de kriterier som ska uppfyllas 

för att anses vara vuxen är att ta ansvar för sig själv, ta självständiga beslut samt vara oberoende 

sina föräldrar ekonomiskt (Arnett, 2001).  

Upplevd stress  

 Personer som befinner sig i tidsperioden vuxenblivande möts av valmöjligheter som 

påverkar deras framtida livshändelser. Detta medför att den upplevda stressnivån kan öka för de 

personer som befinner sig i tidsperioden. “Stress eller negativ stress kan definieras som en 

obalans mellan de påfrestningar en människa utsätts för och de resurser och den kompetens han 

eller hon har att klara av situationen” (Barnombudsmannen, 2003). Stress är en känsla av 

överväldigande, en känsla av press som för stunden inte är hanterbar (Nordqvist, 2013). Men i 

akuta situationer använder människan stresspåslagen till något positivt som att till exempel 

spinga från fara (Währborg, 2003). Forskning har visat att människans stresssystem inte har 

förändrats mycket under långa tider men människan idag möts dagligen av mer intryck i 

samhället än tidigare generationer vilket har lett till att antalet stressorer har ökat  

(Frankenhaeuser & Ödman, 1983). Stressorer är de olika faktorer eller omständigheter som 

påverkar människans upplevda stress. Det är händelser eller ting som vi reagerar på i vår 

omgivning (Währborg, 2003). Enligt Währborg (2003) finns det externa och interna stressorer - 

externa stressorer är händelser och ting från yttre världen som påverkar människan. Exempel på 
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dessa är för stor arbetsmängd, oljud på arbetsplatsen/klassrummet samt upplevelse av otrevliga 

människor. Interna stressorer kommer istället inifrån människan och är psykologiska faktorer. 

Exempel på interna stressorer är känsla av otillräcklighet, negativa tankar om sig själv, 

perfektionism samt osäkerhet inför framtiden (Währborg, 2003). Ju fler stressorer människan 

upplever desto mer stress upplever personen (Nordqvist, 2013).   

Tredje årets gymnasieelever är i åldrarna 18-21 vilket betyder att de är i tidsperioden 

vuxenblivande. Eleverna i svenska gymnasieskolan har under senaste årtiondena upplevt en 

ökning av stress (Skolverket, 2012). Detta beror bland annat på utvecklingen i samhället då 

tidsperioden för vuxenblivande har uppkommit och det innefattar en tid fylld med möjligheter att 

forma sina egna liv genom mer självbestämmande vilket ställer högre krav på människan och ger 

fler valmöjligheter. Dock innebär det samtidigt en tid med ovisshet och förvirring vilket ökar den 

upplevda stressen (Statens Offentliga Utredningar, 2006). Den upplevda stressnivån hos 

gymnasielever har markant ökat under de senaste årtiondena. Statistiska centralbyrån utför med 

jämna mellanrum undersökningar av levnadsstandarden i Sverige och undersökningarna har visat 

en markant ökning av stress i åldrarna 16-24 år (Statens Offentliga Utredningar, 2006). År 1997 

(Skolverket, 2000) upplevde 31 % i gymnasieskolan alltid eller ofta stress, vilket jämförs med en 

mätning gjord år 2000 (Skolverket) då 41 % av eleverna upplevde alltid eller ofta stress. 

Studierna jämförde även skillnader mellan gymnasieprogram och det visade sig att av de elever 

som läste samhälls eller naturvetenskapliga program upplevde 51 % av dem alltid eller ofta stress 

jämfört med övriga program där 33 % av dem alltid eller ofta upplevde stress (Skolverket, 2012). 

Forskning som enbart fokuserade på att jämföra yrkesförberedande respektive 

högskoleförberedande program angående upplevd stress har inte tidigare gjorts. I Sverige har 
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undersökningar på vuxenblivande utförts. Dock har inga studier gjorts där man jämför 

vuxenblivande hos dessa två olika grupper, det vill säga högskoleförberedande och 

yrkesförberedande programmen.  

