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informellt socialt stöd för andra elever 

Madeleine Fridlund 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att förstå hur ungdomar, som tillfrågats informellt av lärare att utöva socialt 

stöd till en utsatt skolkamrat, upplever situationen och vilken innebörd socialt stöd har för dem. 

Genom tolkande fenomenologisk metod har kvalitativa intervjuer med sex ungdomar i åldern 15-18 år 

genomförts och analyserats. Resultatet visade tre huvudteman i upplevelsen. Dubbla känslor beskriver 

en kluvenhet inför rollen med såväl positiva som negativa upplevelser. De upplevde förståelse av 

stödet som en arbetssituation genom att tala om rollen som ett uppdrag, beskriva den utsatte som 

annorlunda än de själva och markera stödets avgränsning till skoltiden. I informanternas berättelser om 

stödets utformning framkom deras syn på innebörden av socialt stöd, som att få med den utsatte i 

gemenskapen. De uttryckte även en önskan att fler elever ska involveras i stödarbetet. Slutsatsen är att 

rollen kan innebära en utsatt position och att barn och ungdomar, som utövar informellt socialt stöd till 

en skolkamrat på uppdrag av lärare, behöver uppmärksammas och vikten av stöttning till dem belysas 

samt beforskas ytterligare. Studien bidrar med ny kunskap om upplevelser av att utöva informellt stöd 

i skolan. 
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Förord 

Jag har ett förflutet som gymnasielärare och har vid ett par tillfällen bett elever, som jag upplevde som 

vänliga, socialt starka och trygga, om hjälp med att stötta ensamma klasskamrater. Jag vet flera 

kollegor som gjort likadant och ungdomar jag talat med privat vittnar därtill om att det förekommer, 

oberoende av hur skolans anti-mobbningsarbete ser ut i övrigt. Jag blev därför nyfiken på att 

undersöka detta fenomen närmare.  

För att kunna genomföra detta arbete har jag haft stor hjälp av personer runt omkring mig. Tack till 

vänner, kollegor och kurskamrater för glada tillrop och intresse för mitt arbete. Dessutom vill jag rikta 

ett extra stort tack till: 

Mina informanter för att de tog sig tid att delta i en djupintervju. 

Min handledare Anna Gradin Franzén, för värdefulla råd och stort engagemang. 

Min familj som stöttat, uppmuntrat samt varit behjälpliga med praktiska göromål, som underlättat mitt 

arbete. 

 

 

Madeleine Fridlund  

160516 
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Inledning 

Den enskilda elevens upplevelse av sin sociala situation i skolklassen påverkas av olika aspekter. Stöd 

från klasskamrater är en faktor som inverkar på hur individen upplever sin skolsituation (Hellfeldt, 

Johansson & Lindberg, 2014). Tyvärr upplever en stor del (84 %) av ungdomarna i Sverige någon 

gång utsatthet och 10 % att de fallit offer för mobbning (Aho, Gren Landell & Svedin, 2016). Inom 

forskningen kring mobbning har det skett lite av ett paradigmskifte senaste åren, då man gått från 

förklaringar baserade på individuella egenskaper hos mobbare och offer till relationella och 

kontextuella förklaringsmodeller (Juvonen & Graham, 2014). Mobbningens negativa konsekvenser för 

utsatta individer är kartlagda och forskning inriktar sig nu mer på att studera skyddande faktorer 

(Cohen, Underwood & Gottlieb, 2000). Socialt stöd är en form av skyddande faktor och det kan 

definieras som olika former av relationer, vilka ökar den enskilda individens förmåga att hantera 

problem och besvärliga situationer (Rigby, 2003). Det kan även innebära individens egen uppfattning 

av att vara betydelsefull och omtyckt av andra till exempelvis föräldrar, lärare, annan personal i 

skolan/på fritidsverksamhet, nära vänner eller klasskamrater. Social stöttning kan således ses som både 

ett sätt att få stöd och bemästra svåra situationer (copingmekanism) samt som betydelsefulla relationer, 

vilka stärker och bygger upp självkänslan hos individen (Cohen m.fl., 2000). 

Bakgrund 

Skolans arbete mot utanförskap, mobbning och psykisk ohälsa 

I läroplanerna för grundskolan (Skolverket, 2015) och gymnasiet (Skolverket, 2011a) finns 

målformuleringar, som lärare har att förhålla sig till, när det gäller utsatthet och mobbning. Ingen elev 

ska känna sig kränkt eller bli utsatt för diskriminering. Skolan ska förebygga intolerans genom 

kunskap, diskussion och aktiva insatser. Det finns även målformuleringar som anger att varje elev ska 

ta avstånd från förtryck och visa empati med svaga. Värdegrunden i skolans läroplaner sätter tonen för 

de olika målen och värdegrunden är tydlig med att alla individers rättigheter ska respekteras: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla (Skolverket, 2015, s.7/ Skolverket, 2011a, s.5).  

I läroplanen är empati ett centralt begrepp, men det används utan beskrivning av innebörden. I en bok 

riktad till yrkesverksamma inom bland annat pedagogik och socialt arbete, menar Bohlin (2013) att 

empati är mångtydigt och kan ha olika innebörder.  Den definition han förordar som praktiskt 

förhållningssätt är empati som en förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas situation 

utifrån dennes perspektiv (Bohlin, 2013). Nelson-Jones (2003), belyser i en bok för ”hjälpare”, det vill 

säga informella personer som stöttar andra vid sidan av professionella behandlare, positiv aktning som 

kärnan i ett empatiskt förhållningssätt. Positiv aktning innebär att inta en icke-dömande attityd samt ett 

varmt och omsorgsfullt bemötande i interaktionen med andra (Nelson- Jones, 2003). 

I skoldebatten förekommer frågan hur arbetet med olikheter, som exempelvis funktionsavvikelser eller 

minoritetskulturer, bör ske. Integrering och inkludering är begrepp som återkommer och åsikter som 

förespråkar respektive avråder från de olika alternativen syns på olika internetforum och i 
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debattartiklar (Specialpedagogen, 2015; Larssen, 2011). Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) 

redogör för innebörden av integrering och inkludering och belyser hur de skiljer sig åt. Integrering 

fokuserar på organisering och struktur, man vill se till att alla får delta på samma arena. Den som är 

utanför och ensam placeras in i gemenskapen med olika metoder, utan krav på förändring av 

gemenskapen. En sådan åtgärd är ofta inte tillräcklig för att individen skall uppleva sig vara en del av 

gemenskapen, det vill säga inkluderad. Inkluderingsarbete handlar om ett arbete med hela 

gemenskapens sociala normer och kultur. I en inkluderande gemenskap är det accepterat att vara 

annorlunda och olik andra. För att skapa eller bibehålla en inkluderande miljö är det viktigt att ge alla 

ungdomar positiv uppskattning oberoende av till exempel social bakgrund eller funktionshinder 

(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). Ett integrationsprojekt har under senaste åren genomförts 

och utvärderats i Borås. Projektets mål var att öka den sociala integrationen och undersöka om ökad 

integration förbättrade elevernas skolprestationer, uppträdande och benägenhet att vara en ”bra 

kompis”. Projektet ökade samverkan mellan hem och skola, men förändringar gällande skolprestation 

och prosocialt beteende, genom social integration kunde inte konstateras (Medin & Jutengren, 2015). 

Nilholm och Göransson beskriver i specialpedagogiska skolmyndighetens skriftserie, inkludering som 

en vision för ett tillåtande klassrum där alla är välkomna. De påpekar dock att inkludering inte nämns i 

läroplanerna och menar att skolan fokuserar mer på individens enskilda mål, snarare än att arbeta med 

gemenskap. De redogör för Index for Inclusion och ställer sig kritiska till att punkterna som listas där, 

inte används på ett systematiskt sätt i Skolverkets styrdokument (Nilholm & Göransson, 2013). Index 

of Inclusion är ett hjälpmedel i skolarbetet utvecklat vid Centre for Studies on Inclusive Education i 

England och beskriver en mängd checkpunkter för att kartlägga inkluderande arbete. Exempel på 

indikatorfrågor är till exempel: Om eleverna delar på ansvaret att hjälpa andra elever som har det svårt 

eller om det finns klara regler för vems tur det är att tala eller lyssna under lektionstid (Booth & 

Ainscow, 2002). 

Hälsoarbetet i skolan har de senaste åren inneburit en ökning av manualbaserade 

undervisningsprogram med inslag av värderingsövningar, rollspel och diskussioner. Programmen har 

en tydlig koppling till terapeutiska metoder som till exempel kognitiv beteende terapi (KBT) 

(Dahlstedt, Fejes & Schönning, 2011) i vilka individen, det vill säga eleven, görs till aktör. Som aktör 

anses du själv kunna påverka hur du mår genom hur du väljer att tänka i en situation. Situationen i sig 

kan ligga utanför individens kontroll, men hur individen väljer att tänka, känna och handla utgör en 

möjlighet till förändring i en besvärlig situation. Att må bra och ha god hälsa anges som en rättighet, 

men samtidigt något individen måste ta ansvar för själv. I en studie av det depressionsbehandlande 

programmet DISA, som är ett exempel på manualbaserat program där individen görs ansvarig för sitt 

välmående, framkom att eleverna ansåg att skolan inte bidrog till att skapa god hälsa. Tvärtom var 

skolan, med dess fokus på provresultat i kombination med oförstående lärare, en källa till ohälsa. 

Skolans hälsoarbete kan på så vis ses i ljuset av terapeutisk självhjälpskultur, där eleverna ges stort 

ansvar för det egna välmåendet (Gunnarsson, 2015).  

Studiens inriktning 

Med en skolkultur där eleverna tilldelas ansvar för sin egen hälsa i kombination med läroplanens 

formuleringar om empati med svaga, förekommer att lärare informellt ber elever att agera 

stödpersoner för klasskamrater som är utsatta på något sätt. Utsattheten kan till exempel bero på 

ensamhet, mobbning eller en funktionsavvikelse. Oavsett anledning till utsattheten, kommer dessa 

personer fortsättningsvis att benämnas som den utsatte i texten. Forskning av Hellfeldt, Johansson och 
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Lindberg (2014) samt Houlston, Smith och Jessel (2011) visar att socialt stöd är betydelsefullt för den 

som är utsatt i skolan, men studier som belyser hur det är att vara stödperson beskriver en 

problematisk roll kantad av uppoffringar, som till och med kan leda till egen psykisk ohälsa (Ali, 

Ahlström, Krevers & Skärsäter, 2012; Skolverket, 2011b, 2011c). Få studier finns kring upplevelser av 

att vara ung stödperson och ingen studie, som undersökt hur informellt utsedda stödpersoner i 

skolmiljö upplever sin roll, har upptäckts. I enlighet med Barnkonventionens artikel 12, om barnets 

möjligheter till delaktighet och inflytande, är det viktigt att undersöka barnets perspektiv 

(Hammarberg, 2012) särskilt av fenomen som sker i en för barnet obligatorisk miljö, som skolans 

värld utgör. Denna studie kommer därmed att bidra till forskningsfältet genom att studera informella 

stödpersoners upplevelser av att stötta en utsatt skolkamrat. 

Syfte  

Avsikten med denna studie är att undersöka barnets upplevelser av att bli tillfrågad och inneha en 

informell stödjande roll för en utsatt klass- eller skolkamrat. Syftet är att förstå hur ungdomar, som 

tillfrågats informellt av lärare att vara socialt stöd upplever situationen. Hur upplever de att ge socialt 

stöd till en skolkamrat och vilken innebörd har socialt stöd för dem? Eftersom inga studier om 

upplevelser av att ge informellt stöd i skolmiljö upptäckts, är studiens syfte även att bidra till en 

breddning av forskningsfältet om stödjande faktorer kring mobbning. 

Tidigare forskning 

Den initiala kartläggningen av litteraturen i bakgrunden indikerade att det inte finns studier som direkt 

behandlar upplevelser hos informella stödpersoner i skolan. Därför gjordes sökningar i angränsande 

fält med nyckelord som peer support, social support och classmates. 

Forskning om socialt stöd för ungdomar i skolan 

Informellt stöd 

I Sverige har en longitudinell studie om mobbning och socialt stöd genomförts av Hellfeldt, Johansson 

och Lindberg (2014). Studien bygger på enkäter som gavs till 3349 elever i årkurs 4-9 vid två tillfällen 

med ett år emellan. De undersökte vilka utvecklingsvägar som fanns vid upplevd utsatthet och som var 

kopplade till lärare och klasskamrater. De fann att barn som aldrig varit utsatta för mobbning upplevde 

den högsta nivån av socialt stöd från såväl lärare som klasskamrater. Elever som vid första 

enkättillfället upplevde sig utsatta, men vid enkät två undkommit mobbning uppgav hög upplevelse av 

stöd från klasskamrater vid andra enkäten. Dock var deras upplevelse av stöd inte så högt som för de 

elever som aldrig upplevt sig utsatta. Elever som upplevde sig utsatta vid bägge enkäterna eller som 

var nytillkomna utsatta vid enkät två uppgav lågt socialt stöd från såväl lärare som klasskamrater. Värt 

att nämna är att majoriteten av eleverna inte ansåg sig utsatta eller mobbade vid tillfället för enkäterna 
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och att de flesta som upplevde sig utsatta vid tillfälle ett inte gjorde det vid tillfälle två. Mobbning är 

utifrån dessa resultat inte ett statiskt individuellt problem, utan kan påverkas av andra aspekter som till 

exempel relationsarbete. Socialt stöd från klasskamrater initierat av lärare kan därmed få en positiv 

inverkan för den utsatta individen (Hellfeldt m.fl., 2014). Liknande resultat har framkommit vid 

ytterligare en longitudinell studie i Sverige där 880 elever mellan 12-16 år svarade på två enkäter med 

ett år emellan, om vänskapsrelationer, mobbning och utsatthet. Denna studie har, till skillnad från 

andra studier, undersökt kvaliteten på vänskapsrelationen kopplat till utsatthet genom att ge 

svarsalternativ i form av påståenden som skulle graderas mellan 1-5. Exempel på påståenden: 

Min vän skulle gilla mig även om ingen annan gjorde det (…) min vän berättar inte mina hemligheter 

för någon annan (…) min vän är uppmärksam på hur jag mår (…) min vän stöttar mig om jag bråkat 

med min lärare (…) min vän håller löften (min översättning) (Kendrick, Jutengren & Stattin, 2012, 

s.1072).  

Resultatet visade att desto högre stöd från kompisar som angavs, desto lägre nivåer av utsatthet och 

mobbning. Kvaliteten på vänskapsrelationerna har således betydelse för mobbingsituationen och 

författarna föreslår att interventioner bör rikta in sig på att stärka och fördjupa befintliga 

vänskapsrelationer bland klasskamrater så att de kan stötta varandra (Kendrick m.fl. 2012).  

En longitudinell studie i Kina har undersökt förhållandet mellan skolrelaterat socialt stöd från lärare 

och/eller klasskamrater och upplevt välmående. 1316 ungdomar från junior och senior high school 

svarade på enkäter vid två tillfällen med sex veckor emellan. Frågor om socialt stöd mättes med 

graderade påståenden som till exempel: ” Min lärare hjälper mig att lösa problem genom att ge mig 

information” eller ”mina klasskamrater kommer med förslag när jag inte vet vad jag ska göra” (min 

översättning) (Tian, Zhao & Scott Huebner, 2015, s.141). Upplevt välmående mättes med frågor om 

förekomsten av sju känslor: glad, ledsen, avslappnad, upprörd, uttråkad, förväntansfull och 

respekterad. Det framkom att upplevt välmående korrelerade med graden av socialt stöd från såväl 

lärare som klasskamrater. Författarna påpekar att det sociala stödet i skolan är en viktig faktor för 

välmående (Tian m.fl., 2015). 

Barn med handikapp och funktionsnedsättningar är ofta en utsatt grupp, som kan riskera att bli utstötta 

och ensamma vid integrering i klasser med barn utan handikapp. Men, det kan också leda till positiva 

effekter då de inkluderas i gemenskapen och lär färdigheter av de andra barnen. I Norge har en 

kvalitativ studie undersökt hur barn med Downs syndrom, som går i reguljära klasser, interagerade 

med barn utan handikapp. Sex barn med Downs syndrom intervjuades och observerades för att få en 

bild av hur kamratrelationerna och interaktionen såg ut. Man fann två huvudmönster med jämställd 

och icke-jämställd interaktion. Jämställd interaktion, där barnen kunde leka och umgås oberoende av 

handikapp eller inte, var tydligast i fria uppgifter och lek på raster. Vid skoluppgifter var det vanligt 

med en icke-jämställd interaktion, där barn utan handikapp hjälpte till att anpassa och dela upp 

uppgifter, så att alla kunde arbeta utifrån sina förutsättningar. Det barn som hjälpte till att fördela 

uppgifter utifrån gruppmedlemmarnas förmågor fick en stödjande och peppande roll. Ibland anpassade 

barnen utan handikapp hela gruppens uppgift till en nivå som var passande för alla i gruppen, så att de 

kunde arbeta tillsammans. Barnen utan handikapp fick en roll av att avgöra och anpassa uppgifterna 

till alla deltagare i gruppen. Ibland var lärare eller elevassistenter stödjande i denna roll, ibland inte. 

Många elever hade en god förmåga att anpassa aktiviteter för att inkludera barn med Downs syndrom, 

vilket medförde att de fick utvecklas i en tillåtande och inkluderande gemenskap (Dolva, 

Hemmingsson, Gustavsson & Borell, 2010). 
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Formellt stöd 

I en studie i Storbritannien fann man vid intervjuer med elever att de som observerar mobbning, men 

inte agerar av olika anledningar, många gånger mådde dåligt efteråt, precis som offren och i vissa fall 

även mobbarna. Ett kompisstödjarsystem utvecklades och elever fick utbildning i hur de på olika sätt 

kan stötta utsatta kamrater. De fick lära sig strategier hur man kan erbjuda vänskap och informellt 

stöd, hur de kan lösa konflikter mellan mobbare och offer och hur de kan lyssna och ge stöd till 

mobbade elever (Cowie, 2011). Vid utvärderingar av kompisstödjarmetoden, framgick att utsatta 

elever upplevde ökat socialt stöd och en högre självkänsla (Houlston, Smith & Jessel, 2011). Systemet 

hjälpte de utsatta elevernas situation och skapade även ett bättre skolklimat generellt (Cowie, 2011). 

I en amerikansk undersökning har effekten av kamratstödjare som arbetade specifikt med psykisk 

hälsa för att förebygga självmord studerats. Studien tar sin grund i social inlärningsteori med tankar 

om imitation av positiva modeller. Kamrater som är nyckelpersoner spelar då en viktig roll i hur 

ungdomar väljer att agera i olika situationer. Fyra skolor (high schools) och totalt 706 elever deltog i 

studien. Varje skola nominerade mellan 5-10% av eleverna till kamratstödjare, som fick träning i åtta 

förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa och hur de kunde förmedla dessa kunskaper till andra 

elever. Kamratstödjarna undervisade sina klasskamrater, med hjälp av video och powerpoint, om 

strategier för att förbättra sin psykiska hälsa. De betonade att de själva sökt hjälp hos en vuxen då de 

hamnat i svåra situationer. I en del klasser följdes kamratstödjarens presentation av diskussioner om 

ämnet tillsammans med en vuxen. Det förekom även kontrollgrupper där ingen intervention 

genomfördes. För att mäta resultatet användes utvärderade skalor om bland annat attityder till 

hjälpsökande hos vuxna i skolan och inställningen kring tystnadslöften om kamraters psykiska ohälsa 

och eventuella självmordstankar. Resultatet visade att kamratstödjarpresentationen utan diskussion gav 

störst effekt gällande elevernas ökade acceptans kring att söka hjälp hos vuxna, deras inställning till att 

vuxna kan hjälpa en självmordsbenägen ungdom och attityderna kring att berätta för vuxna om en 

kamrat som mår dåligt blev mer tillåtande. Författarna menar att kamratstöd är ett lovande alternativ i 

förebyggande arbete som vill fokusera på goda förebilder för psykisk hälsa, istället för negativa 

konsekvenser av psykisk ohälsa (Petrova, Wyman, Schmeelek-Cone & Pisani, 2015). 

Brottsförebyggande rådet (2012) redogör för ett våga vittna projekt med riktade åtgärder mot elever 

som varit utsatta eller riskerade att utsättas för brott, som genomfördes i Kungsbacka 2008. Projektets 

syfte var att förhindra fortsatt utsatthet bland unga. Ungdomar mellan 15-25 år är ofta utsatta för brott, 

men tenderar samtidigt att inte anmäla brotten eller kontakta brottsofferjourer. I skolan känner offer, 

förövare och vittnen varandra vilket komplicerar situationen och försämrar oddsen att få vittnesmål, då 

ingen vill framstå som en tjallare. Två grundskolor deltog i projektet som bestod av kartläggning av 

problem genom enkäter. Det följdes av temadagar om rättsprocesser och brottsförebyggande arbete. 

Representanter från rättsväsendet i form av poliser, domare, åklagare, medlare samt personal från 

brottsofferjourer deltog i olika workshops med eleverna. Rollspel i form av ett rättegångsspel, 

genomfördes med hjälp av dramapedagog. Vidare utbildades ungdomar till vittnestödjare tänkta att 

fungera som socialt stöd vid rättegångar. Dock blev deras arbete kortvarigt på grund av att det skedde 

helt på ideell basis och det krävde för stora resurser att administrera. Istället införde polisen så kallade 

kontaktpoliser som besökte de olika skolorna regelbundet och samtalade med eleverna. Resultatet av 

projektet våga vittna mättes dels med enkäter och dels med uppskattningar hos berörda parter. 

Enkätstudierna visade att tolererande attityd till brott förändrats, att fler brott i skolorna anmäldes och 

större tilltro på rättssystemet framkom framförallt bland flickor. Brottsofferjouren i Kungsbacka 

upplevde att många fler kontaktade dem, för stöd och råd inför rättegångar, efter att ha fått socialt stöd 

från vittnesstödjare eller av lokal poliskontakt på skolan (Brottsförebyggande rådet, 2012). 
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Forskning om ungdomar som varit socialt stöd för 

andra ungdomar 

Informellt stöd 

Vid Göteborgs universitet har Ali, Ahlström, Krevers och Skärsäter (2012) genomfört en kvalitativ 

intervjustudie med 12 ungdomar mellan 16-25 år, som varit informella stödpersoner till personer med 

psykisk ohälsa. De har frivilligt fungerat som stödpersoner till familj eller vänner med psykisk 

sjukdom, vilket inneburit att de själva levt i ständig beredskap för om någonting oväntat skulle 

inträffa. Vid en sådan händelse ändrades deras roll som vän eller familjemedlem till att vara en 

skyddsperson eller en övervakare. De ungdomar som stöttade en vän tog lika stort ansvar som de som 

stöttade en familjemedlem. Unga som är i behov av stöd vänder sig gärna till personer utanför den 

närmsta familjen, som klasskamrater eller barndomsvänner, vilket kan leda till att det uppstår social 

press på att stötta och ställa upp för vänner. Unga som ställer upp för andra kan göra det på bekostnad 

av sina egna fritidsaktiviteter, skolprestationer och sin egna psykiska hälsa. Stödpersonerna 

påverkades känslomässigt och kände sorg över att se en nära vän eller släkting förändras från att 

tidigare ha varit aktiv med arbete och drömmar till att inte orka göra något. I perioder oroade de sig 

också mycket för att deras vän eller familjemedlem skulle ta sitt liv. Flera av informanterna hade inget 

förtroende för vårdinrättningar och ville inte lämna över ansvaret, trots att de själva hade en tung 

börda. Även om de ställde upp så pass mycket för en annan person möttes de sällan av tacksamhet, 

utan snarare tvärtom eftersom personen de hjälpte inte hade insikt i sin egen sjukdomsbild. 

Ungdomarna upplevde själva tunga perioder på grund av ansvaret för vännen eller släktingen, men 

valde att inte prata med någon om det utan höll sina känslor för sig själv. Författarna menar att 

samhället behöver uppmärksamma och stötta de unga som är stödpersoner till andra (Ali, Ahlström, 

Krevers & Skärsäter, 2012). 

Formellt stöd 

I Skolverkets rapport om utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011c) framkommer att 

regeringen gav Skolverket i uppdrag att utvärdera olika anti-mobbningsprogram och under åren 2007-

2008 genomfördes olika studier med hjälp av forskare från Högskolan i Gävle, Göteborgs universitet, 

Karlstads universitet, Umeå universitet samt Örebro universitet. I det mobbningsförebyggande 

programmet Friends var en del i metoden att så kallade kamratstödjare (även kallat ”friendsare”) 

röstades fram av klasskamraterna eller valdes ut formellt av lärarkollegiet för att fungera som 

personalens förlängda ”ögon och öron”, framförallt på raster. Eleverna skulle hjälpa till att upptäcka 

händelser där elever bröt mot regler eller någon mobbades. Kamratstödjarna rapporterade till lärare 

eller annan personal med ansvar för området till exempel skolsköterska eller kurator. Kamratstödjarnas 

roll kunde även vara att aktivt göra insatser för att minska konflikter mellan andra elever genom att 

medla eller att hålla ”kompissamtal” (Skolverket, 2011c). Vid kvalitativa intervjuer med elever, som 

hade den formella rollen att vara kamratstödjare, framkom att framförallt de yngre eleverna uppfattade 

uppdraget som ett hedersuppdrag. Det framkom också att det kunde vara en problematisk roll där det 

var en svår balansgång att visa empati och stöd för en utsatt elev på ett sådant sätt att den andre förstod 

att de brydde sig om, men samtidigt inte var bästa vänner som skulle umgås hela tiden. Andra negativa 

aspekter var att kamratstödjarna kunde ses som skvallerbyttor av andra elever och att det ställdes 

orimliga krav på att de skulle uppträda som perfekta förebilder hela tiden. En kamratstödjare uttryckte 

att hen kände sig tvingad att gripa in och försvara utsatta elever och en annan menade att det faktum 

att kamratstödjarna alltid tog detta ansvar ledde till att andra elever tyckte det var okej för dem att inte 
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hjälpa till. Undersökningen belyser att uppgiften som kamratstödjare kan innebära en utsatt position 

för eleven som har rollen (Skolverket, 2011b). Sedan Skolverkets rapport kom har Friends ändrat sina 

riktlinjer vad gäller det förebyggande arbetet på skolor som använder deras metod. Under en pågående 

extern utvärdering av programmet, som de själva initierat, avråder Friends skolorna helt ifrån att 

använda kompisstödjare i det akuta arbetet (t.ex. som rapportörer eller medlare). De poängterar istället 

vikten av att stärka alla elever i att våga agera när de ser kränkningar eller utsatthet 

(Friendsprogrammet, 2016). 

Upplevelser av att ge formellt stöd  

Dyble, Tickle och Collinson (2014) belyser att kamratstöd inom mental hälsa har varit vanligt under 

lång tid och de senaste 20 åren har det skett en formell utveckling där professionella kamratstödjare 

anställts inom till exempel beroendevård i USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. Kamratstödjare 

är personer med liknande egna erfarenheter i bagaget, som ska ge emotionellt och socialt stöd. 

Forskning finns som både visar goda som dåliga resultat för effektiviteten av kamratstöd, men det 

finns ytterst lite forskning som undersökt hur det fungerar utifrån kamratstödjarnas perspektiv. I en 

studie har Dyble m.fl. (2014) med ett fenomenologiskt perspektiv studerat de formellt utsedda 

kamratstödjarnas upplevelser av att själva ha haft missbruksproblem till att stötta andra utifrån sina 

erfarenheter. Med tolkande fenomenologisk analys (IPA; Eng: Interpretative phenomenological 

analysis) som metod intervjuades sju personer som var mellan 22-50 år. Teman som framkom i 

analysen var upplevelser av att växla identitet, stödjarrollens innebörd med fokus på svårigheter och 

problem samt organisationens strukturella påverkan på kamratstödjarna. Informanterna uttryckte bland 

annat att möjligheten att inneha en slags modellroll och kunna inspirera andra gav ett positivt tillskott 

till deras egen identitet. Att formellt vara utsedd till kamratstödjare ansågs ge legitimitet och 

uppskattning åt deras levda erfarenheter som tidigare missbrukare, vilket de tyckte stärkte dem som 

människor. Däremot upplevdes svårigheter med identiteten i yrkesrollen då de hade svårt att hålla isär 

om de främst skulle vara vän eller professionell. Några uttryckte även stigmatisering av kollegor, som 

såg dem som tidigare patient. Svårigheter i rollen upplevdes även i form av ambivalens mellan att vilja 

hjälpa och motivera andra, genom att dela sina erfarenheter och att blotta sig själv så pass mycket att 

det inverkade på det egna måendet. Detta poängteras av författarna på följande sätt: ”When Pauline 

fulfils the “peer” aspect of the job and shares her lived experience of mental health difficulties, she 

risks her own recovery ” (Dyble, m.fl., 2014, s.88). I diskussionen belyser författarna även att rollen 

som kamratstödjare verkar ge innehavaren en bättre förståelse för sin egen identitet och var gränserna 

för den egna hälsan/ohälsan går (Dyble m.fl., 2014). 

I genomgången av tidigare forskning framkommer att det finns ont om studier som undersöker 

kamratstödjares perspektiv och erfarenheter av sin roll. Föreliggande studie vill belysa barn och 

ungdomars upplevelser av att inneha en informell stödjande roll för en utsatt skolkamrat, ett område 

där det förefaller saknas kunskap. I denna studie valdes ett tolkande fenomenologiskt angreppssätt för 

att försöka förstå upplevelser av att inneha en stödjande roll.  
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Teoretiskt perspektiv 

Tolkande fenomenologi 

Studien utgår från tolkande fenomenologisk analys (IPA; Eng: Interpretative phenomenological 

analysis) då frågeställningarna handlar om upplevelser av ett specifikt fenomen, att vara informell 

stödperson till en utsatt skolkamrat. Fokus ligger på barnets eget perspektiv av sin unika upplevelse 

och erfarenhet, utifrån personens tankar, reflektioner och känslor kring fenomenet. IPA är starkt 

sammankopplat med fenomenologiska och hermeneutiska teoretiska perspektiv (Eatough & Smith, 

2008), vilka beskrivs i detta avsnitt. Under metodavsnittet redogörs för IPA:s analysmodell och 

praktiska riktlinjer, som fått betydelse för studiens tillvägagångssätt. 

Fenomenologi 

Utgångspunkten inom fenomenologi är att erfarenhet är subjektiv, då vi erfar ett fenomen och inte en 

objektiv verklighet. Erfarenheten av ett fenomen undersöks genom att ta reda på och avtäcka 

individens subjektiva upplevelser, önskningar, motivation, känslor och hur de manifesteras i 

handlingar (Eatough & Smith, 2008). Målet är att komma förbi de omedelbart upplevda innebörderna 

för att fånga en reflekterande nivå där det osynliga blir synligt (Kvale & Brinkmann, 2009). I den 

tidiga fenomenologin, som utvecklades av Husserl, var direkta och objektiva beskrivningar i fokus och 

han menade att vi behöver ta ett steg tillbaka från vardagliga upplevelser när de undersöks. 