Svenska gymnasieskolan  

Gymnasieskolan innebär tre års studier i ett yrkesförberedande eller ett 

högskoleförberedande program. Gymnasieskolan är frivillig, men möjligheten för att börja 

studera på gymnasiet kräver godkända betyg från grundskolan i de grundläggande ämnena 

svenska, engelska och matematik. För det yrkesförberedande programmet krävs ytterligare 

godkänt i fem ämnen från grundskolan, totalt åtta godkända ämnen. För det 

högskoleförberedande programmet krävs godkänt i ytterligare nio ämnen, totalt 12 godkända 

ämnen i grundskolan. De krav som ställs för att påbörja ett högskoleförberedande program är 

högre än de krav som ställs för möjligheten att börja ett yrkesförberedande program (Skolverket, 

2013). Yrkesförberedande programmen ska förbereda elever till att efter avslutad 

gymnasieutbildning direkt gå ut i arbetslivet. Högskoleförberedande programmen förbereder 

istället eleven att efter avslutad utbildning läsa vidare på högskola eller universitet (Skolverket, 

2011). Tidigare forskning kring ämnet vuxenblivande har inte genomförts på elever som läser 

sista året på gymnasiet. Dessa elever är i åldrarna 18-21 år vilket betyder att de är i början av 

perioden vuxenblivande.  

Syfte och frågeställningar  

 Framtiden för elever som läser de två programmen ser olika ut. De som läser ett 

yrkesförberedande program utbildar sig inom en yrkesgrupp och förbereds att efter gymnasiet gå ut i 

arbetslivet (Skolverket, 2011). Vi upplever att för elever som läser ett högskoleförberedande 
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program är framtiden inte lika säker. De kommer behöva göra ytterligare val för vilken utbildning 

de vill vidareutbilda sig inom och många gånger finns inte programmet i den stad de nu är bosatta 

och behöver ibland flytta. Detta gör att skillnaderna i hur personerna upplever vuxenblivande ser 

olika ut beroende på om de läser ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. Kraven 

som finns för att börja studera på gymnasieskolan är olika beroende på vilket program personen 

börjar studera. Syftet med denna studie är att undersöka om de olika kännetecken som ingår i 

vuxenblivande skiljer sig åt mellan elever som läser yrkesförberedande program med de elever som 

läser högskoleförberedande program. Avsikten är också att se om det förekommer någon skillnad i 

upplevd stress hos eleverna i de två olika programmen. Vi ville också undersöka om det finns någon 

signifikant association mellan de olika delarna av vuxenblivande och stress. Utifrån syftet 

formulerades dessa frågeställningar:    

• Förekommer det någon skillnad i de olika kännetecken i vuxenblivande hos tredje årets 

gymnasielever som läser yrkesförberedande respektive högskoleförberedande program?  

• Förekommer det någon skillnad i upplevelse av stress hos tredje årets gymnasielever som 

läser yrkesförberedande respektive högskoleförberedande program?  

• Finns det generellt signifikanta associationer mellan upplevd stress och de olika 

kännetecknen i vuxenblivande hos tredje årets gymnasielever?  

Vår hypotes är att det kommer finnas en skillnad i upplevelsen av stress i de olika 

programmen hos tredje årets gymnasielever. I enlighet med vad tidigare forskning visat samt att 

kraven är högre för ett högskoleförberedande program än ett yrkesförberedande program tror vi att 

stressen upplevs vara högre hos personer som studerar högskoleförberedande program än de 

personer som studerar ett yrkesförberedande program. Då ingen tidigare forskning gjorts i Sverige 
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på vuxenblivande och gymnasieprogram tror vi att det kommer finnas en skillnad, dock vet vi inte i 

vilken riktning denna skillnad kommer finnas.   

Metod  

Deltagare  

Till denna studie rekryterades 173 deltagare genom ett bekvämlighetsurval. Vi besökte tre 

skolor i Örebro län och två skolor i centrala Västerås. Rektorerna för skolorna kontaktades och de 

godkände skolans deltagande och därefter kontaktades lärarna till tredje årets elever som fick 

godkännande av rektorerna att delta. I samråd med lärarna bestämdes tid när eleverna kunde delta i 

studien. Enkäterna delades ut till deltagarna under lektionstid. Deltagarna var elever som läste sista 

året på gymnasiet, i åldrarna 18-21(M= 18,5, SD= ,59). Totalt kontaktades 274 deltagare. Då alla 

inte var på plats vid datainsamlingstillfällen deltog totalt 173 elever varav 74 elever från 

yrkesförberedande program och 99 elever från högskoleförberedande program. Av dessa var 121 

män och 52 kvinnor. Deltagandet var frivilligt. Tabell 1 visar överskådlig information om 

deltagarna i denna studie.  
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Tabell 1 