Föreställningar och kunskap om vardagliga fenomen, som tas för givet, bör läggas åt sidan för att 

kunna fånga detaljer och reflektioner kring upplevelsen som studeras. Detta förhållningssätt benämner 

Husserl fenomenologisk reduktion (Husserl, 1927/1971). Heidegger förde in nya tankar om tolkning 

framför objektiv beskrivning av erfarenhet, som han hävdade är omöjligt att göra. Denna vändning 

inom fenomenologin lade grunden för den tolkande fenomenologin. Heideggers syn på erfarenhet som 

intersubjektiv betonar relationella betydelser för individens upplevelser. Det är genom aktiviteter med 

andra som vi upplever världen och skapar mening. Individen existerar alltid i en kontext och 

människors upplevelser sker således i relation till omvärldens kultur, objekt, relationer och språk 

(Heidegger, 1927/1996). Sartre betonar att även avsaknaden av något påverkar vår upplevelse av 

världen (Sartre, 1956/1993). En situation kan till exempel upplevas som hotfull inte enbart för att det 

finns våldsamma elever närvarande, utan även på grund av frånvaron av skolpersonal eller elever som 

stöttar.  

Merleau-Ponty (1945/2013) utvecklar livsvärld som begrepp och menar då upplevelsen av fenomen, 

inte de faktiska betingelser individen lever under. Individ och värld existerar i ett ömsesidigt 

förhållande och begreppet livsvärld anger allt som är möjligt att erfara för individen. Livsvärlden är 

föränderlig och inte statiskt absolut. (Marleau-Ponty, 1945/2013). I livsvärlden råder ett cirkulärt 

förhållande mellan värld och subjekt, där subjektet påverkas av världen och världen av subjektet. Det 

betyder att i skolan påverkas eleverna av miljön i klassrummet och vilka andra elever som är där just 

då, precis som individens närvaro påverkar de andra och klassrumsmiljön (Lilja, 2015). Vår tillvaro 

består av olika regionala livsvärldar, som familj, arbetsplats och hobbyverksamhet. De regionala 

livsvärldarna utgör sammantaget individens totala livsvärld. Varje regional livsvärld har sina specifika 

villkor gällande värden och interaktion. Skolan som regional livsvärld är oftast förlagd till särskilda 

avgränsade skolbyggnader och elevernas närvaro i livsvärlden är obligatorisk och fokuserad på 

undervisning. Även om alla regionala livsvärldar innehåller normer och värderingar är skolans särskilt 
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fokuserad på vad som är rätt och fel, bra och dåligt samt gott och ont, genom formuleringar i 

styrdokument som värdegrund, ämnesplaner och betygskriterier. Eleverna förhåller sig dessutom 

värdemässigt till ämnen, lärare och skolkamrater genom att ha favoritämnen eller kamrater de föredrar 

att umgås med (Bengtsson & Berndtsson, 2015).  

Även om vi kan observera och känna empati med andra människor kan vi aldrig helt sätta oss in i hur 

det är att vara den personen i hens levda värld. När forskare försöker förstå och beskriva andra 

människors upplevelser är det därför oundvikligt att göra det utan att tolka (Smith m.fl., 2009), vilket 

för oss in på nästa teoretiska område för IPA. 

Hermeneutik 

Hermeneutik är teori om tolkning och har stor betydelse för IPA (Eatough & Smith, 2008). 

Ursprungligen tolkade hermeneutiker bibliska och litterära texter och uppehöll sig kring frågan om 

möjligheten att förstå en författares intentioner (Smith m.fl., 2009). Nu är hermeneutiken relevant för 

intervjuforskning genom att belysa både dialogen som skapar intervjutexterna, som senare ska tolkas, 

samt den process texterna tolkas i (Kvale & Brinkmann, 2009). En holistisk syn på den tolkande 

processen återfinns hos Schleiermacher (1998), där han menar att texten finns tillgänglig för 

mottagaren att tolka, men tolkningen bör göras utifrån en större kontext som tar hänsyn till 

förhållandena som texten skapades i. Schleiermacher menar vidare att tolkning inte ska ske på ett 

mekaniskt sätt genom att följa uppsatta mallar, utan han påtalar att tolkning är en konst eller ett 

hantverk som fångar helheten och även inbegriper ett visst mått av intuition (Schleiermacher, 1998). 

Heidegger (1927/1996) är tydlig med att koppla ihop fenomenologi med hermeneutik när han förklarar 

att fenomenologin vill undersöka fenomen som inte alltid är uppenbara och tydliga, vilket kräver 

tolkning. Han betonar också vikten av att forskaren är medveten om att tolkning aldrig kan ske 

förutsättningslöst och därför gäller det att uppmärksamma vilka förutfattade meningar man har. Dock 

är det svårt att veta i förväg vilka av ens föreställningar som kommer ha betydelse i det aktuella fallet. 

Han menar att det är först vid noggrann läsning och tolkning som förutfattade meningar sätts på prov 

och kan upptäckas, vilket han anser är en förbisedd aspekt i tolkningsarbete (Heidegger, 1927/1996). 

Tolkningen ska hänga ihop med fenomenet så som det framträder och inte med tankar och idéer som 

förs in utifrån (Eatough & Smith, 2008). Gadamer (1960/2004) redogör för skillnaden mellan att förstå 

en texts mening och att förstå personen. Han förtydligar att tolkning handlar om att förstå innehållet i 

vad personen vill säga, men påpekar samtidigt att tolkningen färgas av situationen som tolkningen 

äger rum i (Gadamer, 1960/2004). 

Den hermeneutiska cirkeln är en av de mest kända principerna för hermeneutisk tolkning. Förståelse 

sker genom en process där delarna hjälper till att tolka helheten och helheten hjälper till att tolka 

delarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom en iterativ process sker en växelverkan mellan del och 

helhet på olika nivåer. Till exempel kan ett ord eller uttryck förstås genom att se till hela meningen 

eller en mening kan förstås genom att ett specifikt ord används. En intervju kan förstås i skenet av hela 

forskningsprojektet liksom projektet kan framträda tydligt genom en intervju. Tolkning utifrån detta 

perspektiv är en dynamisk, icke-linjär process, där de skilda infallsvinklarna kastar olika ljus över 

fenomenet och bidrar till en större helhetsförståelse (Smith m.fl., 2009).  
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Metod 

Metod för tolkande fenomenologisk analys 

Denna studie avser att undersöka unga människors upplevelser kring att ha blivit informellt utsedda av 

lärare att fungera som socialt stöd till en klasskamrat. Tolkande fenomenologisk analys (IPA; Eng: 

Interpretative phenomenological analysis) valdes då det är en metod som är lämplig för att försöka 

förstå människors upplevelser av specifika vardagssituationer utifrån deras egna personliga tankar och 

känslor om sin erfarenhet (Back & Berterö, 2015). IPA är idiografiskt inriktat, vilket innebär att det 

inte är lagbundenheter som eftersöks för att generalisera, utan studier av det enskilda för att förstå det 

unika. Vid studier av flera homogent utvalda individer kan det ge information om centrala teman som 

återkommer hos alla unika individer. Dessa teman bidrar till förståelsen av fenomenet på induktiv väg 

(Eatough & Smith, 2008). 

Intervjuer 

Intervju valdes som metod då det möjliggör för respondenten att förklara och vidareutveckla sina 

tankar om den levda erfarenheten som ska studeras. Intervju är även den vanligaste metoden för 

materialinsamling inom IPA och det innebär att mycket av metodrekommendationerna utgår från 

djupa intervjuer (Eatough & Smith, 2008). Djupintervjuer inom kvalitativ forskning försöker 

efterlikna ett samtal mellan två parter, men med skillnaden att djupintervjun har ett uttalat syfte i och 

med forskningsfrågan. Djupintervjuns form består av ett fåtal frågor och intervjuaren lyssnar och 

ställer följdfrågor kring det informanten berättar (Smith m.fl., 2009). Respondentens svar får stort 

utrymme och leder intervjun framåt likt ett dialogiskt samtal. Utgångspunkten inom IPA är att 

intervjuerna ska vara få och djupa för att följas av en datadriven analys (Eatough & Smith, 2008). 

Urval och avgränsningar 

Inom IPA rekommenderas att informanterna är få, mellan en individ till 15 personer, och intervjuerna 

djupa (Back & Berterö, 2015). Smith m.fl. (2009) understryker att informanterna inte ska vara för 

många i IPA och rekommenderar från 3 till max 6 intervjuer för studenter på masternivå. Thornberg & 

Fejes (2015) anser att en fallgrop för nybörjare är att drunkna i mängden datamaterial och att antal 

informanter bör hållas nere för att undvika ytliga beskrivningar. Hefferon & Gil- Rodrigues (2011) 

varnar för att djupare analys kan gå förlorad om studenter använder sig av för många informanter. I 

denna studie valdes 6 informanter med hänsyn taget till ovanstående riktlinjer och synpunkter.  

Urvalet skall representera ett perspektiv inte en population (Smith m.fl., 2009) och de informanter som 

ingår i en IPA-studie bör vara homogena i det avseende att de har gemensamma erfarenheter av det 

fenomen som står i fokus (Back & Berterö, 2015). Urvalet i den aktuella studien var homogent utifrån 

den gemensamma erfarenheten att bli informellt tillfrågad av lärare att vara socialt stöd åt en 

klasskamrat. Utöver det avgränsades åldern till ungdomar mellan 15-18 år, dels med tanke på att de 

har gått i skolan minst 7 år och hunnit få erfarenhet samt att de går kvar i skolan och eventuellt 

fortfarande upplever fenomenet i nutid. Informanterna beskriver på det viset upplevelser av händelser 

som ligger relativt nära i tiden. Informanterna rekryterades i en idrottshall där olika föreningar har 

träningar, två skolor har idrottslektioner, en fritidsgård i angränsande lokal ordnar aktiviteter samt 

matcher, tävlingar och andra event anordnas på helgerna. Spridningen av ungdomar från olika 
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bostadsområden, med olika intressen, kön och ålder som besöker idrottshallen är stort. Jag fick 

presentera mig före ett par träningar med olika lag, men märkte att det var svårt att få deras 

uppmärksamhet. Istället valde jag att befinna mig i cafeterian, som alla passerar på väg in och ut ur 

hallen. Där kontaktades ungdomar som verkade ha tid över att prata en stund och de tillfrågades om de 

kände igen sig i situationen att lärare frågat dem om hjälp med att stötta en klasskamrat.  En del kände 

igen sig i situationen medan andra inte gjorde det. Bland de som kände igen sig hade vissa varit 

formellt utsedda kamratstödjare, vilket inte var aktuell målgrupp för studien. De som kände igen sig i 

rollen som informellt utsedd stödperson antecknade sitt telefonnummer. De kontaktades sedan per 

telefon och fick mer information och i de fall de fortfarande ville delta i studien bokades 

intervjutillfälle in. En informant rekryterades med hjälp av den så kallade snöbollseffekten genom att 

en informants kamrats partner också hade erfarenhet av fenomenet, som hen ville dela med sig av. 

Lika många flickor som pojkar kontaktades, men något färre pojkar kände igen sig i rollen och av de 

som kände igen sig var det fler som valde att avstå intervju än bland flickorna. Detta kan ha berott på 

intervjuarens kön (kvinna). Följdfrågor till varför de valde att avstå intervju ställdes inte, eftersom det 

kunde försätta ungdomarna i en svår sits att behöva motivera sitt val att avstå. Av de som deltog i 

studien var 5 flickor och en pojke. Uppdelningar i analysen skulle inte göras utifrån kön, varvid detta 

inte har någon avgörande betydelse för resultatet. Det är varje persons unika erfarenhet utifrån den 

gemensamma rollen som är utgångspunkten i analysen, inte att studera likheter och eller skillnader 

utifrån exempelvis kön eller etnicitet. Valet att inte gå till skolor för att söka efter informanter gjordes 

eftersom skolan är den arena där fenomenet är aktuellt och det kan vara känsligt att fråga efter en viss 

roll i en klass inför alla andra elever. Lärare hade kunnat ombes peka ut elever de tillfrågat, men då 

hade lärarens definition av rollen styrt urvalet och studien önskade utgå från att informanterna själva 

skulle identifiera sig och känna igen sig i situationen. 

Informanter 

De sex informanterna var mellan 15 till 18 år och gick alla i grundskola eller gymnasium vid 

intervjutillfället. Alla hade utövat socialt stöd i tidsintervall från 1½ år upp till 7 år. Fyra personer hade 

fungerat som ensam stödperson till en eller flera elever, medan två personer hade tillfrågats 

tillsammans med en mindre grupp kamrater. De två personerna uppgav att de sedan hade varit 

drivande i kamratgruppen för att stödet genomfördes. Informanterna utgjorde en homogen grupp 

genom att alla hade erfarenhet av att bli tillfrågade av lärare informellt och sedan utöva socialt stöd. 

Informant Ålder Kön  Skolform Utövat socialt stöd  Form av stöd 

Agnes 18 år Flicka Åk 2 Teoretiskt gymnasieprogram Sedan åk 8 Tillfrågad av lärare i mindre grupp. 

Drivande för stödet inom kamratgruppen. 

Amelia 17 år Flicka Åk 2 Praktiskt gymnasieprogram Sedan åk 5 Individuellt tillfrågad och utövande 

Anja 15 år Flicka Åk 8 Grundskolan Sedan åk 1 grundskolan Individuellt tillfrågad och utövande 

Annie 16 år Flicka Åk 1 Teoretiskt gymnasieprogram  Sedan åk 5 Individuellt tillfrågad och utövande i 

mellanstadiet. I högstadiet och gymnasiet 

tillfrågad av lärare i mindre grupp. 

Elsa 18 år Flicka Åk 3 Praktiskt gymnasieprogram Sedan åk 1 gymnasiet Tillfrågad av lärare i mindre grupp. 

Drivande för stödet inom kamratgruppen. 

Kasper 16 år Pojke Åk 9 Grundskolan Sedan åk 6 Individuellt tillfrågad och utövande 
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Genomförande 

Förhållningssätt 

Ett genuint intresse, en accepterande attityd och engagemang för informantens berättelse är särskilt 

viktigt vid intervjuer med barn. Vid intervjuer med barn och unga är det dessutom av stor vikt att 

forskaren uppträder formellt som intervjuare, då barn upplever sig tagna på större allvar av att bli 

behandlade formellt som informanter. De upplever det vidare som positivt att bli lyssnade till utan att 

vuxna lägger sig i och korrigerar, vilket gör att barn ofta uppskattar intervjusituationen (Dalen, 2007). 

Platsen för intervjun ska kännas trygg för informanten och intervjun ska kunna genomföras utan 

störmoment. De flesta människor känner sig tryggast i sitt eget hem och det är en fördel om intervjun 

kan ske där (Back & Berterö, 2015). I denna studies intervjusituationer var det en balansgång mellan 

att visa empati och acceptans, samtidigt som en formell hållning mellan intervjuare och informant 

skulle upprätthållas. Empatiskt förhållningssätt kan enligt Nelson-Jones (2003), ses som en process där 

intervjuaren är tillgänglig och visar för informanten att man är beredd att ta emot och lyssna på vad 

den andre vill förmedla. Intervjuguiden, inspelning med diktafon och brevet med det informerade 

samtycket hjälpte till att skapa en formell inramning, där samtalen med informanterna sedan skedde på 

ett avslappnat sätt med empatiskt förhållningssätt. Intervjuerna genomfördes mellan 14 mars 2016 och 

1 april 2016. Alla intervjuer skedde i informanternas hem, efter deras önskemål och pågick mellan 37-

43 minuter. Innan intervjutillfället skedde kontakt via sms och telefon vid ett flertal tillfällen med varje 

informant. Ungdomarna skrev för att ändra klockslag och/eller förvissa sig om att intervjuaren kände 

till vägen. Meddelanden avslutades med kommentarer som till exempel välkommen eller då ses vi 

snart. Intervjuarens uppfattning är att en stor del av ungdomars kommunikation sker via sociala 

medier och därför sågs denna kommunikation som en relationsskapande process. Vid intervjutillfället 

gavs även tid så att informanten fick visa runt i sitt hem, presentera husdjur, bjuda på te eller kaffe 

samt samtala om vardagliga händelser innan intervjun startade. Den relationsbyggande fasen skedde 

på informanternas initiativ och intervjuaren lät det få ta cirka 30 minuter för att skapa en tillitsfull 

situation innan intervjuerna påbörjades. Smith m.fl. (2009) betonar vikten av denna form av 

förberedelser, som ett sätt att skapa bra förutsättningar för en god intervju. Flera av informanterna 

uttryckte efter intervjun att det varit trevligt, lärorikt, lättsamt eller roligt att få prata ingående om sina 

upplevelser och tankar om ämnet och sin ansvarsroll, vilket kan vara ett tecken på att de kände tillit 

under intervjusituationen. 

Intervjuguide 

Många forskare är eniga om att öppna frågor är användbart för att få fram mesta möjliga information 

och råden till intervjuare är att använda öppna frågor i den utsträckning det går (Cederborg, Orbach, 

Sternberg & Lamb, 2000). Öppna frågor bidrar till att få informantens berättelse om ett fenomen och 

hjälper till att minimera korta ja och nej svar. Intervjufrågorna ställdes upp i en semistrukturerad guide 

med frågeområden som belyste studiens syfte ur olika perspektiv. Intervjuguiden användes flexibelt 

och var en hjälp att få informanten att berätta med egna ord om sina erfarenheter och upplevelser 

(Back & Berterö, 2015). Aktivt lyssnande användes i stor utsträckning, vilket är en förutsättning för att 

kunna ställa uppföljningsfrågor. Att lyssna till det som informanten säger är minst lika viktigt som att 

ställa frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien strukturerades intervjuerna med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1), som utgick från en intervjumodell med tre olika faser: 

Introduktion, substantiell fas och avslutning. Introduktionen bestod av en kort fas där intervjuaren 

presenterade sig själv, intervjuns ämne, om inspelningens syfte, anonymisering samt att det inte finns 

rätt och fel svar. Den substantiella fasen utgjorde utredningsdelen, och innehöll frågor som besvarade 

syftet. Intervjuaren strävade efter en fri berättelse som kompletterades med detaljer kring något 
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informanten tog upp. Intervjuaren formulerade sig genom att inleda med ord som berätta eller beskriv. 

Dessa så kallade invitationer följdes upp med specifika frågor som formulerades på ett generellt sätt 

med ord som vad, hur eller när. För att stödja ungdomens berättande gav intervjuaren underlättande 

kommentarer i form av nickanden, mmm, jaha eller liknande (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson 

Abbad, 2009). Det är viktigt att kontrollera så att informantens berättelse har uppfattats korrekt (Smith 

m.fl., 2009) och i studien användes sammanfattande frågor som en form av uppföljningsfråga. Dessa 

kan i sin form verka ledande, exempelvis: Så det har pågått från mellanstadiet och upp till andra året 

i gymnasiet?, men syftet är att sammanfatta för att visa att man lyssnar. Förutom att ge informanten 

möjligheten att korrigera, om intervjuaren missuppfattat, fungerar sammanfattande frågor som en 

intressemarkör, vilket stöder informanten att berätta vidare och fördjupar berättelsen på området (Hägg 

& Kuoppa, 2007). En avslutande fas avrundade intervjun och gav informanten chansen att komplettera 

med ytterligare information (Cederborg m.fl. 2009). En fråga om hur det kändes att prata om detta 

ämne lades till, som en kortare informell debriefing, för att markera en tydlig avslutning till den öppna 

berättelsen (Smith, m.fl., 2009). Allra sist tackades informanten för att hen ville delta (Cederborg m.fl. 

2009) och de tilldelades en symbolisk gåva (mindre modell av påskägg med godis) för att ha delat med 

sig av sin tid och sina erfarenheter. 

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

Ingen specifik modell för transkribering användes, utan studien tog fasta på Ten Haves (2001) åsikter 

om att finna en bra balans mellan en exakt återgivning och det arbetsmaterial som behövs för analysen. 

Orden återgavs såsom de uttalades och ordet paus noterades vid taluppehåll, för att förtydliga vid 

genomläsningen när en ny fråga introducerades. Detta underlättade att finna nya ämnen och teman i 

materialet, då de ofta påbörjades efter pauser. Tid i sekunder för tystnad och pauser angavs inte då 

studiens intresse var på vad som sades, inte hur det sades. Utifrån rekommendationer av Back och 

Berterö transkriberades allt från intervjutillfället, vilket förutom informantens svar innebar inledning, 

avslutning och intervjuarens frågor. Transkriberingen genomfördes av intervjuaren tillika studiens 

författare och på så vis kunde en del av analysarbetet med reflektioner påbörjas under utskriften (Back 

& Berterö, 2015). Intervjuaren hade exempelvis med sig sociala och emotionella intryck av 

intervjusituationen, som bidrog till analys av meningen kring vad som sades (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att underlätta analysarbetet skrevs transkriptionerna ut med breda marginaler på bägge 

sidor, vilket innebar gott om plats att notera kommentarer (Back & Berterö, 2015). Det transkriberade 

intervjumaterialet bestod av 98 A4-sidor utskriven text. 

Analys 

Analysarbetet följde Rapleys (2011, s.274f) steg för IPA analys. Första steget var att läsa igenom 

transkriberingen ett par gånger och kommentera i marginalen om innehåll, känsla eller andra tankar 

(Rapley, 2011). Under denna process markerades allt som verkade viktigt med överstrykningspenna 

och nyckelord om varför det uppfattades som viktigt noterades. I detta arbete intogs ett öppet sinne 

och alla olika infallsvinklar noterades, vilket minskar risken att analysen fokuserar på det forskaren 

förväntar sig (Smith m.fl., 2009). Noteringar om informanten visade ilska, sorg, glädje eller på annat 

sätt uttryckte stort engagemang för en aspekt var ett sätt att sätta ord på magkänslan intervjuaren fick 

och som kan ge ledtrådar till materialets kärna (Westlund, 2015). Nästa steg var att strukturera 

kommentarerna i olika grupper, så kallade teman och en lista upprättades över en mängd olika teman. 
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Listan med teman studerades för att finna gemensamma drag och närbesläktade teman grupperades 

(Rapley, 2011). Frekvens på återkommande kommentarer och teman noterades för att hjälpa till att 

belysa det informanten särskilt poängterade genom upprepningar. Att ha kvantitativa inslag i en 

kvalitativ analys kan vara ett sätt att analysera delar som likt pusselbitar får helheten att framträda 

tydligare (Westlund, 2015). I detta steg skedde analysarbetet främst med kommentarer och teman 

istället för med den transkriberade intervjun i sin helhet (Smith m.fl., 2009). När arbetet med en 

intervju var färdigt, gjordes ovanstående procedur på nytt med nästa fall och så vidare (Rapley, 2011). 

Trots att forskaren hade en förförståelse av teman från föregående informant lades stor vikt vid att ta 

med alla olika teman som framträdde i varje unikt fall (Smith m.fl., 2009). Då alla intervjuer listats 

med teman och underteman fick materialet vila en vecka för att sedan på nytt studeras och därefter 

struktureras utifrån huvudteman och underteman för hela materialet (Rapley, 2011). Det som då 

studerades var mönster och teman som återfanns i alla eller övervägande delen av intervjuerna, men 

även fall som avvek från de andra. I vissa fall fick teman och/eller underteman byta rubrik eller 

omgrupperas, då de framträdde i ett annat ljus då de jämfördes med hela materialet (Smith m.fl., 

2009). 

Förförståelse 

Intervjuaren tillika studiens författare är van att möta ungdomar i åldersgruppen efter att ha arbetat 

som gymnasielärare i 18 år samt som fritidsledare i två år. Informanterna kände dock inte till 

intervjuarens bakgrund som lärare. Kännedom om förutsättningarna i skolan i kombination med 

praktisk och teoretisk kompetens av professionella samtal med ungdomar, upplevdes positivt genom 

att intervjuaren kände sig lugn under intervjuerna. Detta ledde i sin tur till att intervjuaren på ett 

avslappnat sätt kunde lägga fokus på att lyssna på informanten och ställa följdfrågor. Under både 

intervjuerna och analysarbetet upplevdes det som en fördel att vara bekant med ungdomligt sätt att 

uttrycka sig genom slang och andra dialektala formuleringar. Utbildning i barn- och 

ungdomsvetenskap, om bland annat kritiska perspektiv på mobbning och barn i svåra livssituationer, 

bidrog till en förförståelse av hur arbete med utsatta barn och ungdomar kan ske på olika sätt.  

  

Forskningsetiska överväganden  

Vid forskningsintervjuer är det av stor vikt att inte välja intervjupersoner godtyckligt, att bevara 

anonymiteten för att skydda deras identitet samt ge informerat samtycke. För personer under 15 år ska 

samtycke även inhämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). Målgruppen avgränsades till 

intervjupersoner som fyllt 15 år med hänsyn taget till samtyckeskravet från föräldrar till barn under 15 

år. Det underlättade genomförandet och fokus kunde läggas på att informera barnet och försäkra sig 

om att hen ville delta. Informerat samtycke innebär att information ges till informanterna om studiens 

syfte, upplägg och eventuella risker eller fördelar med att delta. Informanterna ska även upplysas om 

att de har rätt att dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett informationsbrev (Bilaga 2) lämnades till 

informanterna före intervjun och intervjuaren redogjorde även muntligt för innehållet i brevet. 

Information gavs dessutom muntligt samt per telefon vid förfrågan och bokning av intervju 

För att uppfylla anonymitetskravet avidentifierades alla personer som förekom i berättelserna vid 

transkriberingen och fingerade namn användes. Även ortsnamn, skolor och fritidssysselsättningar, som 

nämndes under intervjuerna byttes ut, för att personerna inte ska kunna identifieras. 
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Kvale och Brinkmanns (2009) råd att iaktta försiktighet och sensibilitet för att inte hamna i etiska 

överträdelser följdes. Innan intervjuerna funderade intervjuaren över förhållningssättet till kravet på 

sekretess och tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011), ifall det under en intervju skulle framkomma 

information om allvarliga händelser, missförhållanden eller om intervjupersonen visade tecken på 

psykisk ohälsa. Planen var att vid en sådan situation avbryta intervjun och hjälpa personen att söka 

professionellt stöd. Det var ingen informant som uppvisade tecken på att lida av psykisk ohälsa och 

alla intervjuer kunde genomföras enligt plan. Det var ändå en trygghet att i förväg ha tänkt igenom en 

strategi för agerande vid eventuella uppgifter om allvarliga missförhållanden eller psykisk ohälsa.  

Studiens kvalitet 

Kvalitativ forskning bygger på förutsättningen att det inte finns en sann och objektiv verklighet att 

upptäcka. Resultatet ska ses i relation till elevernas upplevelser och inte i förhållande till vad som 

faktiskt skett i skolan. De resonemang som individer för fram och som studien påvisar är meningsfulla 

sammanhang för varje unik individ (Dalen, 2007). Generaliserbarhet är därför inte aktuellt att 

diskutera i förhållande till en idiografiskt inriktad studie, som denna. Dock har studiens resultat kunnat 

kopplas till tidigare studier om formellt kamratstöd i skolan och om informellt kamratstöd kring 

psykisk ohälsa, vilket kan möjliggöra överförbarhet och ge resultaten bäring i andra kontexter. 

Begreppet kvalitet används fortsättningsvis enligt Thornberg och Fejes (2015) beskrivning, som ett 

överordnat begrepp, vilket tar hänsyn till systematik och noggrannhet, men även empatisk närhet i 

kombination med analytisk distans.  

I studien har stor vikt lagts vid empatiskt förhållningssätt hos intervjuaren i mötet med informanterna 

samtidigt som intervjuupplägget och analysarbetet varit systematiskt och likvärdigt för alla 

informanter. Det analytiska arbetet strukturerades med hjälp av analysmodell för IPA (Rapley, 2011), 

vilket underlättade genomförandet. Rapley poängterar att det är viktigt att lära sig hantverket och hur 

man handskas med datamaterialet på ett adekvat sätt. Ett analytiskt varumärke, som till exempel IPA, 

med en steg för steg manual kan inte ersätta en egen förståelse för det kvalitativa angreppssättet 

(Rapley, 2011). Innan studien påbörjades vägdes för och nackdelar med olika teoretiska perspektiv och 

analysmetoder och IPA var till en början inte ett självklart val. Denna något kritiska hållning och 

övervägandet av metodvalet bidrog till att studiens frågeställning inte pressades in i IPA, som 

Hefferon och Gil–Rodrigues (2011) anser vara ett vanligt förekommande misstag bland 

studentuppsatser, istället var det uppsatsens frågeställning som styrde valet av metod för denna studie. 

Upplevelsen är att IPA har fungerat väl för syftet i denna studie och att flera upplevelser som 

informanterna tog upp framkom tack vare öppna frågeställningar och längre berättelser. 

Eftersom den aktuella studien bygger på intervjuer är det informanternas egna ord som utgör 

datamaterialet. Det är av stor vikt att detta material är fylligt och studiens kvalitet stärks om 

intervjuaren ställer bra frågor, som ger möjlighet till beskrivande och utförliga svar. Ett sätt att öka 

beskrivningars detaljrikedom och omfång är att fråga om specifika episoder som ägt rum (Dalen, 

2007). Kortare frågor och längre svar är ett kvalitetskriterium för intervjuer och kvaliteten i 

intervjudata avgörs inte av intervjuernas längd i minuter, utan av substansen i data (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att intervjuaren utgick från invitationer och öppna frågor, för att fånga upp 

informantens eget perspektiv på fenomenet, i kombination med uppmaningar att beskriva 

händelseförlopp som ägt rum, lades en grund för fylliga beskrivningar. Datamaterialet innehöll fria 

berättelser (upp till en A4-sida text) från informanterna, som svar på en öppen fråga. I metod- och 

resultatdelen har författaren varit mån om att ge detaljerade beskrivningar av tillvägagångssätt, ta med 
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intervjufrågorna där det passat samt använda citat från alla informanter, för att bidra till transparens. 

Det faktum att intervjuaren lade stor vikt vid relationsbyggande genom kontakt via sms och telefon 

före intervjutillfället samt småprat och fika i samband med intervjun, inverkade troligen positivt och 

alla informanter delade med sig av sina erfarenheter på ett personligt plan.  

Resultat 

Resultaten i denna studie presenteras i form av datanära tolkningar. Dialog mellan fynd, tidigare 

forskning och teori sker i diskussionsavsnittet.  