Deltagare i respektive program 

    Program    

  Yrkesförberedande    Högskoleförberedande  

 Deltagare 74    99  

 Ålder M=18,57    M=18,45  

  SD=,66    SD=,52  

 Kön       

 Man 70 94,6%   51 51,5% 

 Kvinna 4 5,4%   48 48,5% 

Not. M= Medelvärde; SD=Standardavvikelse 

  

Material  

Enkätens förstasida bestod av ett försättsblad där missivbrevet presenterades. Där fanns 

information om studiens syfte, frivilligt deltagande, anonymitet samt kontaktuppgifter till 

undersökningsledarna. På andra sidan kryssade deltagarna i val för kön, program på gymnasiet 

(yrkesförberedande eller högskoleförberedande program) samt ålder. Därefter bestod enkäten av 

frågor från två olika skalor för att mäta vuxenblivande och upplevd stress.  

Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA). För att undersöka 

deltagarnas känsla av vuxenblivande användes en svensk version av IDEA. Testet består av sex 

stycken delskalor som mäter de fem kännetecken som infaller under vuxenblivande samt hur 

individen riktar fokus mot andra människor som tillkommit i IDEA som en motsats för självfokus 

(Arnett & Tanner, 2006). The IDEA består totalt av 31 frågor och besvaras på en fyrgradig 
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svarsskala där 1 innebär “stämmer inte alls” och 4 innebär “stämmer mycket bra”. Exempel på fråga 

från varje kännetecken är: identitetssökande: “Är denna period i Ditt liv en tid för att skapa din 

identitet?”, möjligheter: “Är denna period i Ditt liv en tid med många möjligheter?”, instabilitet: 

“Är denna period i Ditt liv en tid fylld av instabilitet?”, fokus för andra: “Är denna period i Ditt liv 

en tid att ta ansvar för andra?”, självfokus: “Är denna period i Ditt liv en tid där du fokuserar på 

dig själv?”, att vara mitt emellan: “ Är denna period i Ditt liv en tid då du känner dig vuxen i vissa 

situationer men inte i andra?” Testet är designat för att mäta individuella skillnader under 

vuxenblivande samt upplevelsen av de olika karaktärsdragen. Reliabiliteten för testet i sin helhet var  

,81. Alpha reliabiliteten var lägre för enskilda delskalor. Dessa var: identitetssökande ,71, 

möjligheter ,81, instabilitet ,89, fokus på andra ,63, självfokus ,74, känslan att vara mitt emellan ,59.  

Orsaken till låga värden på vissa av kännetecknen beror på att de innehåller få frågor.    

Perceived StresScale (PSS). För att undersöka deltagarnas generella stress används en 

svensk version av PSS. Testet består av 14 frågor som är både negativa (upplevd stress) och 

positiva (Coping strategier). Testet har en 5 poängs svarsskala där 0 är ”Aldrig” och 4 är “Väldigt 

ofta”. Testet undersöker hur ofta deltagaren upplever att någonting har inträffat den senaste 

månaden och höga poäng indikerar på högre nivå av upplevd stress (Bäckström, Eklund & 

Tuvesson, 2014). Exempel på en negativ fråga från PSS är “Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt dig nervös och stressad?” och ett exempel på en positiv fråga är: “Hur ofta har Du 

under den senaste månaden känt att saker och ting gått din väg?”. Vid kodning av testet omvändes 

de positiva frågorna (fråga fyra, fem, sex, sju, nio, tio och tretton). Reliabiliteten för testet var då 

,82. Den svenska versionen av PSS har en tvåfaktorsstruktur och har god konstruktvaliditet 
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(Eklund, Bäckström & Tuvesson, 201). Skalan används på individer som har stress-relaterade 

problem men även för att mäta stressen hos individer som inte har dessa problem.  

Procedur  

Denna studie formades som en tvärsnittsstudie. I missivbrevet framgick information om 

studiens syfte, konfidentialitet, kontaktuppgifter till oss som utförde studien samt information om 

frivilligt deltagande. Data samlades in under lektionstid och vi fanns under tiden till hands om 

deltagarna hade några frågor eller funderingar. Enkäten tog 5-10 minuter att besvara.  