Teman 

Tre huvudteman härleddes: dubbla känslor kring rollen, förståelse av stödet som en arbetssituation och 

stödets utformning. Inom varje tema finns underteman, som beskriver de olika aspekterna av temat. 

Enligt Smith m.fl. (2009) utgör de utvalda citaten i resultatbeskrivningen exempel på framträdande 

och ofta återkommande tankar och åsikter hos informanterna för varje tema. Citat har valts så att alla 

informanters berättelser är representerade. Språket i citaten har i viss mån anpassats med hänsyn till 

grammatiska fel och dialektala uttryck, för att underlätta läsbarheten. I övrigt gjordes ett val att behålla 

det muntliga språkets uttryck för att föra fram intervjupersonens röst. Intervjuarens frågor har tagits 

med i de fall citaten utgör inledningen i svaret. Då citat är hämtade ur en längre sammanhängande 

berättelse har av utrymmesskäl inte hela texten återgivits.  

Översikt av teman och underteman 

Tema    Undertema 

1. Dubbla känslor kring rollen   a) Uttryckt kluvenhet 

    b) Positiva känslor 

    c) Negativa känslor 

2. Förståelse av stödet som en arbetssituation  a) Att tacka ja eller nej till uppdraget 

    b) Att stötta utan att bli kompis 

    c) Gränssättning mellan skola och fritid 

3. Stödets utformning   a) Att få in den utsatte i gemenskapen 

    b) Önskan att involvera fler personer 

Dubbla känslor kring rollen 

Detta tema fångar hur informanterna ger uttryck för dubbla känslor kring att bli utvald som informell 

stödperson och utöva socialt stöd. De beskriver kluvenheten översiktligt för att sedan fördjupa sig i 

såväl de positiva som negativa upplevelserna av rollen. Det är kluvenheten i sig samt att alla beskriver 

såväl positiva som negativa sidor som är gemensamt, däremot varierar exemplen på positiva och 

negativa känslor något mellan informanterna.  
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Uttryckt kluvenhet 

Informanterna beskriver alla en roll som kantas av dubbla känslor. Annie går nu första året på 

gymnasiet och utövar stöd i mindre grupp, men hon berättar om sin tid i mellanstadiet då hon utövade 

individuellt stöd. Under två års tid tillfrågades hon regelbundet av sin klassföreståndare om hjälp med 

att stötta en utsatt klasskamrat. Hon verkar vara stolt över att bli tillfrågad, då hon talar om förtroende 

och att bli utvald, samtidigt som hon tycks uppleva det tungt när hon uttrycker sig i termer av 

prestationsångest och ansvar.  

Intervjuare: Hur kändes det då att läraren frågande just dig? Annie: Ja, men asså det kändes lite som 

att hon kanske hade ett slags förtroende och så fick man lite ehh, kanske inte, men liksom 

prestationsångest sådär. Att man ville lyckas med det liksom. Alltså det kändes som att man fick ett 

ganska stort ansvar att ta hand om en annan person sådär redan. Det var ju i sexan liksom, så man var 

ju ganska liten. Asså det blev ändå bra, det blev ju bra i det sättet att jag kände mig lite utvald och lite 

speciell sådär. Men jag kunde också tycka att det, asså tycka att hon var lite jobbig, eftersom hon gav 

mig det ansvaret liksom (Annie). 

Amelia går andra året på gymnasiet och har likt Annie utövat stöd sedan mellanstadiet. Amelia har 

hela tiden blivit tillfrågad enskilt av lärare att stötta utsatta elever och befinner sig just nu i en situation 

där hon delar praktikplats med en utsatt elev, som lärarna ber henne att stötta. Amelias kluvenhet 

framkommer genom att hon nämner för- och nackdelar, där fördelarna handlar om upplevelsen av att 

få visa sin kompetens och att bli sedd som en person som kan ta hand om andra. Det negativa handlar, 

liksom för Annie, om att ansvaret känns tungt och jobbigt. 

Alltså det har ju både sina för- och nackdelar, eftersom jag kan visa att jag liksom är vuxen nog och 

kunna ta hand om och hjälpa andra personer, oavsett hur de är och så. Men, sen finns det ju nackdelar 

med det eftersom det blir ett tryck som tar ut på mig själv. Man blir väldigt glad att folk ser en som en 

positiv och hjälpsam person, men i längden så kanske det känns mm (paus) jag vet inte hur jag ska 

förklara. Asså när jag tänker på hur jag har det nu, så känns det lite jobbigt eftersom jag nästan är 

vuxen kan man säga. Jag vet inte det blir såhär, det tär på krafterna liksom. När man vet att samma, 

att en person som är i min ålder, så det blir lite såhär aah irriterande. Men, jag håller det liksom 

ganska bra och tänker positivt och bara tänker att det här är en bra grej å lära (Amelia). 

Känslorna kring den stöttande rollen uttrycktes under intervjuerna inledningsvis likt en vågskål med 

två sidor för att sedan följas av djupgående förklaringar av det som var positivt respektive negativt.  

Positiva känslor 

Alla informanter började spontant, i början av intervjun, med att förtydliga positiva upplevelser av den 

stödjande rollen och uttryckte olika positiva känslor kring att bli tillfrågade och utöva socialt stöd. 

Glädje över att kunna hjälpa andra som har det svårt återkommer hos flera informanter. Kasper går i 

årskurs nio och har i tre år blivit enskilt tillfrågad, av både sin klasslärare och rektor, ett par gånger 

varje läsår med att hjälpa ensamma och/eller nya elever på skolan. Framträdande i hans berättelse är 

att han upplever sig som viktig och betydelsefull, vilket verkar ge honom energi att utöva sitt stöd med 

engagemang. När den utsatte blir glad för hans stöd upplever han också glädje med sin roll. 

Intervjuare: Hur får det dig att må när du hjälper andra? Kasper: Jag mår fantastiskt. Jag blir 

skitglad när jag får hjälpa till å prata med folk. Det är roligt för mig. Jag känner liksom, jag är speciell 

bland lärarna också. Dom anförtror det för mig, för jag är speciell. Alltså jag blir väldigt glad om 

rektorn kommer till mig eller någon lärare, då känner jag mig väldigt viktig och bara shit nu kör vi 

liksom. Och så går man ut och blir stenglad liksom (…) Jag får ju värsta energikicken, jag blir 

skitglad och liksom bara verkligen känner att jag behövdes. Jag är viktig, jag behövs. Ja, men jag 

behövs för det här och jag kan hjälpa till och när nån ber om hjälp, så ser jag hur glada dom blir och 

då blir jag ännu gladare (Kasper). 
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Amelia uttrycker att den utsatte, som hon stöttar, ser upp till henne och vågar pröva nya saker tack 

vare henne. Detta verkar få henne att känna sig nöjd och glad när hon upplever att hon gör något bra 

för en annan person. 

Alltså det känns ju bra eftersom man har nån som gillar en så pass mycket. Sen är det väl bara kul att 

hon gillar hur jag är och även hur jag ser ut och typ sånna grejer. För man kan ju få kommentarer och 

då blir man ju så klart glad och sen att hon säger att hon kan göra saker som hon inte hade vågat göra 

förut, på grund av mig. Det känns ju också bra att nån liksom blir glad för att jag gör nånting bra för 

den (Amelia). 

Flera beskriver också att situationen, med att ha hjälpt en utsatt, är något som varit utvecklande för 

dem själva. Elsa, som snart ska ta studenten, har tillsammans med två andra flickor i hennes klass 

stöttat en utsatt elev under hela gymnasietiden. Det förefaller som hon genom erfarenheten nu 

upplever en större mognad och empati med utsatta personer. 

Intervjuaren: Vad har det här fört med sig? Elsa: Jag tror hade vi kanske inte tagit upp det här i ettan 

då, att det hade varit med nån i våran klass, vet jag inte riktigt om jag hade tänk likadant nu. Det är 

nästan bra att va med om något sånt här, liksom för att kunna förstå (…) Nu har man ju tagit det till 

en högre nivå liksom, att man kan prata. Man är mer mogen liksom och förstår (Elsa). 

Sammanfattningsvis är uttryck av glädje, att känna sig viktig och betydelsefull samt göra något bra för 

en annan människa återkommande och förefaller leda till upplevelsen av erfarenheten som positiv och 

utvecklande för dem själva att ha varit med om. 

Negativa känslor  

De positiva känslorna var alltså de som först lyftes fram av alla, medan det tog lite längre tid in i 

intervjuerna innan de förtydligade negativa upplevelser av den stödjande rollen. När de tog upp 

negativa aspekter tonades de ner, till exempel genom mildrande avslutningar i meningen. Detta kan 

tyda på att de inte vill klaga och att det tog emot att berätta om upplevelser av irritation, frustration, 

ensamhet och det påfrestande med att stötta en utsatt skolkamrat. 

Irritation över att behöva ta ansvar för en annan person och behöva åsidosätta sina egna behov är 

återkommande hos informanterna. Elsa beskriver hur hon kände irritation första gången hon och två 

kamrater blev ombedda att stötta en klasskamrat och upplevd frustration i situationen framträder 

genom de återkommande frågorna om varför de ska ta ansvar för en annan person. 

Intervjuaren: Men, då när läraren delade upp er där och instruerade er, vad var det ni gjorde då rent 

praktiskt? Elsa: Då, just för stunden, så blev vi irriterade liksom. Varför ska vi behöva rätta oss efter 

henne liksom? Varför ska vi behöva ta ställning? Asså vi är ju bara här för att gå i skolan liksom. 

Varför ska vi behöva ställa upp och gå och fråga henne hela tiden? Varför kan inte hon komma till 

oss för? Vi tyckte det var jättetöntigt liksom, men som sagt nu förstår jag verkligen. Ja, jag skäms 

nästan att man tänkte så illa, att varför ska vi behöva ta ansvar? Men det förstår jag ju liksom nu. Jag 

skulle tycka det var hemskt å va helt utstött och inte nån vill va med mig liksom. Ja, nää då skulle jag 

inte vilja gå till skolan ens (Elsa). 

Hos de fyra informanter som blivit individuellt utvalda och utövat stödet helt på egen hand, framträder 

ansvaret som särskilt tungt. Annie tycks uppleva det som en börda att behöva åsidosätta sig själv, 

vilket återkommer som en negativ upplevelse hos flera informanter. När intervjuaren frågade Annie 

hur det var för henne att ha den här rollen, svarade hon: 

Det var ganska stort ansvar sådär, så det var ganska (paus) tufft liksom. Att försöka hjälpa henne 

liksom, istället för att kunna fokusera på mig själv. (…) Det är ändå ganska stort ansvar liksom, som 

en börda nästan, även fast man (paus). Det är klart man vill hjälpa en annan person, men när man får 

sånt ansvar så blir det ganska tufft (Annie). 
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Amelia betonar den tunga upplevelsen av att stötta, som blir särskilt påtaglig när den utsatte är olik 

henne som person. När hon beskrivit en negativ aspekt med den stödjande rollen, som ansträngande, 

avslutar hon med att tona ner uttalandet, vilket visar på ett motstånd att klaga över sin situation. 

Jag vet inte. Det känns som att jag har liksom nånting, alltså det känns som jag har tyngder på 

axlarna. Att jag måste visa att jag är bra nog att ta hand om en person, som kanske är tvärtemot mig 

själv. Det blir ju såklart, det blir ju lite mer svårare kan man ju säga för mig när inte vi är så lika. Då 

blir det liksom lite mer ansträng ansträngtande eller (paus) Intervjuaren: Ansträngande? Amelia: mm 

så ja det blir ju lite så att jag får så tyngder på axlarna då rå, men ja ah (paus) men det är ju inte värsta 

grejen (Amelia). 

Upplevelsen av att känna ensamhet och inte ha någon att tala med, när det känns tungt att utöva stödet, 

är också något som alla individuella utövare tar upp. Annie höll sitt sociala stöd hemligt för alla, inte 

ens hennes föräldrar visste om det ansvar hon hade för en klasskamrat under två år. Att vara ensam 

med sina erfarenheter och inte ha någon att prata med, kan innebära att den informella stödpersonen 

själv upplever sig vara i en utsatt position. 

Jag har ju inte pratat med mamma och pappa eller något sånt heller. Det var inget jag pratade om 

sådär. Intervjuare: Vad har du för tankar om det, att du höll det för dig själv? Annie: Jag vet inte, 

alltså jag kan tänka mig att jag tänkte att det var lite hemligt på nåt vis. Att det liksom var någonting 

mellan mig och läraren. Eller att det liksom var, ja men att det var någonting man inte skulle prata om 

sådär jättemycket. Så jag tror det var därför jag höll det för mig själv (Annie). 

Kasper berättar om ett medvetet val från hans sida med att hålla sin stödroll hemlig i skolan, för att 

inte själv riskera att bli retad och utsatt av klasskamrater. Upplevelsen av att det finns en risk 

förknippad med stödrollen, förefaller leda till tystnad och att ensam behöva hantera situationen. 

Jag tror att de skulle hålla på och försöka reta mig eller så. De brukar ju inte lyckas. De kan ju 

komma med såhär små grejer. Jag tycker om reggae musik till exempel och det har jag ju sagt till 

folk, att jag lyssnar på det. Och då kommer dom och bara: Du är ju konstig med din musiksmak och 

sådär. Och då tänker jag en större grej, som att försöka hjälpa en person, och så ska dom komma och 

bara: Vem tror du att du är såhär och bara ge dålig feed-back. Och då är det ju, då känner jag att då 

kommer jag få mindre självförtroende och kanske inte göra det här. Och det vill jag ju inte ha, så då 

känner jag att jag väljer att hålla det hemligt lite i klassen. För liksom, ja men för mig också, för att 

de inte ska reta mig för att jag har hjälpt skolan (Kasper). 

En upplevelse, som återfinns hos alla informanter är besvikelse. Besvikelse över att deras stöd inte 

alltid hjälper är en aspekt. Anja, som går i årskurs åtta, har under hela sin skoltid blivit enskilt 

tillfrågad av olika lärare och hjälpt till att stötta flera utsatta personer. Hon formulerar sig kring 

upprepade försök att inkludera en flicka i gemenskapen, som inte fick den effekt hon hoppats på, och 

uttrycker både känslor av besvikelse och uppgivenhet. 

Det är ju inte som att hon inte har någon. Det är mer att i vår klass har hon inte hittat någon som hon 

är tight med och då blir man ju lite ledsen av det. Och jag försöker få med henne att du kan sitta med 

mig och så. Ja, jag vet inte vi får se hur det blir. Det är ju i vår klass hon inte har någon och i andra 

klassen har hon fyra stycken hon är med. Så jag hörde att hon kanske skulle byta till den klassen, men 

det blir ju också såhär: Jaha ska du byta? Vi kan ju försöka få ihop det här. Men om hon vill gå i den 

klassen med sina vänner, så är det ju bättre för henne kanske (Anja). 

Agnes går andra året i gymnasiet och har tillsammans med en mindre grupp elever stöttat 

klasskamrater sedan årskurs 8. Hon upplever att hon varit mest ansvarig för att stödet utfördes och hon 

uttrycker både besvikelse och förvåning kring att den utsatte inte responderade:  

Jättekonstigt eh han svarade inte ens när vi ville att han skulle komma på en fest. Så det var lite såhär, 

jag försökte göra mitt bästa, men jag tror kanske att han inte ville ha den hjälpen just då och det var ju 

synd (Agnes). 
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Ytterligare en aspekt är upplevelse av besvikelse kring lärarnas sätt att följa upp stödet. Amelia 

berättar om en situation som varit krävande för henne med att utöva stöd i samband med deras 

gemensamma praktik och hon önskade hjälp. När hon ber om stöd och hjälp för egen del, framkommer 

det att det inte händer någonting. Upplevelsen av lärarens bristande förmåga att stötta henne tycks leda 

till besvikelse. 

Alltså jag brukar ju prata med läraren om det eller med dom som jobbar på den arbetsplatsen, men det 

blir ju liksom inte som att eh det blir nån förändring. De säger bara: Men det är bara positivt och du 

kan klara det. Asså det är inte liksom det är inte mycket mer. Asså inte för att jag förväntar mig mer, 

men asså det är ju liksom bara det läggs ju lite på is och så (Amelia). 

De negativa aspekterna som tas upp tyder inte på tveksamhet till att utföra stödet, utan handlar om när 

stödet de utför tar mycket kraft och blir svårt att hantera genom att de verkar känna sig ensamma och 

utan tillräcklig support kring sin roll. De dubbla känslorna, som informanterna beskrivit, kan tolkas 

som ett uttryck för en ambivalens inför att bli utvald och att utöva socialt stöd. Å ena sidan är de glada 

att få hjälpa en annan människa som har det svårt, men å andra sidan är det många gånger jobbigt för 

dem att hantera situationer som uppstår runt den stöttande rollen. 

Förståelse av stödet som en arbetssituation 

Temat beskriver hur informanterna tycks uppleva den informella stödrollen som ett uppdrag liknande 

ett professionellt arbete. De talar om vilka möjligheter de har att tacka ja eller nej till uppdraget, på så 

vis framstår det som att det är något helt skilt från deras elevroll. De beskriver den utsatte, som 

annorlunda än de själva och betonar svårigheter med att stötta utan att bli vän. Gränsen mellan skoltid 

och fritid diskuteras, där fritiden framstår som en arena eleverna själva har makten över och där 

lärarens utdelade uppdrag inte tillåts inkräkta. 

Att tacka ja eller nej till uppdraget  

Informanterna redogör för olika tankar kring den informella stödrollen som ett frivilligt eller tvingande 

extra uppdrag vid sidan av studierna. Alla förhåller sig till frågan om frihet kontra tvång på något sätt, 

vilket tyder på att de upplever sin uppgift som något utöver vad en elev förväntas göra. Kasper ger 

uttryck för ett positivt val, som han själv gör, när han väljer att tacka ja till att utöva stöd. 

Intervjuare: Du sa att då väljer jag alltid att tacka ja. Kasper: Mmm jag känner kan jag hjälpa till så 

är det väl jättebra. Varför skulle jag tacka nej till att, typ jag kanske räddar nåns liv, jag vet inte (…) 

Jag själv väljer att säga ja, för att jag märker ju själv på de här personerna att de är själva. Liksom jag 

kan ju se om det är någon i en klass som alltid går runt själv eller sätter sig själv, då går jag alltid till 

den och liksom hörru är det ngt fel har det hänt ngt liksom (Kasper). 

Likaså Agnes upplever uppdraget som självklart att utföra och verkar uppskatta att lärarna litar på 

henne som stödperson. Hon uttrycker att alla ska känna sig trygga i skolan, vilket kan tolkas som ett 

motiv för henne till varför hon engagerar sig som informell stödperson. 

Asså jag såg det bara som nåt bra när dom sa det till mig. Som jag sa förut också, vet dom ju, asså 

dom litar på en. Det var det som var så skönt att veta, så det var inte så att jag tog det som en 

förolämpning. Men gud jag vill inte va med honom, jag har ju mina egna kompisar. Så var det ju 

verkligen inte (…) Ja, det är inte så att jag blir förvånad. Hur menar du nu? Utan jag förstår ju och jag 

tycker inte att folk ska gå den här långa tiden i skolan och verkligen känna sig osäker och otrygg, som 

den här tjejen (Agnes).  

För andra informanter tycks inte valet att tacka ja upplevas som ett positivt val, utan de verkar känna 

sig tvingade att tacka ja till att hjälpa en utsatt skolkamrat när läraren ber dem. Annie formulerar det 
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genom att belysa hur det inte går att avstå när läraren ber om hjälp och hur hon sedan gör sitt bästa för 

att försöka stötta den utsatte. 

Intervjuare: Vad gjorde du då? Annie: Asså det går ju inte att säga nej, man kan ju inte bara: Nej jag 

vill inte göra det liksom. (paus) Det är klart man sa ja och så kanske man försökte och liksom säga 

hej sådär på morgonen. Och typ på rasterna bjuda in till å, jag vet inte vad vi brukade leka för lekar 

då, men eller spela fotboll eller så försökte man liksom ta med den personen å få den å vara med på 

det man gjorde och liksom få vara med andra och så (Annie). 

Amelia talar i termer av måste, vilket tyder på att hon inte upplever att hon kan tacka nej till att stötta 

en utsatt klasskamrat. Hon förefaller lite kritisk till att lärarna väljer att lägga allt ansvar enbart på 

henne med motiveringen att hon kan hantera den utsatte bäst. Intervjuaren ber Amelia att berätta om 

en gång en lärare bad henne att stötta en klasskamrat och hon svarar: 

Det händer hela tiden. Asså om jag ska ta det här exemplet jag har nu. Då har jag ju praktik med 

henne, då blir det liksom att jag måste ta hand om henne. Alltså som ett (paus) barn kan man ungefär 

säga, eeh men då säger läraren bara: Men du är den enda som kan typ anpassa dig till henne och vara 

så här snäll. Du måste liksom. Alltså hon tror att jag liksom är hennes ledare eller nånting sånt. Jag 

vet inte vad jag ska säga, orättvist, eftersom jag tycker om att ta hand om, men det känns lite såhär 

(paus) varför liksom just jag. Men samtidigt har vi sån praktik och då blir det ju att jag måste ta hand 

om henne. Men, innan jag fick praktik med henne, då sa lärarna bara: Men det är DU som kan hantera 

henne bäst. Och då hade vi ändå bara vart i skolan bara några månader typ och då blev jag väl lite 

såhär, inte irriterad kanske, men det blir lite såhär: Så ni ska bara liksom välja EN person som liksom 

såhär måste ha ansvar för en person hela tiden (Amelia). 

Även om alla verkar uppleva att uppdraget är för en god sak så tycks inte alla känna sig bekväma med 

att kunna tacka nej till lärarens fråga om att utöva socialt stöd. Att alla informanter talar om stödrollen 

som ett uppdrag att tacka ja eller nej till, förstärker tolkningen att de upplever rollen som en 

arbetsuppgift och ett ansvar utöver rollen som student. 

Att stötta utan att bli kompis 

I alla informanters berättelser runt sitt uppdrag förekom beskrivningar om den utsatte. Detta trots att 

intervjuaren inte ställde någon fråga kring deras tankar om personen de stöttade. Det förefaller som att 

en stor del i förståelsen av erfarenheten att vara informell stödperson är att genom en beskrivning av 

den utsatte legitimera sin egen arbetsinsats. I beskrivningarna av den utsatte poängterar alla personens 

olikhet jämfört med sig själva och belyser svårigheter med att balansera mellan stöd och vänskap. Elsa 

förklarar hur hon utgör ett stöd och någon att vara med på rasten samtidigt som hon upplever det svårt 

att umgås med en person utan att vara nära vän. 

Intervjuare: Vad betyder socialt stöd för dig? Elsa: Man finns där för nån. Asså så att de har nån att 

prata med kanske och umgås med. Som i skolan att den inte ska behöva vara själv. Att man finns där 

fast man kanske inte är världens bästa kompis på fritiden, men ändå att den har nån att vara med i 

skolan liksom. Den ska inte behöva vara själv (…) Intervjuare: Berätta om en gång du var socialt 

stöd till en person? Elsa: Asså vi pratade ju med henne, men hon, då var hon ju mycket osäkrare, hon 

ställde frågor hela tiden för att få konversationer med oss. Asså det var så här frågor som handlade 

om vårat privatliv, som inte vi kanske ville ändå ta upp och sitta å prata med någon som jag inte 

känner liksom. För jag har inte känt henne innan då (Elsa).  

Anja berättar också om att finnas där, utan att vara vän och upplever svårigheter med att hålla igång 

konversationer på grund av att personen är tillbakadragen. Detta framkommer då Anja svarar på 

frågan: Om jag säger socialt stöd, vad tänker du på då?:  

Att finnas där å typ hålla koll liksom, fast man inte är dens bästa vän kanske. Eller jag vet inte det är 

svårt, jag vet ju vad det är och tänker, men det är svårt att förklara liksom. Intervjuare: Mmm berätta 

hur du gör? Anja: Att få med henne att sitta på lektionerna och så och nu efter jag har gjort det, så 

kan man ju prata om småsaker och så. Men hon är väldigt blyg, så det är inte lätt (Anja).  
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Att stötta en person som är olik sig själv, och som man kanske inte ens tycker om, verkar kännas 

besvärligt. Annie tycks uppleva att det är svårt att sätta sina egna behov åtsidan för att hjälpa en person 

hon inte gillar. Samtidigt uttrycker hon empati med den utsatte när hon funderar kring att det kan vara 

jobbigt att ta emot stöd, om de märker att läraren arrangerat det. 

Intervjuare: Hur kändes det att göra som fröken bad dig? Annie: Alltså man kände sig lite utvald, 

men, det kan ju vara lite jobbigt också speciellt om man, kanske låter lite hemskt, men om man 

kanske inte tycker om personen. Eller liksom om man själv sådär, kanske inte har något emot den, 

men man inte är jättebra kompis. Så får man liksom ett ansvar, så kanske man inte kan (suck) riktigt 

fokusera på vad man själv vill göra eller liksom sådär. Man får mycket ansvar (…) Då i sexan då, 

kändes det eh, som sagt hon var väldigt speciell, så hon kanske kunde bli glad ibland. Men kanske 

tyckte det var lite jobbigt också. Hon kanske kände sig lite typ eh (paus). Vad ska man säga, typ som 

att jag var eh hennes, som att jag var alltså att hon behövde hjälp asså fattar du? Det kanske är jobbigt 

för henne att känna att hon liksom, att läraren ber någon annan att ta hand om en sådär. Jag tror att det 

kanske var lite jobbigt för henne ibland. Att bli den som behövs tas hand om (Annie). 

Kasper verkar uppleva problem med att stötta och vara ärlig med avsikten. Han tänker att det skulle 

kännas besvärande för den utsatte, vilket kan ses som ytterligare en anledning att hålla stödrollen 

hemlig. 

Alltså det är väl bara det att man kanske inte ska säga till den här personen: Nu är jag på uppdrag, nu 

ska jag hjälpa dig liksom. Det känns ju väldigt, då kanske dom känner: Vad är det för fel på mig 

liksom? (Kasper). 

Agnes resonerar om på vilket sätt det är möjligt att stötta en person som avviker från normen, utan att 

det blir obekvämt för personen. Hon försöker sätta sig in i hur hon själv skulle känna i en sådan 

situation. Agnes uttrycker dessa funderingar efter att intervjuaren gav henne utrymme att lägga till 

något genom att fråga: Är det något som jag inte frågat om som du tycker är viktigt? 

Agnes: Hm låt mig tänka (paus). Jag har tänkt på en grej som hände för några veckor sedan. Alla i 

min skola ser ut på ett speciellt sätt med märkeskläder. Eller så är de jättefixade, aa men de ser ut så. 

Då finns det en tjej, så här, i min faddergrupp. Vi har alltid så här fadderklasser. Hon är väldigt 

speciell, hon går så här med klackskor, hon är lite större än alla andra och man märker att hon 

försöker passa in. Och det är en tjej som jag känner, som går i hennes klass. Och hon har ju, man har 

ju märkt nu i matsalen att hon sitter helt ensam och när hon kommer med maten så kollar hon så, 

liksom runt som: Gud var ska jag sitta? Och det gör så ont i hjärtat (…) Vi bara: Men gud ska vi 

liksom gå och sätta oss vid henne? Vi satt ju vid ett annat bord, men då blir det lite så här att hon 

kanske känner sig lite så obekväm eller förolämpad om man går dit och bara hej. Och bara flyttar dit 

tallrikarna. Skulle vara en annan grej om man står där i matsalen och bara: Gud var ska vi sitta? Ja, 

men vi sätter oss där. Asså man vet ju aldrig hur folk reagerar. Om jag satt helt ensam alltså, nä jag 

vet inte om jag skulle känna att det blev konstigt (Agnes). 

Formuleringar som uppdrag eller jobb används om den stödjande rollen, vilket tyder på att de betraktar 

sin roll likt en professionell relation. Det förefaller vara är en svår balansgång för informanterna att 

stötta på ett personligt sätt, utan att bli privat och de uttrycker omtanke om och empati med den 

utsatte, genom att sätta sig in i hur de tror hen upplever stödet. 

Gränssättning mellan skola och fritid  

Att stötta inom ramen för skoltiden verkar upplevas godtagbart, men ifall stödet inkräktar på den 

privata sfären, beskriver alla ett behov av att markera en gräns. Kasper berättar om en situation där den 

utsatte ville följa med honom hem och då han för att undvika att stödet skulle påverka hans fritid 

markerade en gräns. 

Asså ibland, det var ju en kille som jag hjälpte. Han var lite utanför, men han blev för ”på mig”. Jag 

kände att jag klickade inte riktigt med honom. Jag märkte att han blev glad och han kom in i en grupp 

och så. Men han ville följa med mig hem och han ville umgås med mig utanför skolan. Och det ville 
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inte riktigt jag (…) Vi satt och snacka, jag bara: Jag kan inte ta hem dig för jag har väldigt mycket 

med skolan, sa jag. För det är mycket läxor, men jag vill ändå att vi kan snacka å så i skolan. Men 

hemma har jag annat jag behöver göra. Han ba: Ja men absolut, sa han då (Kasper). 

Amelia markerar inte gränssättning lika tydligt som Kasper, utan beskriver hur hon parerar önskemål 

att umgås privat på ett lite svävande sätt.  

Nån gång ville hon ha hjälp att typ färga håret och såna där saker. Så jag har sagt att vi får ta det 

nångång framöver (Amelia). 

Elsa beskriver att hon tidigt markerade för lärarna att stödet inte fick inverka på hennes fritid. 

Intervjuare: Vad fick det för praktisk inverkan för dig att ni fick ta hand om henne? Elsa: Ja, men det 

var ju så här att vi kom överens om att vi sa: Det att okej, vi kan äta med henne. Men det här med 

asså va på fritiden, det var det inget snack om. Vi var ju inte samma personer. Det sa ju till och med 

lärarna, att vi ser ju att ni inte går ihop. Ni är helt olika personer, så vi förstår att ni aldrig skulle 

kunna umgås på fritiden. Men i skolan måste ni kunna äta med henne och hon behöver inte vara själv 

(Elsa). 

Fritiden återkommer i allas berättelser, som en fri tid att själv disponera, där lärarens uppdrag inte 

tillåts inverka. Återkommande är också upplevelser av personen som udda eller speciell, där det 

förefaller viktigt för dem att belysa att personen de stöttar är olik dem själva och att de inte avser att 

bli vänner. Det kan vara så att de ser på sin stödroll som en professionell arbetsinsats, som enbart sker 

under skoltid, där upplevelsen av möjligheten att tacka ja eller nej till uppdraget skiljer sig åt mellan 

informanterna. Ett par personer verkar uppleva att de själva gör ett aktivt val att anta uppdraget, medan 

andra verkar känna sig mer tvingade av lärarens uppmaning, snarare än fråga. 