Statistiska Analyser/Dataanalys  

För analysering av data användes IBM SPSS Statistics 22.0. För att finna slutsatser om 

deltagarnas vuxenblivande, beroende på gymnasieprogram, genomfördes oberoende T-test för varje 

enskilt karaktärsdrag. Ett oberoende T-test utfördes även för att jämföra deltagarnas stressnivå, 

beroende på gymnasieprogram. Slutligen gjordes en korrelations analys för att se om stress 

associeras med de olika kännetecknen i vuxenblivande. Deskriptiv statistik har tagits fram för att 

visa medelvärden och standardavvikelser.   

Resultat  

Den första forskningsfrågan behandlade skillnaderna mellan eleverna i yrkesförberedande 

och högskoleförberedande program angående de olika kännetecknen för vuxenblivande. De 

oberoende T-testen visade en signifikant skillnad hos eleverna i programmen gällande känslan av 

instabilitet under vuxenblivande, t(170) = 3,67, p <,05 samt fokus på andra, t(170) = 2,44, p <,05. 

Elever som läser ett högskoleförberedande program (M=2,94, SD=,64) upplevde instabiliteten 

under vuxenblivande som högre, än de elever som läser ett yrkesförberedande program (M=2,54, 

SD=,57) under gymnasiet. Yrkesförberedande elever (M=2.35, SD=.65) upplevde istället en 
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högre nivå av fokus på andra än högskoleförberedande elever (M=2,12, SD=,58 ). I övrigt 

hittades inga signifikanta skillnader mellan eleverna gällande identitetssökande t(171)= ,98, p 

>.05, möjligheter, t(170)=1,54, p >,05, självfokus, t(170)=1,93, p >,05 och känslan att vara mitt 

emellan, t(170)=1,59, p >,05. Slutsatsen är att elever som läser högskoleförberedande program 

upplever mer instabilitet i tidsperioden vuxenblivande än elever som läser yrkesförberedande 

program. Samt att elever som läser yrkesförberedande program upplever en högre nivå av fokus 

på andra än elever som läser högskoleförberedande program. I tabell 2 finns en numerisk 

information om de resultat som de oberoende T-testen visat.    

Tabell 2 

Programskillnader i medelvärde i vuxenblivande 

  Program    

Delskalor Yrkesförberedande  Högskoleförberedande   

 M                SD  M                SD T Sig 

Identitetssökande 2,72            ,54  2,79            ,49 -,98  

Möjligheter 3,03            ,60  2,98            ,60 1,54  

Instabilitet 2,54            ,77  2,94            ,64 -3,67 * 

Fokus på andra 2,35            ,65  2,12            ,58 2,44 * 

Självfokus 3,09            ,54  2,93            ,50 1,93  

Känslan att vara 

mitt emellan 

3,01            ,60  3,16            ,59 -1,59  

Not. M = Medelvärde; SD=Standardavvikelse 

Signifikanta skillnader flaggas med en stjärna 

* P <,05 
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Den andra forskningsfrågan behandlade upplevd stress hos tredje årets gymnasielever för de 

två olika programmen. Vi gjorde ett oberoende T-test där variabeln stress jämfördes mellan elever 

som läste yrkesförberedande och högskoleförberedande program på gymnasienivå. Resultaten 

visade en statistisk signifikant skillnad mellan upplevd stress hos eleverna i de två programmen, 

t(171) = 2,50, p<,05. Elever som läste högskoleförberedande program upplevde mer stress (M=1,88, 

SD=,59) än elever som läste yrkesförberedande program (M=1,66, SD=,54). Medelvärdesskillnaden 

.22 visade att skillnaden mellan programmen i upplevd stress dock var liten.   

För att besvara den tredje forskningsfrågan användes Pearsons produktmoments korrelations 

koefficient. Resultaten visade att stress hade en positiv och signifikant association med instabilitet, r 

= ,66, p < ,01, och känslan att vara mitt emellan, r = ,18, p  <,05 samt en signifikant negativ 

association med möjligheter, r = -,16, p <,05, och självfokus, r = -,20, p < ,01. Detta innebär att 

elever som upplevde höga nivåer av stress också upplevde höga nivåer av instabilitet och känsla att 

vara mitt emellan, samt låga nivåer av möjligheter och självfokus. Tabell 3 sammanfattar resultaten 

från korrelations-analysen.   