Stödets utformning 

Det tredje temat som framkom i informanternas berättelser var upplevelser av hur de praktiskt går 

tillväga med att utöva socialt stöd. På det viset framkommer deras syn på innebörden av social 

stöttning, som främst förefaller vara att få in den utsatte i gemenskapen. De beskriver även vilka 

reaktioner de upplever att stödet fått från andra kamrater. Alla informanter uttrycker dessutom en 

önskan om ett annat upplägg av det sociala stödet, där fler elever involveras. 

Att få in den utsatte i gemenskapen 

Ett första steg som alla belyser är att välkomna den utsatte in i gemenskapen. Agnes uttrycker det 

genom att betona sin upplevelse av betydelsen att synliggöra den utsatte. 

Att man visar att man finns där för den eller att man visar henne att hon inte är osynlig. Så att hon 

känner sig lite mer välkommen till skolan kanske. Det tycker jag är viktigt (Agnes). 

Informanterna beskriver hur de hjälper den utsatte att knyta kontakter med andra elever, för att på så 

vis få in hen i gemenskapen. Kasper berättar om hur han gör för att skapa kontakt genom att prata med 

den utsatte och försöka visa att han och andra finns där och att den utsatte får vara med.  

Så då går jag fram till honom och börjar snacka lite och så hänger vi lite. Så får jag känna på vilken 

person det är och så börjar man gå liksom till olika grupperingar i skolan. Det ju alltid, så då går man 

ju till dom och så börjar man: Ah tja har du träffat eh, nu kommer jag inte på jo Ossian, har du träffat 

honom? Dom ba: Nej vi har inte pratat så mycket liksom så här. Ah men så börjar man snacka lite 

med dom och så försöker man få in honom i deras grupp (Kasper). 

Det framkommer hos alla informanter att de kan möta motstånd från andra kamrater, när de välkomnar 

en ny person in i gemenskapen. Elsa tar upp en situation då hon upplevde att hennes vänner ifrågasatte 

varför hon pratade med den utsatte och beskriver hur hon fick motivera sitt agerande för dem. 
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Asså jag tycker synd om henne, klart jag pratar med henne. Då var det ju många av de tjejerna som 

inte hade fattat än, som mina kompisar då, som nästan satt och glodde på en. Och liksom varför pratar 

du med henne? Är du helt dum i huvet? Varför? Och typ efter ba: Varför sitter du och pratar med 

henne liksom? Jag ba: Asså vi kan inte hålla på såhär liksom. Det går inte, vi måste prata med henne. 

Förstår ni själva hur det skulle vara att sitta själv. Och då ville de vara coola liksom (Elsa). 

Även Annie berättar om när hon upplevde irritation från andra klasskamrater då hon bjöd med den 

utsatte i rastaktiviteter.  

Killarna kunde vara lite så här: Men varför tar du med henne hit? Och du vet att det blir lite sådär, öh 

men det var inte jättestor skillnad. Men att de kunde bli lite irriterade någon gång ibland på att man 

liksom försökte komma och sså (paus). Intervjuare: Vad tänkte du då? Annie: Asså jag tänkte väl att 

det var ganska som dumt av dem i sig, men också det var ju lite jobbigt liksom. För man kunde inte 

säga emot, man hade ju liksom fått det uppdraget liksom. Så det var ju bara att göra det (Annie). 

För informanterna verkar innebörden av socialt stöd vara att välkomna en person in i gemenskapen 

genom att ta initiativ till att prata med personen och bjuda med i aktiviteter. Detta kan vara något som 

inte alltid ses som positivt av andra skolkamrater i gemenskapen, vilket tycks vara en försvårande 

faktor för de som utövar socialt stöd att hantera och som skulle kunna leda till att stödpersonen själv 

hamnar i en utsatt position.  

Önskan att involvera fler personer 

Alla informanter, utom en, uttrycker på olika sätt upplevelser av förundran och besvikelse över att inte 

fler elever involveras i arbetet med att stötta och få med utsatta elever i gemenskapen. Anja berättar 

hur hon påtalat detta för läraren, men att det inte lett till någon förändring. 

Alltså en gång sa jag till läraren, för då konfronterade jag henne lite. Alltså varför kommer du just till 

mig? Men då sa hon att jag ska gå till hela klassen och säga det här, att det inte är okej att hon sitter 

ensam. Men hon gjorde aldrig det. Jag frågade några av mina andra vänner och hon hade inte sagt det 

till dem så, aah (Anja). 

Annie, som utövat stöd individuellt, förklarar att hon skulle föredra att vara en grupp personer som kan 

samarbeta om stödet och på så vis hjälpas åt.  

Jag skulle nästan tycka att det var, asså ser hellre att de skulle fråga en grupp eller kanske tre personer 

eller fyra personer än bara en person (…) Ja, jag känner att det är bättre liksom att det är ett bättre 

tillvägagångssätt att inte bara lägga allt på en person, utan så att man kan hjälpas åt flera stycken. För 

då kan man prata om det med dom också tänker jag. Att hur man ska hjälpas åt och sådär, så slipper 

man gå och tänka på allt själv (Annie). 

Anja berättar om hur hon upplever att arbete med gruppgemenskap förekom oftare i helklass på 

mellanstadiet, än nu på högstadiet. Att involvera hela klassen i diskussioner om utanförskap tycks vara 

något hon saknar.  

Förut i mellanstadiet tog vi upp mer så om att alla ska få vara med och så. Nu så tar vi upp mobbning 

kanske i SO, men det är ändå inte så jättemycket att vi pratar om det så i helklass, som när man var 

mindre. Förut då kunde vi till exempel ta en lektion till att kolla på nån film och prata om det och 

värdera och grupparbeta och så bla bla. Men nu har vi inte gjort sånt, eftersom vi har varje ämne med 

olika lärare, så det är inte så lätt nu (Anja). 

Agnes, som är den enda som inte belyser en önskan om att ändra på lärarnas sätt att utforma stödet, 

verkar ändå vilja ha en förändring av ansvar mellan elever. Hon beskriver hur hon tog saken i egna 

händer då hon uppmärksammade en ensam flicka i matsalen och själv talade med en elev som gick i 

flickans klass. 

Så träffade jag min kompis, som går i samma klass som henne. Och så sa jag bara: Jag måste bara 

fråga du går väl i samma klass som Larissa va? Och hon bara: Ja det gör jag eh. Och så sa jag: Alltså 
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jag har verkligen sett i matsalen att ni sätter er liksom vid ett annat bord, eller om ni ser att hon sitter 

där att ni inte ens går och sätter er där. Alltså det skulle inte ens finnas på världskartan i min klass 

(Agnes). 

Det förefaller som att informanterna inte vill vara ensamma i en stödjande roll, utan de önskar att flera 

personer eller hela klassen ska hjälpas åt med att stötta och inkludera personer i gemenskapen. En 

anledning till det skulle kunna vara att de själva hamnar i en utsatt position när kamrater blir irriterade 

och visar motstånd till deras försök att få med en ny person i gemenskapen. När stödet sker utan 

andras vetskap eller utan samarbete, tycks informanterna uppleva ensamhet och känslan av att vara 

utelämnad med sitt ansvar. 

Sammanfattning 

Informanterna beskriver dubbla känslor inför att bli vald och utöva socialt stöd till en skolkamrat, 

vilket jag tolkar som ett uttryck för en ambivalens inför rollen. De uttrycker glädje att få hjälpa någon 

som behöver stöd och förklarar att de känner sig stolta och utvalda när just de blir tillfrågade, men 

berättar också om upplevda svårigheter med rollen, som till exempel irritation att behöva åsidosätta sig 

själv, att rollen medför ett ansvar som känns tungt, att de är ensamma och upplever besvikelse att inte 

få stöd i rollen av lärare. Ett sätt att tackla svårigheterna förefaller vara att de förhåller sig 

professionellt till stödrollen och ser det som en arbetssituation. Uppdraget att vara stödperson, som av 

vissa ses som ett måste och något det inte går att tacka nej till, verkar avgränsas till skoltiden och 

tillåts inte inkräkta på fritiden. Att stötta en person, som de upplever olik sig själv och som de inte vill 

bli kompis med, beskrivs som en balansakt mellan inbjudan och gränssättning. Innebörden av stödet 

tycks för dem vara att bjuda in och välkomna en utsatt person genom samtal och kontaktförmedling. 

Detta arbete upplevs inte sällan väcka motstånd hos andra skolkamrater, vilket kan försätta även den 

stödjande personen i en utsatt position. De uttrycker önskan om att lärarna ska fördela stödet på fler 

personer, kanske som en konsekvens av att de upplever sig utelämnade med ett stort ansvar, som 

ensamma stödpersoner. 

Diskussion  

Syftet med studien har varit att förstå hur ungdomar, som tillfrågats informellt av lärare att vara socialt 

stöd till en utsatt skolkamrat, upplever situationen att bli tillfrågad och att utöva socialt stöd, vilken 

innebörd socialt stöd har för dem samt bidra till att bredda forskningsfältet om stödjande faktorer kring 

mobbning. I resultatavsnittet redovisades tre teman: dubbla känslor kring rollen, förståelse av stödet 

som en arbetssituation och stödets utformning. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån 

bakgrund, teori och tidigare forskning, avslutningsvis ges förslag till vidare forskning och praktiska 

implikationer. 

Ambivalens och egen utsatthet 

Det framkom att informanterna i studien verkar uppleva en ambivalens inför rollen som stödperson. 

Upplevd glädje med att hjälpa någon som har det svårt i kombination med att känna sig viktig och 

speciell, att just de blir utvalda av läraren, ställs i kontrast mot svårigheter de upplever att rollen 
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medför. Negativa upplevelser av rollen kan handla om irritation över att behöva ta ansvar för någon 

annan och åsidosätta sig själv, att rollen medför ett ansvar som känns tungt, att de känner ensamhet när 

stödrollen hålls hemlig, besvikelse över att stödet inte hjälper den utsatte eller besvikelse över att inte 

få tillräckligt med stöd från lärare. Svårigheterna de upplever i rollen kan sätta dem i en utsatt position 

som stödpersoner.  

Att uppleva dubbla känslor inför stödrollen har tidigare framkommit i studier om formellt stöd inom 

såväl vård som skola. I en fenomenologisk studie om formellt kamratstöd i vården, påvisades 

ambivalens kring att vilja hjälpa andra kontra att ge av sig själv så pass mycket att det påverkade den 

egna psykiska hälsan (Dyble m.fl., 2014). I utvärderingen av antimobbningsprogrammet Friends 

formella kamratstödjarmodell framkom att eleverna såg uppgiften som ett hedersuppdrag samtidigt 

som det innebar en problematisk roll för dem, vilket kunde leda till egen utsatthet (Skolverket, 2011a). 

Liknande upplevelser har redovisats även i denna studie, vilket förstärker intrycket av stödroller som 

dubbelbottnade. Skillnaden är att de ovan nämnda studierna gäller för formella kamratstödjare och 

denna studie undersökte det informella kamratstödet, där andra inte är medvetna om den stödjande 

uppgiften. Det kan innebära ytterligare utsatthet i stödrollen och det är således inte en enkel uppgift 

läraren informellt tillfrågar en elev om att utföra. 

Stödrollen upplevdes både positivt och negativt av alla informanter i studien. Positiva aspekter som 

framfördes var exempelvis att känns sig utvald, viktig och betydelsefull genom att hjälpa andra samt 

att kunna visa för lärare att man är en person att räkna med. Liknande positiva upplevelser påvisades i 

en av de få studier som finns kring upplevelser av att inneha en stödroll. Dyble m.fl. (2014) beskriver 

hur formella stödpersoner inom vården upplevde ett positivt tillskott till sin egen identitet i och med 

möjligheten att kunna coacha och inspirera andra. Ser man på definitionerna av socialt stöd, som 

beskrivs av Cohen m.fl. (2000), är en aspekt av socialt stöd att individens egen uppfattning av att vara 

betydelsefull och omtyckt, av till exempel lärare, stärks och på så vis bygger upp självkänslan. Utifrån 

resultaten i Dyble m.fl. (2014) samt i denna studie, kan konstateras att det sociala stödet fungerar 

stärkande även för personen som utövar stödet, vilket framstår som kärnan i de positiva upplevelserna 

av att inneha en stödroll. 

Till de negativa känslorna kring rollen i denna studie hör informanternas upplevelse av besvikelse 

rörande bristande stöd från lärarna. I en studie om det depressionsbehandlande skolprogrammet DISA, 

påtalades att skolan, med oförstående lärare, var en källa till psykisk ohälsa bland elever (Gunnarsson, 

2015). I forskning om formellt stöd för ungdomar i skolan redogörs för utbildningar och stöd av olika 

slag för de som ska agera stödpersoner (Brottsförebyggande rådet, 2012; Cowie, 2011; Petrova, m.fl., 

2015). Denna typ av träning i stödrollen är inget som beskrivs förekomma vid informellt stöd, vare sig 

i studier om informellt stöd (Ali m.fl., 2012; Dolva m.fl., 2010; Hellfeldt m.fl., 2014; Kendrick m.fl., 

2012; Tian m.fl., 2015) eller av informanterna i denna studie. Avsaknad av utbildning inför uppdraget 

och uteblivet stöd från lärare i den informella stödrollen försätter eleven, som innehar uppdraget, i en 

dubbelt utsatt situation. De innehar inte bara en upplevt svår roll, som konstaterats i studier om 

formellt stöd (Dyble m.fl., 2014; Skolverket, 2011b), utan de utför dessutom rollen utan träning eller 

stöttning. Upplevelser av världen påverkas, enligt Sartre, inte enbart av vilka relationer och betingelser 

som finns närvarande, utan även av frånvaron av desamma (Sartre, 1956/1993). Stödrollen kan på så 

vis upplevas extra tung utifrån att stöd från lärare saknas, lika mycket som att uppdraget i sig är 

jobbigt att utföra. I denna studie redovisades därtill berättelser om att hålla uppdraget hemligt för 

klasskamrater och föräldrar, vilket verkade förstärka upplevelsen av ensamhet i stödrollen. Detta val 

att inte dela erfarenheten med andra, utan hålla känslorna för sig själv, framkom även i Ali m.fl. 

(2012) studie om att utöva informellt stöd till anhörig med psykisk ohälsa. Ali m.fl. (2012) menade att 
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samhället behöver uppmärksamma och ta större ansvar för unga personer, som fungerar som socialt 

stöd till andra, för att de inte själva ska hamna i egen ohälsa. Resultatet i föreliggande studie synliggör 

vikten av att uppmärksamma informella stödpersoner även i skolans värld. När Friends 

(Friendsprogrammet, 2016) avråder från att använda kamratstödjare, som fick utbildning för sin roll, 

är förekomsten av informella stödroller relevant att se över. Denna studie visar, utifrån barnets eget 

perspektiv på den informella stödrollen, att rollen kan upplevas tung och likt en börda att bära på i 

ensamhet. I de fall informellt stöd uppmärksammas och/eller initieras förefaller det därför extra viktigt 

att de föregås av och följs av stöd från lärare eller annan skolpersonal. 

Arbetsuppgift i skolans livsvärld 

Stödrollen tycks upplevas som en arbetssituation skild från elevrollen och informanterna berättar om 

situationer där de intar ett professionellt förhållningssätt i relationen med den utsatte och inte låter 

stödet ta plats utanför skoltid. De upplever det problematiskt att stötta en person som är olik sig själv 

och uttrycker en balansgång mellan att bjuda in till samvaro, men samtidigt hålla distans. Att vara 

personlig, men inte privat i relationen till den utsatte och begränsa stödet till skoltid, framstår som ett 

sätt för dem att själva ta kontroll över situationen. Stödrollen upplevs av flera som ett måste, något det 

inte går att säga nej till, medan andra upplever det som ett frivilligt uppdrag, de själva väljer att anta. 