Tabell 3 

Korrelationstabell av vuxenblivande och stress 

 Stress 

1. Instabilitet ,66** 

2. Identitetssökande -,01 

3. Möjligheter -,16* 

4. Fokus på andra ,10 

5. Självfokus -,20** 



VUXENBLIVANDE OCH STRESS    15  

  

  

  

6. Känslan att vara 

mitt emellan 

,18* 

Not. *p<,05; **p<,01 

  

 Ytterligare en korrelationsanalys utfördes för att finna associationer mellan stress och 

vuxenblivande mellan de olika programmen. Resultaten för det yrkesförberedande programmet 

visade en signifikant positiv association mellan stress och instabilitet, r= .57, p<.01, Resultatet 

visade också en signifikant negativ association mellan stress och möjligheter, r=-.27, p<.05 samt 

mellan stress och självfokus, r= -.25, p<.05. Korrelationen för de som studerar ett 

högskoleförberedande program på gymnasiet visade en signifikant positiv association mellan stress 

och instabilitet, r=.70, p<.01. . Detta innebär att för de elever som läser ett yrkesförberedande och 

högskoleförberedande program är en högre nivå av upplevd stress kopplat till en högre nivå av 

instabilitet. Samt att för de elever som läser ett yrkesförberedande program är en hög nivå av 

upplevd stress kopplat till en låg nivå av möjligheter och självfokus. I övrigt fanns inga signifikanta 

associationer 

 För att utveckla studien och undersöka om det program eleven studerat på gymnasiet 

predicerar stress samt de olika kännetecknen i vuxenblivande utfördes sju separata linjära 

regressionsanalyser. Resultatet visade att stress förklarade 3 % av variansen i upplevd stress, 7 % av 

variansen för instabilitet samt 3 % av variansen i fokus för andra. Vidare visade resultatet att 

gymnasieprogram inte predicerar identitets utforskning, möjligheter, självfokus eller känslan att 

vara mitt emellan. Tabell 4 sammanfattar resultaten från regressionsanalyserna. 

Tabell 4 

Resultatet av sju linjära regressionsanalyser gällande prediktionen av  

gymnasieprogram för stress och kännetecknen i vuxenblivande 
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Gymnasieprogram 

 F B R2 

Stress 6,235* ,188* ,030 

Instabilitet 13,439** ,271* ,068 

Identitetssökande ,954 ,074 ,006 

Möjligheter 2,381 -,118 ,008 

Fokus på andra 5,950* -,184* ,028 

Självfokus 3,739 -,147 ,016 

Känslan att vara 

mitt emellan 

2,538 ,122 ,009 

Not. *p<,05; **p<,01 

 Kännetecknen för vuxenblivande för samtliga deltagare i undersökningen visade att 

deltagarna ingick i tidsperioden vuxenblivande. Svaren från enkäten visade att samtliga deltagare 

upplevde 70 % instabilitet, 70 % identitetssökande, 75 % möjligheter, 55 % fokus för andra, 75 % 

självfokus samt 75 % känslan att vara mitt emellan. Detta resultat visar att deltagarna var inom 

studiens målgrupp, vuxenblivande.  

 När vi granskade frågorna i enkäten var för sig framgick det tydliga skillnader hos 

eleverna i de två programmen i specifika frågor. I frågan “Är denna period i Ditt liv en tid fylld 

av stress?” svarade 24,3 % av eleverna som läste ett yrkesförberedande program att det stämde 

mycket bra, jämfört med 46,5 % av de högskoleförberedande eleverna. I frågan “Är denna period 

i Ditt liv en tid då du inte riktigt vet vad som kommer hända?” ses också en skillnad mellan 

programmen. Där svarade 28,4 % från yrkesförberedande programmen att detta stämmer mycket 

bra vilket jämförs med 46,5 % från högskoleförberedande programmet.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de olika kännetecknen som ingår i 

vuxenblivande (Arnett & Tanner, 2006) skilde hos elever som studerade ett yrkesförberedande 

respektive högskoleförberedande program under tredje året på gymnasiet. Vi ville även 

undersöka om nivåerna av upplevd stress hos dessa grupper skilde beroende på programval. 