I en studie, om informella stödpersoner till anhöriga och vänner med psykisk ohälsa, poängteras att 

social press från omgivningen kan leda till att stödpersonerna ställer upp trots att de måste försaka sina 

egna aktiviteter (Ali m.fl., 2012). I denna studie framförde flera informanter upplevelsen att de inte 

kunde säga nej till uppdraget som stödperson när läraren tillfrågade dem, vilket kan uppfattas som att 

en form av social press från lärare påverkar dem att ställa upp. I gengäld markerade alla informanter 

en tydlig gräns till sin fritid och på så vis tilläts inte lärarens auktoritet och skolans normer inverka på 

elevens hem- eller fritidsarena. Bengtsson och Berndtsson (2015) beskriver hur individens totala 

livsvärld består av olika regionala livsvärldar, med egna villkor och menar att just skolan som regional 

livsvärld har tydligt fokus på rätt och fel beteende. Informanternas gränssättning för stödrollen till 

skolans värld kan förstås utifrån tankarna om regionala livsvärldar, som ett uppdrag läraren ger inom 

ramen för skolans arena och därför endast gäller där. I informanternas hem samt hobbyaktivitet råder 

andra normer och värderingar, som lärarens auktoritet inte råder över.  

Trots den regionala avgränsningen och att stödet endast utförs i skolan upplever informanterna 

svårigheter med balansgången att bjuda in den utsatte, de själva inte valt att umgås med, till samvaro 

och samtidigt kunna hålla en distans till sitt privatliv. I studien om upplevelser av att ge formellt stöd 

inom vården (Dyble m.fl., 2014) framkommer att det är svårt att hålla isär identiteten i stödrollen 

utifrån om man främst ska vara professionell eller vän. Den problematiken framkommer även i 

utvärderingen av Friends formella kamratstödjarsystem (Skolverket, 2011b), där rollen diskuterades 

som svår utifrån att kunna parera empati och att visa att man bryr sig, men på samma gång kunna 

signalera att man inte är en ny bästa vän. Om den balansgången är svår för en formellt utsedd 

kamratstödjare, som är känd av alla inom vården eller skolan, torde svårigheten vara ännu mer påtaglig 

för en informell person, där varken den utsatte eller klasskamrater vet om den stödjande rollen. 

Eventuellt var det därför som detta tema var tydligt och informanterna återkommande påtalade att den 

utsatte skilde sig från dem på olika sätt. Att framställa den utsatte som olik sig själv kan vara 

ytterligare ett sätt att markera uppdraget som en arbetsuppgift. 
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Från integrering till inkludering 

Informanterna tycktes upplevda stödets innebörd främst som att få med den utsatte i gemenskapen, 

genom att välkomna och hjälpa till med att knyta kontakter. Deras beskrivning av stödets utformning 

och praktiska tillvägagångssätt, stämmer överens med hur Nordahl m.fl. (2007) definierar 

integrationsarbete genom att en ensam person med olika metoder placeras in i gemenskapen, utan krav 

på att gemenskapen ändras. Upplevelsen att andra klasskamrater uppvisar irritation på stödpersonens 

försök att få med den utsatte i gemenskapen, tyder på att det inte sker något arbete med hela gruppens 

värderingar. Informanterna upplevde även, som nämnts tidigare, att de var ensamma om att arbeta med 

integrationen av den utsatte. De föreföll önska att stödets utformning ska se annorlunda ut och att fler 

involveras i arbetet, så att det kan ske med hela gruppen för att på så vis få in den utsatte i 

gemenskapen. Nordahls m.fl (2007) definition av inkludering, som ett arbete med hela gemenskapens 

sociala normer och kultur, verkar vara det informanterna eftersträvar. Informanternas önskemål är 

formulerade som en vision även av Nilholm och Göransson (2013), när de beskriver 

inkluderingsarbete som ett sätt att nå ett välkomnande klassrum, vilket är tillåtande för alla. Forskarna 

uttrycker sig kritiskt mot att inte Index for Inclusion används, som ett systematiskt hjälpmedel av 

Skolverket, och poängterar att inkludering med fokus på hela gruppens arbete inte betonas i 

läroplanen, vilket är en brist. Utifrån föreliggande studies resultat, där informanterna gav uttryck för 

önskemål om ökad spridning av ansvar för socialt stöd på fler elever, är det rimligt att anta att Index 

for Inclusion (Booth & Ainscow, 2002) skulle vara ett användbart verktyg för att upptäcka om arbetet 

med utsatta elever enbart utförs av enstaka personer. I läroplanerna för grundskola och gymnasium 

(Skolverket, 2011a; 2015) anges att varje elev ska ta avstånd från förtryck och visa empati med svaga, 

vilket kräver att lärarna, för att följa läroplanen, bör arbeta med hela klassens värderingar och inte 

enbart låter enskilda individer ansvara för att få med utsatta i gemenskapen. De erfarenheter som 

informanterna upplevt tyder på att det sociala arbetet med utsatta elever sker genom integrering 

framför inkludering, vilket inte visade sig framgångsrikt i en studie av Medin och Jutengren (2015) om 

integrationsarbete. Friendsprogrammets (2016) riktlinjer är numera att arbeta med hela klasser och 

stärka alla elevers förmåga att agera mot utsatthet, vilket ligger i linje med inkluderingsarbete. Ett sätt 

att minska risken för utsatthet för de informella stödpersonerna skulle kunna vara att tydligare utforma 

strukturer för inkluderande arbete med hela klasser och på så vis sprida ansvaret för utsatthet på alla 

individer i gemenskapen.  

Slutsatser 

Ungdomar, som tillfrågats informellt av lärare och utövat socialt stöd till en utsatt skolkamrat, 

upplever situationen både positivt och negativt på samma gång. De uttryckte dubbla känslor och en 

ambivalens inför rollen, där de positiva upplevelserna av glädje och betydelsefullhet ställdes i kontrast 

med negativa aspekter som exempelvis upplevelser av tungt ansvar och ensamhet i rollen. Det föreföll 

som att stödrollen uppfattades som en arbetsuppgift skild från elevrollen, då informanterna talade om 

uppdrag och diskuterade möjligheterna att tacka ja eller nej. Stödrollen kan förstås utifrån teorin om 

regionala livsvärldar (Bengtsson & Berndtsson, 2015) där informanterna verkade avgränsa rollen till 

skolans regionala livsvärld och inte tillät den att inkräkta på hem- eller fritidsarena. Innebörden av 

socialt stöd för informanterna tycks vara att bjuda in den utsatte i gemenskapen och hjälpa till att knyta 

kontakter, vilket stämmer med hur Nordahl m.fl (2007) definierar integrering. Det sociala stödarbetet 

beskrevs som en balansgång mellan att invitera och finnas där för den utsatte och samtidigt markera att 

de inte är vänner, som kommer umgås utanför skolan. Informanterna gav uttryck för önskemål att 
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utformningen av det sociala stödet skulle ändras från att omfatta enskilda individer till att inkludera 

alla eller fler elever i klassen. För att följa läroplanernas övergripande mål att varje elev ska ta avstånd 

från förtryck och visa empati med svaga (Skolverket, 2011a; 2015) skulle Index for Inclusion (Booth 

& Ainscow, 2002) kunna vara ett sätt att kartlägga hur arbete med utsatta elever sker.  

Upplevelser av att utöva informellt socialt stöd i skolmiljö är ett obeforskat område och denna studie 

tillför unik kunskap om den informella stödpersonens erfarenheter. Studien ger ny insikt, utifrån 

barnets perspektiv, om upplevelser av den informella stödrollen och utgör ett tillskott i forskning om 

stödjande faktorer kring mobbning och utsatthet.  

Resultaten i denna studie i kombination med tidigare studier av närrelaterade fenomen om formella 

kamratstödjare i skolan (Skolverket, 2011b) och vården (Dyble m.fl., 2014) samt om informellt stöd 

till anhöriga med psykisk ohälsa (Ali m.fl., 2012), visar att stödrollen på flera sätt kan innebära en 

utsatt position för personen som utövar stödet. De barn och ungdomar, som utövar informellt socialt 

stöd till en skolkamrat på uppdrag av lärare, behöver uppmärksammas och vikten av stöttning till dem 

belysas. Det faktum att ungdomarna i denna studie upplevde sig ensamma och utsatta i sin roll samt 

önskade mer inkluderande arbete med hela klassen, bör studeras vidare.  

Vidare forskning 

Forskning kring upplevelser av att utöva informellt kamratstöd i skolan framträder som ett outforskat 

område. Vid sökning efter tidigare forskning var det vanligare med beskrivningar av effekter av 

kamratstöd utifrån den utsattes perspektiv. I liten utsträckning fanns forskning om erfarenheter av att 

utöva formellt stöd i skolan och vården, samt informellt stöd i relation till psykisk ohälsa. 

Uppfattningen är att upplevelseinriktad forskning av att utöva formellt och informellt kamratstöd, samt 

studier om informellt kamratstöd generellt i skolan, är relativt outforskat.  

Forskning om kamratstödets vara eller icke vara samt hur kamratstödjarna kan få stöd och handledning 

i sin roll är relevant att studera vidare. För att vidga förståelsen om informellt kamratstöd i skolan 

skulle vidare forskning kunna undersöka prevalensen av att bli informellt tillfrågad av lärare att utöva 

socialt stöd till en skolkamrat. Fortsatt forskning om upplevelser av informellt kamratstöd i skolan, 

skulle kunna fokusera på lärarens upplevelser och tankar kring att tillfråga elever informellt eller på 

föräldrars upplevelser av att deras barn har ett informellt ansvar för en skolkamrat. Vidare studier om 

hur, såväl informella som formella, stödpersoner i skolan upplever sin roll skulle dessutom vara 

intressant att belysa ur ett större nationellt, men även ur ett internationellt perspektiv.  

Praktiska implikationer 

För lärare, rektorer och annan skolpersonal kan studiens resultat bidra till att fokus på informella 

strategier för arbete med utsatthet får utrymme i diskussioner. Om informella kamratstödjare väljs som 

ett alternativ att förbättra situationen för en utsatt elev kan det vara bra att ta i beaktande att 

stödpersonerna själva kan hamna i en utsatt position. Även en informell stödroll kan, i likhet med 

formella stödroller, föregås av utbildning samt stöd under arbetets gång från lärare eller kurator. Ifall 

enskilda elever tilldelas uppdrag kan det vara en fördel om lärare kan samarbeta så att ansvaret växlar i 

skilda ämnen och över tid mellan olika elever. Då informanterna uttryckte önskemål om mer 

helklassdiskussioner kring förhållningssätt och ett gemensamt ansvar för utsatta elever, så kan med 

fördel inkluderingsarbetet ökas och systematiseras. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Introduktion 

Presentera mig själv och vad intervjun kommer handla om.  

Varför jag spelar in och vad som kommer hända med inspelningen 

Anonymisering 

Finns inte rätt och fel svar. 

 

Substantiell fas 

Sträva efter en fri berättelse utifrån invitationer och öppna frågor- Beskriv, Berätta, Förklara… 

Komplettera med detaljer- Hur, När, Var, Vem, På vilket sätt, Vad hände/gjorde du osv 

Intervjufrågor 

Område 1: Innebörden av socialt stöd (Inledande fråga till ämnet- Välj någon som passar i situationen) 

 

Vad betyder socialt stöd för dig? 

Vad tänker du på när jag säger socialt stöd? 

Beskriv vad du menar med ansvar/stödjande roll för en annan elev? 

Område 2: Att bli tillfrågad (och även att utöva socialt stöd beroende på vad de berättar) 

 

a)Berätta om en gång då en lärare bad dig om hjälp med att stödja en annan elev?  

 När var det (årskurs)? 

Vad bad läraren dig att göra? 

Vad gjorde du?  

Hur kändes det att göra/inte göra som läraren bad dig? 

Hur kändes det att läraren frågade dig om hjälp? 

Vad har du för tankar om att läraren valde dig? 

b) Hur ofta förekommer det att du blir tillfrågad att stötta en annan elev? 

 

c) Hur många lärare har bett dig om hjälp? 

 

d) Minns du första gången du blev tillfrågad? Om ja, berätta! 

 När var det? (årskurs) 

 Vad bad läraren dig att göra? Vad gjorde du? 

 Hur kändes det då (jmf med nu?) 

e)Berätta om senaste gången du blev tillfrågad? 

 När var det? (Ungefär hur länge sedan?) 
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 Vad bad läraren dig att göra? Vad gjorde du? 

 Hur kändes det? 

 

Område 3: Att utöva socialt stöd 

 

a)Hur är det för dig att ha den rollen/ansvaret? På raster, lektioner? eller 

Beskriv hur det påverkar dig praktiskt att ha en stödjande roll för en annan elev? På raster, lektioner? 

b) Har du tagit eget initiativ till att utöva socialt stöd? Om ja, Beskriv! 

c) Hur uppfattar du att ditt stöd tas emot? 

Område 4: Konsekvenser av att utöva socialt stöd 

 

a)Vilka konsekvenser har ansvaret/rollen haft för dig?  

På raster? 

På lektioner?  

I relationer till lärare? 

I relationer till andra elever? 

 

Avslutande fas  

Avrunda intervjun genom att ge respondenten chansen att komplettera med ytterligare information. 

Är det något som du tänker på kring detta ämne som jag glömt att fråga om? 

Fråga hur det känns att ha pratat om detta ämne (om jobbigt samtala informellt om det och andra saker 

för att se till att informanten inte lämnas med negativa känslor) 

Tacka för att hen ville delta 
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Bilaga 2 Brev informerat samtycke 

     Stockholm 160302 

 

 

Hej! 

Detta brev lämnas till dig som har tackat ja till att delta i en intervju. 

Jag studerar på Stockholms universitet vid Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen. 

Denna termin skriver jag ett självständigt arbete som kommer att handla om att stötta 

klasskamrater. För att samla in material har jag valt att genomföra intervjuer. Intervjustudien 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Stockholms Universitet och publiceras 

elektroniskt. Intervjun tar mellan 40-60 minuter och genomförs på en lugn och avskild plats 

som passar dig. 

 

Intervjustudien följer Vetenskapsrådets etiska regler vad gäller forskning, vilket innebär att 

alla namn på personer, orter, skolor etc. kommer att tas bort och ersättas med fingerade 

(påhittade) namn. Uppsatsen skrivs på ett sätt så att ingen kan identifiera dig och enbart 

intervjuaren kommer veta vem du är. Ljudinspelning av intervjun kommer att ske och 

används av intervjuaren för att transkribera (skriva ut) ut intervjuerna. Inspelningarna sparas 

till dess att uppsatsen är godkänd vid examination, därefter raderas de. Enbart intervjuaren 

kommer lyssna på dem. I undantagsfall kan handledare lyssna på delar av intervjun för att 

kontrollera att den är utskriven korrekt. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. 

Önskar du eller dina föräldrar ytterligare information är du/ni välkomna att kontakta mig eller 

min handledare vid Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar, 

 

Madeleine Fridlund 

Student 

Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  

Stockholms Universitet 

madeleinefridlund@hotmail.com 

tfn: XXXXXXXXXX 

 

 

Anna Gradin Franzén 

Handledare 

Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

Stockholms Universitet 

anna.gradin.franzen@buv.su.se 
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