Resultatet av studiens första forkningsfråga visade att det endast var instabilitet och fokus på 

andra där en signifikant skillnad hittades hos elever som läste yrkesförberedande respektive 

högskoleförberedande program på gymnasiet. Resultaten visade att högskoleförberedande elever 

upplevde en högre grad av instabilitet under perioden vuxenblivande, medan de 

yrkesförberedande eleverna upplevde en högre grad av fokus på andra. Frågor som eleverna 

besvarade i enkäten angående kännetecknet instabilitet under vuxenblivande visade att elever 

som studerade ett högskoleförberedande program upplevde mer osäkerhet inför framtiden och att 

de för stunden upplevde krav som de inte kunde hantera jämfört med de elever som läste 

yrkesförberedande program. De yrkesförberedande eleverna upplevde att tidsperioden 

vuxenblivande var en tid då personerna kunde rikta mindre fokus på den egna personen och 

istället ta ansvar för andra människor. Eleverna som läste yrkesförberedande program uppgav att 

tidsperioden var en tid att slå sig till ro. Den andra forskningsfrågan var att undersöka hur 

upplevd stress skiljde mellan elever som läste yrkesförberedande program och elever som läste 

högskoleförberedande program. Resultaten visade att elever som studerade ett 

högskoleförberedande program på gymnasiet upplevde en högre nivå av stress än elever som 

studerade ett yrkesförberedande program. Den tredje forskningsfrågan undersökte om stress och 

samtliga kännetecken i vuxenblivande var associerade med varandra. Resultaten visade att elever 
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som upplevde hög nivå av stress också upplevde en hög nivå av instabilitet och känsla att vara 

mitt emellan under vuxenblivande, samt en låg nivå av självfokus och möjligheter. Resultaten av 

de två separata korrelationsanalyserna som utfördes för att se skillnader i gymnasieprogram 

visade att hos de yrkesförberedande eleverna finns en signifikant positiv association mellan stress 

och instabilitet samt en signifikant negativ association mellan stress och möjligheter samt stress 

och självfokus. Hos de högskoleförberedande eleverna fanns endast en signifikant positiv 

association mellan stress och instabilitet. I enlighet med resultatet av de oberoende t-testen visade 

resultatet av regressionsanalysen att gymnasieprogram signifikant predicerar stress, instabilitet 

samt fokus på andra.  

Ett mål med studien var att bidra med ny information om hur tredje årets gymnasieelever 

upplevde de olika kännetecknen i vuxenblivande. Högskoleförberedande elever upplevde en 

högre nivå av instabilitet vilket kopplas till Arnetts (Reifman, et al., 2007) påstående om att 

personer som upplever instabilitet känner att perioden innefattar många valmöjligheter och att de 

inte har de resurser som krävs för att ta dessa beslut. Elever som läste ett högskoleförberedande 

program hade inte efter avslutad gymnasieutbildning någon direkt koppling till arbetslivet, vilket 

ökar deras valmöjligheter och därmed instabiliteten. Eleverna som läste yrkesförberedande 

program väljer efter utbildningen arbete utifrån elevens gymnasieutbildning. Detta underlättar 

deras val och känslan av instabilitet minskar. De elever som läste ett högskoleförberedande 

program hade högre medelvärden på de kännetecken som kopplas till förvirring och en osäker 

framtid medan yrkesförberedande elever hade ett högre fokus på andra samt självfokus. 

Resultaten förefall att högskoleförberedande elever var mer stressade än yrkesförberedande 

elever, vilket uppmärksammats i tidigare forskning (Skolverket, 2000). Självbestämmande och 
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många valmöjligheter påverkar människans upplevda stressnivå samt upplevelsen att inte ha 

tillräckligt med resurser för att hantera detta. Korrelationsanalysen som utfördes visade att stress 

och instabilitet var starkt positivt och signifikant relaterat till varandra vilket styrker resultatet då 

högskoleförberedande elever upplevde mer stress och instabilitet än yrkesförberedande elever. 

Då kännetecknet instabilitet bland annat uppstår när personen upplever att den inte har tillräckligt 

med resurser för att hantera en situation kopplas detta samman med stress. Då även stress uppstår 

när personen upplever att den har mindre resurser som behövs för att klara av en viss situation. 

Brist av resurser i situationer och uppgifter skapar instabilitet och stress.   

När vi granskade frågorna i enkäten var för sig framgick det tydliga skillnader hos 

eleverna i de två programmen i specifika frågor. I frågan “Är denna period i Ditt liv en tid fylld 

av stress?” Visade svaren att nästan hälften av högskoleförberedande eleverna upplevde att 

vuxenblivande är en period fylld av stress till skillnad från en fjärdedel av de elever som läser 

yrkesförberedande program. Resultatet för denna fråga var väntad då tidigare undersökningar 

också visat en skillnad i upplevelse av stress hos elever i de två programmen. I frågan “Är denna 

period i Ditt liv en tid då du inte riktigt vet vad som kommer hända?” ses också en skillnad 

mellan programmen. Eleverna som läste yrkesförberedande program hade efter avslutat 

utbildning en yrkesfärdighet vilket ger en riktning mot framtida sysselsättningar medan elever 

som läser högskoleförberedande program inte har någon yrkesinriktning efter avslutad 

utbildning.   

Något som förvånade oss i denna studie var att skillnaderna i stress mellan de olika 

programmen inte var så stora. Då tidigare forskning visat att högskoleförberedande elever 

upplever en högre nivå av stress än yrkesförberedande elever förväntade vi oss att skillnaden 
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skulle varit större än vad resultatet i denna studie visat. Vi förväntade oss också större skillnader 

i kännetecknet ”möjligheter” eftersom de elever som studerar ett yrkesförberedande program har 

kunskaper inom ett yrke medan de högskoleförberedande eleverna inte är säkra på var de 

kommer göra när studierna är avslutade.   

Studien utfördes via en enkät undersökning vilket innebar att studien begränsades till de 

personer som var på plats i skolan vid tidpunkten då enkäten delades ut. Totalt var beräkningen 

att 274 personer skulle finnas på plats vid insamlingstillfället men av olika anledningar fanns 

endast 173 personer på plats. Detta har inneburit ett bortfall på 101 personer för studien. Om 

deltagandet varit större hade resultaten eventuellt sett annorlunda ut. I denna studie var 55 

deltagare kvinnor och 118 män, vilket innebär en sned fördelning. De yrkesförberedande 

programmen som deltog var mer inriktade på män. Detta kan vara något som påverkade resultatet 

då tidigare studier har visat att kvinnor är mer stressade än män. En annan nackdel med denna 

studie var att deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att resultaten inte 

går att generalisera till hela populationen. En svårighet som framkom under studiens gång var 

rekryteringen av skolor till undersökningen. Många av de skolor som kontaktades tackade nej till 

att delta. Studien innehåller ett internt bortfall på .005 % då några deltagare valt att inte besvara 

samtliga frågor i enkäten. Det interna bortfallet var dock litet och borde inte ha påverkat studien i 

sin helhet.   

En fördel med studien var att studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie 

vilket begränsade tidsåtgången på studien samt att undersökningen gav stor variation av 

deltagarna. Då tidsåtgången för varje deltagare begränsades kunde fler skolor besökas. Då elever 

från fem olika skolor deltog i studien ökade bredden på deltagarna när det kommer till bakgrund, 
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förutsättningar och etniciteter. En annan fördel med denna studie är att de mätinstrument som 

används i enkäten är validerade och har rekommenderats att användas. The IDEA har 

rekommenderats att användas på individer i åldrarna 18-25 år för att undersöka hur de upplever 

de olika karaktärsdragen som ingår i vuxenblivande (Reifman et al., 2007). Testet har validerats 

på engelska och den svenska översättningen som använts i denna studie har tidigare använts i 

examinationsarbeten för att undersöka vuxenblivande (Gabriel & Michael, 2014). I studier har 

den svenska versionen av PSS validerats och måttet rekommenderas att användas på individer 

som inte upplever problem med stress men är användbart för att mäta hur individerna upplever 

den vardagliga stressen (Eklund et al., 2014). Frågeställningarna i denna studie lägger grunden 

till framtida forskning gällande undersökningar kring vuxenblivandets olika kännetecken. En idé 

till framtida forskning är att genomföra samma studie med ett urval som är större och 

slumpmässigt för att generalisera resultatet. En annan synvinkel till framtida forskning är att 

forska om olika åldrar i vuxenblivande då tidsperioden sträcker sig mellan åren 18-25, detta för 

att se om det skiljer sig angående stressupplevelsen mellan de personer som är i början av 

perioden med de personer som närmar sig vuxenlivet. Förslag till framtida forskning är att 

kontrollera för stress i undersökandet av de olika kännetecknen i vuxenblivande.  

Tidigare forskning visar att stress är ett växande problem i dagens samhälle och resultatet 

i denna studie visar att nästan samtliga gymnasieelever upplever stress i vardagen och i 

skolmiljö. Studien visar också att elever i den svenska gymnasieskolan känner att de inte är helt 

vuxna, men heller inte tonåringar. De befinner sig någonstans mitt emellan och är osäkra på vad 

framtiden innebär. De högskolestuderande eleverna upplever en högre nivå av stress och en 

större instabilitet över vad denna tidperiod har att erbjuda än de yrkesförberedande eleverna. De 
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slutsatser som kan dras från denna studie är att även om skillnaderna är små oroar sig elever för 

olika saker beroende på vilket program de studerar på gymnasiet och i enlighet med Arnetts 

forskning kan vi genom denna studie se att tidsperioden vuxenblivande även existerar i Sverige.   

    

 

 

 

 

 

 

  



VUXENBLIVANDE OCH STRESS    23  

  

  

  

Referenslista 

American Psychological Association. (2006). Emerging adults: the in-between age. Hämtad 2015

 03-17 från http://www.apa.org/monitor/jun06/emerging.aspx  

Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence

 through midlife. Journal of Adult Development, 8(2), 133-143.

 doi:10.1023/A:1026450103225  

Arnett, J. J. (2004). Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the

 Twenties.New York: Oxford University Press.  

Arnett, J. J. (2007). Suffering, selfish, slackers? myths and reality about emerging adults. Journal of

 Youth and Adolescence, 36(1), 23-29. doi:10.1007/s10964-006-9157-z  

Arnett, J. J., & Taber, S. (1994). Adolescence terminable and interminable: When does adolescence 

end? Journal of Youth and Adolescence, 23(5), 517-537. doi:10.1007/BF01537734  

Arnett, J. J., Tanner, J. L. (2006). Emerging Adults in America: Coming og Age in the 21st Century.

 Washington DC: American Psychological Association.  

Clark University. (2012). The Clark University Poll of Emerging Adults: Thriving, Struggeling &

 Hopefull. Worcester: Clark University.  

Eklund, M., Bäckström, M., Tuvesson, H., Blekinge Tekniska Högskola, Blekinge Institute of 

Technology, Faculty of Health Sciences - Department of Health, & Fakulteten för 

http://www.apa.org/monitor/jun06/emerging.aspx
http://www.apa.org/monitor/jun06/emerging.aspx
http://www.apa.org/monitor/jun06/emerging.aspx


VUXENBLIVANDE OCH STRESS    24  

  

  

  

hälsovetenskaper - Institutionen för hälsa. (2014). Psychometric properties and factor 

structure of the swedish version of the perceived stress scale. Nordic Journal of Psychiatry,  

68(7), 494-499. doi:10.3109/08039488.2013.877072  

Frankenhaeuser, M., & Ödman, M. (1983). Stress en del av livet. Värnamo: AB Fälths Tryckeri. 

Gabriel, R., & Michael, R. (2014). Oro inför arbetslivet och dess inverkan på vuxenblivande

 (Kandidatuppsats). Örebro: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro  

Universitetet.   

Reifman, A., Arnett, J. J., & Colwell, M. J. (2007). Emerging adulthood: Theory, assessment, and

 application. Journal of Youth Development, 2(1).  

Skolverket. (2000) Attityder till skolan 2000. Hämtad 2015-04-21 från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbo

k%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf824.pdf%3Fk%3D824  

Skolverket. (2011). Kort om den svenska gymnasieskolan. Hämtad 2015-03-29 från 

http://www.gotland.se/62332  

Skolverket. (2012) Attityder till skolan 2012. Hämtad 2015-04-25 från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%

2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032  

Skolverket. (2013). Behörighetskrav till gymnasieskolan. Hämtad 2015-04-18 från 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav- 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf824.pdf%3Fk%3D824
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf824.pdf%3Fk%3D824
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf824.pdf%3Fk%3D824
http://www.gotland.se/62332
http://www.gotland.se/62332
http://www.gotland.se/62332
http://www.gotland.se/62332
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081


VUXENBLIVANDE OCH STRESS    25  

  

  

  

1.201081  

Statens offentliga utredningar. (2006). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: Analyser och förslag 

till åtgärder. Hämtad 2015-05-05 från 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf  

Währborg, P. (2003) Stress och den nya ohälsan. Smedjebacken: ScandBook AB.  

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf

