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Abstract  

The aim of this study was to reach knowledge and increase the understanding of high school 

students’ experiences of school climate, achievements in school and their reflections on their 

relations within and outside of school. The relations included in this study was relations to 

teachers, classmates, friends outside school and relations to family members. The purpose of 

this study was to highlight in what way school and relations affects the adolescents’ mental 

health. The study is based on 6 qualitative interviews with female high school students in a 

smaller municipality in Sweden. The interviews were analyzed using meaning interpretation. 

Main results show that both achievements in school and relations affect the adolescents’ 

mental health considerably. The results indicate that all aspects considered in the study, 

school climate, school achievements, relations to teachers, classmates, friends and family 

members, relate to and affect each other. Furthermore the results show that all these aspects 

have an impact on the adolescents’ mental health in different ways. The conclusion is that 

close relationships and the attachment within those affect the adolescents’ self-images and 

their identity and therefore have an impact on their mental health. 
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1. Inledning 

Alltfler ungdomar rapporterar om att de upplever besvär kopplade till psykisk hälsa. Enligt 

Statistiska Centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden har självrapporterade psykiska 

besvär som oro, ängslan och ångest ökat markant bland ungdomar i Sverige. När 

gymnasieungdomar i åldrarna 16 till 19 år skattar sina problem hamnar oro för prestationer i 

skolan högt upp i ordningen gällande den oron (Folkhälsorapport, 2009). Flera studier 

indikerar att försämringen av ungdomars självskattade hälsa har ökat sedan början av 1990-

talet, en ökning som har fortsatt in på 2000-talet (Hagquist 2011; Danielsson 2006; 

Stefansson, 2006).  

 

En stor del av gymnasieungdomarnas tillvaro spenderas i skolmiljö. Skolan har ett 

demokratiskt uppdrag som handlar om att ge en god utbildning till alla elever samt att erbjuda 

en undervisningsmiljö där alla känner sig värdefulla och får utvecklas (Westling Allodi, 

2011). Skolan kan beskrivas som elevernas arbetsplats där de har begränsad möjlighet att 

påverka sin situation vad gäller lärare, klasskamrater och den allmänna skolmiljön. Hur 

skolklimatet ser ut har stor betydelse för ungdomarnas psykiska hälsa (SOU 2010:80). Enligt 

Skollag (2010:800) 2 kap. 25§ ska det finnas tillgång till en elevhälsa som bland annat 

omfattar psykologiska och psykosociala insatser, är förebyggande samt hälsofrämjande. För 

psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till psykolog och kurator. Det 

skolsociala arbetet kan beskrivas som det arbete skolans socialarbetare utför. I Sverige är 

skolkuratorer den yrkesgrupp som främst omfattas av detta arbete (Backlund, Ekberg, Hugo 

& Isaksson, 2012). 

 

Den ökade psykiska ohälsan hos unga kan leda till allvarliga konsekvenser på sikt. Utöver 

hälsoaspekten kan en konsekvens vara att ungdomens utbildning drabbas. En ofullständig 

gymnasieutbildning ökar risken för framtida utanförskap, marginalisering och ohälsa 

(Gustafsson et al., 2010). Ungdomar kan få svårt att etablera på arbetsmarknaden, att knyta 

relationer och att bilda familj. Den psykiska ohälsan bör alltså ses som något som även ger 

konsekvenser för ungdomars framtida möjligheter och inte enbart som en period av personligt 

lidande. Sammantaget innebär detta att problematiken är allvarlig och något som kan 

utvecklas till ett omfattande samhällsproblem (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Forskning visar att en positiv självbild och självuppfattning samt bra skolresultat kan skydda 
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mot utvecklingen av psykiska problem och att det finns ett samband mellan skolprestationer 

och psykisk ohälsa eftersom att självuppfattningen kan påverkas negativt av svårigheter i 

skolan (SOU: 2010:79). Elever som har svårt att prestera i skolan löper exempelvis större risk 

för att drabbas av ångestproblematik och depression (Goldston et al. 2007; Undheim & 

Sundh, 2005). Forskning belyser även att skolrelaterade krav, såväl inre som yttre, bidrar till 

den höga stressrelaterade ohälsa som unga drabbas av (Eriksson & Sellström 2010; Karvonen, 

Vikat & Rimpelä, 2005). Forskningsfältet efterfrågar djupare förståelse för relationen mellan 

skolprestationer och ungas psykiska ohälsa (Gustafsson et al., 2010; Torsheim & Wold, 

2001). Det lyfts även fram att ungdomar i gymnasieålder, det vill säga 16-19 år, är en grupp 

som i stor utsträckning rapporterar om ökad ohälsa (MUCF, 2015).  

 

Att forskning visar hur den självrapporterade psykiska ohälsan hos gymnasieungdomar ökar 

är alarmerande och därmed är det relevant att bidra med forskning som söker närmare 

förståelse för hur ungdomarna upplever sin skoltillvaro och vad de anser påverkar deras 

psykiska hälsa. Mot bakgrund av att det verkar finnas en koppling mellan oro för 

skolprestationer, skolklimat och psykisk hälsa samt att en positiv självbild kan skydda mot 

utvecklingen av psykiska problem menar vi att det är viktigt att ta del av ungdomarnas 

beskrivningar av sin tillvaro i skolan. Detta för att försöka förstå vilka faktorer som spelar roll 

för deras psykiska hälsa. Därpå ser vi att det finns skäl att genomföra forskning där det är 

möjligt att synliggöra dessa faktorer. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med 

gymnasieungdomar syftar denna studie till att undersöka hur de upplever skoltillvarons 

påverkan för deras psykiska hälsa samt på ett djupare plan nå deras reflektioner och tankar 

inom området. Studien innefattar fler aspekter i ungdomarnas vardag än endast skoltillvaron, 

detta för att ta hänsyn till att deras livsvärld inte endast utgörs av skolan utan att det kan 

finnas fler aspekter som påverkar deras psykiska hälsa. Studien tar även hänsyn till olika typer 

av relationer i ungdomarnas liv samt vilken betydelse anknytningen inom dessa relationer har 

för deras psykiska hälsa. Med utgångspunkt i ungdomarnas psykiska hälsa och självbild 

kartlägger studien gymnasieungdomars tillvaro betraktad som system.

 

1.1. Syfte 

Studiens syfte är att få kunskap om samt ökad förståelse för hur gymnasieungdomar upplever 

sin skoltillvaro och skolprestationer samt hur de reflekterar kring sina relationer inom och 

utanför skolan. Studien ämnar belysa på vilket sätt dessa aspekter påverkar ungdomarnas 
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psykiska hälsa och därmed kan relateras till huruvida de i varierande grad mår bättre eller 

sämre. 

 

1.2. Frågeställningar 

- Hur upplever gymnasieungdomar skoltillvaro, skolprestationer och relationer inom skolan 

samt vilken betydelse anser de att dessa aspekter har för deras psykiska hälsa? 

 

- Hur upplever gymnasieungdomar relationer till familjemedlemmar och vänner utanför 

skolan samt vilken betydelse anser de att dessa relationer har för deras psykiska hälsa? 

 

1.3. Begreppsförklaring 

Våra frågeställningar rymmer begreppet psykisk hälsa, vilket är ett komplicerat begrepp utan 

entydig definition. Allmänt kan sägas att psykisk hälsa är ett tillstånd som vanligen inte 

uppmärksammas förrän individen börjar må dåligt (Lohmann 1990, s. 25). Vi har valt att utgå 

från World Health Organization´s (WHO 2001) definition som menar att ungdomars psykiska 

hälsa definieras som förmågan att uppnå och behålla ett optimalt välbefinnande och ett sätt att 

fungera psykologiskt. Förmågan relateras till psykologiska och sociala kompetenser. Den 

psykiska hälsan innefattar självkänsla, känslan av att ha en trygg identitet och att vara en 

värdefull person samt att ha tillgång till sunda sociala relationer med andra och förmåga att 

vara aktiv, produktiv och kapabel att utvecklas. Som vi uppfattar definitionen rymmer den de 

aspekter som studien fokuserar på då den utöver individuella faktorer inkluderar en social 

aspekt gällande den psykiska hälsan där vi kan förstå relationen till andra människor.  

 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi tagit del av har tematiserats utifrån studiens syfte som handlar 

om skoltillvaro och hur skolprestationer samt relationer kan påverka ungdomars psykiska 

hälsa. De teman som tidigare forskning genererat är: (1) allmänt om skoltillvaro och psykisk 

hälsa, (2) relationer till lärare och klasskamrater, (3) skolprestationer samt (4) relationer till 

familj och vänner. Utöver dessa faktorer lyfter tidigare forskning fram att flera andra aspekter 

kan ha en inverkan på ungdomars psykiska hälsa. En av dessa är att ungdomar ser det som 

viktigt att tillämpa egna strategier för att hantera negativa känslor (Oliver et al., 2008). 
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Ytterligare en aspekt som ges betydelse för ungdomarnas psykiska hälsa är den livsstil de har 

i fråga om sömn, kost och träning (Svirydzenka, Bone & Dogra, 2014).  

 

2.1. Sökprocess 

Följande databaser har använts i sökprocessen av tidigare forskning: Stockholms 

universitetsbibliotek artikelsök EDS, ProQuest Social Science och Google Scholar. Artiklarna 

begränsades till att endast innefatta kollegialt granskade artiklar (peer reviewed). I databasen 

ProQuest Social Science har vi sorterat träffarna efter kategorin relevans. Vi har sökt på både 

svenska och engelska ord. Våra sökkombinationer av ord är: skola psykisk hälsa, riskfaktorer 

ungdomar, hälsa ungdomar, ohälsa ungdomar, hälsa och ohälsa hos unga, unga erfarenheter 

hälsa, psykisk hälsa unga, hälsa och ohälsa hos unga vuxna, mental hälsa ungdomar, psykisk 

hälsa ungdomar, factors health youth, self-experienced mental illness AND youth OR 

adolescents OR teenagers. Sökprocessen har i stor utsträckning innefattar att hitta studier som 

tidigare forskning refererar till och framförallt studier som tas upp i statens offentliga 

utredning (SOU 2010:79) samt Hiltunens doktorsavhandling i sociologi, Lagom perfekt 

(2017). Denna sökprocess resulterade i att vi valde ut elva studier som kan bidra med 

intressanta aspekter till området för vår studie. Tidigare forskning kring skola och psykisk 

hälsa utgörs av betydligt fler studier än de elva vi valt ut men översikten måste med 

nödvändighet bli begränsad inom ramen för denna uppsats.  

 

2.2. Allmänt om skoltillvaro och psykisk hälsa 

Forskningsfältet beskriver att skolan är en betydelsefull plats som utgör en viktig del av 

ungdomarnas liv. Johansson, Brunnberg & Eriksson (2007) har genomfört en studie baserad 

på enskilda intervjuer samt fokusgruppintervjuer med ungdomar i åldrarna 13 och 16 år. 

Syftet med studien är att analysera konceptet `psykisk hälsa´ ur ungdomars perspektiv, samt 

att söka efter ungdomars beskrivningar av vad de anser är avgörande för deras psykiska hälsa. 

Användandet av fokusgrupper ger möjlighet att ta reda på hur människor tänker och vad de 

har för uppfattning om ett visst ämne, samt möjliggör för forskaren att se världen ur 

deltagarnas perspektiv (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 81). Ett av studiens resultat är att tonåringarna 

talar om skolan som en viktig del av deras liv. När de talar om skolan syftar de primärt på sina 

vänner och lärare. Samtliga respondenter talar om vikten av att respektera varandra. De 

nämner även att skolan bör vara en trevlig plats att vara på, fri från klotter och trasiga saker, 
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och att skolan därigenom kan främja den psykiska hälsan. Respondenterna talar även om att 

skolan kan vara en negativ plats där mobbing ofta sker - flickorna uppger skolan som den 

främsta arenan för mobbing. Vår reflektion är att studiens valda metoder gynnar syftet då 

fokusgrupper möjliggör breda förståelser för konceptet psykisk hälsa samtidigt som enskilda 

intervjuer kan underlätta samtal kring ämnen som kan vara svåra för individen att tala om i 

grupp. I en longitudinell studie av Gådin och Hammarström (2003) undersöktes huruvida 

psykosociala faktorer i skolmiljön har någon betydelse för elevernas välbefinnande och 

självuppfattning. Forskarna utgår från en kvantitativ och en kvalitativ ansats genom att 

studien baseras på frågeformulär som följts upp med fokusgruppintervjuer. Studiens urval 

består av 533 elever varav ungefär hälften följdes mellan årskurs 3 och 6 och den andra 

hälften mellan årskurs 6 och 9. Studien lyfter fram att skolan är en betydelsefull arena för att 

främja elevernas hälsa men att skolans arbetsmiljö kan bidra till att skapa ohälsa. Detta på 

grund av elevernas relativt låga inflytande över skolmiljön. Vår reflektion kring studien är att 

ett kombinerande av olika forskningdesigns kan vara ett gynnsamt tillvägagångssätt då 

intervjuerna kan bekräfta och berika resultaten från frågeformulären. Utöver att dessa två 

studier betonar att skolan är en viktig plats för ungdomarna lyfter de även fram att skolan kan 

upplevas som en plats som har negativ inverkan på ungdomarnas psykiska hälsa.  

 

Somersalo, Solantus och Almqvist (2002) har genomfört en longitudinell studie som 

undersöker sambandet mellan klimatet i skolklassen och psykisk hälsa hos eleverna. Urvalet 

består av enkätundersökningar med över 1300 elever och deras lärare som skattat elevernas 

problembeteende i årskurs 2 och 6 samt klassklimatet i årskurs 6. Ett gynnsamt klassklimat 

beskrivs som att eleverna har ett gott samarbete med varandra samt att deras samarbete 

uppmanas av lärarna. Ett av de huvudsakliga resultaten visar en ökning av såväl emotionella 

som utåtagerande problem vid ogynnsamt klassklimat i årskurs 6. En reflektion kring studien 

är att berättelser från flera sidor möjliggörs i och med att såväl elever som lärare får komma 

till tals, därmed framträder både aktörers och observatörers perspektiv. Båda perspektiven är 

viktiga i kontexten då båda bilderna kan vara lika giltiga. En annan studie som belyser hur ett 

ogynnsamt skolklimat kan inverka negativt på ungdomars psykiska mående är Loukas och 

Robinson (2004) som undersökt hur fyra aspekter av skolklimat är relaterade till 

beteendeproblem och depressiva symptom. Urvalet utgörs av 868 elever i åldrarna 10-14 år. 

Eleverna fick svara på ett frågeformulär kring upplevelser av samhörighet, konflikt, tävling 

och tillfredsställelse, där en i forskningsteamet läste upp frågorna. Studien ser till skolklimatet 

som en flerdimensionell arena uppbyggd av organisatoriska aspekter, undervisning och 
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relationer mellan människor. Ett av studiens huvudresultat uppvisar ett samband mellan dåligt 

skolklimat och beteendeproblem samt depressiva symptom hos ungdomarna. Låg samhörighet 

relateras däremot endast till depressiva symptom. En positiv aspekt vi ser med studien är att 

eleverna fick frågorna upplästa av en forskare som var insatt i studien, vilket kan ha 

förtydligat innebörden och underlättat en samförståelse hos respondenterna.  

En studie som belyser en annan aspekt av skolklimatet är Anderman (2002) som har 

undersökt hur känslan av tillhörighet och delaktighet har betydelse för elevernas 

välbefinnande. Studiens empiri baseras på 90118 enkäter och 20745 intervjuer med elever 

samt enkäter som professionella inom skolan besvarat. Respondenterna kommer från 132 

skolor vilka var fördelade på tre olika områden: stadsmiljö, förort och landsbygd. Studiens 

huvudsakliga resultat visar ett samband mellan låg upplevd känsla av tillhörighet och 

depression, socialt utanförskap och skolproblem. Studien påvisar även samband mellan högre 

upplevd känsla av tillhörighet och optimism samt högre betyg.  

 

2.3. Relationer till lärare och klasskamrater 

I en studie av Murberg och Bru (2008) besvarade 198 gymnasieelever, i åldrarna 16-18 år, två 

frågeformulär med ett års mellanrum. Studien syftar till att undersöka huruvida socialt stöd 

från lärare och klasskamrater har en effekt på utvecklingen av depressiva symptom. Ett av 

studiens huvudsakliga resultat visar att elevernas upplevelser av stöd från lärare kan relateras 

till lägre nivåer av depression. Utöver lärarnas stöd kan goda relationer till klasskamrater 

skydda mot utvecklingen av emotionella problem. Vi anser att studien påvisar intressanta 

resultat, men att en kvalitativ ansats kanske kunde ha genererat mer fyllig och beskrivande 

data som i större utsträckning kunnat tala för ungdomarnas faktiska upplevelser med deras 

egna ord. Liknande resultat gällande relationer till lärare återfinns i en studie av Reddy, 

Rhodes och Mulhall (2003). Denna studie syftar till att undersöka samband mellan elevers 

upplevelse av stöd från sina lärare, deras självuppfattning och eventuell utveckling av 

depressiva symptom. Studien har följt 2585 elever från årskurs 6 till årskurs 8 genom att både 

elever och lärare deltagit i enkätundersökningar. Resultaten visar att accepterande och varma 

relationer med vuxna i skolan kan verka som en skyddande faktor mot risker som kan uppstå 

för ungdomarna. Upplevelsen av ökat stöd från lärare har ett samband med minskning av 

depressiva symptom och stärker elevernas självkänsla. Vi anser att det är positivt att både 

elever och lärare kom till tals i studien då det möjliggör jämförelser mellan upplevelser samt 

kanske kan öka de professionellas medvetenhet kring sitt arbete.  
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Hiltunens (2017, s. 19-20, 225) doktorsavhandling i sociologi syftar till att bidra med kunskap 

om ungas egna beskrivningar om ohälsans orsaker samt hur upplevd ohälsa eller risken för 

ohälsa kan hanteras. Studien baseras på en ansats som innefattar flera olika metoder. Urvalet 

för studien består av 497 gymnasieungdomar som dels har besvarat självskattningsenkäter 

kring sin hälsa samt med egna ord, i uppsatsform, beskrivit sina upplevelser och erfarenheter 

av ohälsa. Utöver dessa har ett mindre antal kompletterande intervjuer med respondenterna 

genomförts. Studien bidrar med resultat som talar om hur grupptillhörighet och 

vänskapsrelationer inverkar på ungdomars psykiska hälsa. Det är tydligt att unga värderar den 

sociala samvaron i skolan högt samt att de har ett stort behov av att tillhöra en större 

gemenskap. Genom grupptillhörigheten upplever eleverna att de “blir någon”. Att få vara del 

av en större kamratgruppering ger social tillhörighet medan nära vänskapsrelationer ger 

trygghet och möjlighet att dela vardagen med någon. Dock beskrivs även en nackdel i 

deltagandet av större kamratgrupperingar då krav på att delta i aktiviteter kan skapa 

tidsrelaterad stress. Ungdomarna, främst flickorna, beskriver att en nackdel med nära 

vänskapsrelationer är oro kring att bära ett tyngre förtroende samt ängslan kopplat till rädsla 

att förlora sin vän (a.a. 178-202). En reflektion är att en fördel med studien är att den baseras 

på flera metoder varpå empirin når både en bredd, genom enkäter, och ett djup, genom 

intervjuer. 

 

2.4. Skolprestationer 

Tidigare studier påvisar att skolprestationer samspelar med ungdomars psykiska hälsa på olika 

sätt. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2010:79) kan självuppfattning, goda skolresultat 

samt positiva bedömningar från personer i sin omgivning skydda mot utvecklingen av 

psykiska problem samt att självuppfattningen kan påverkas negativt av erfarenheter av 

svårigheter i skolan.  

 

En studie av Armstrong, Hill och Secker (2002) syftar till att ta reda på vad ungdomar själva 

uppger som betydelsefulla faktorer för deras psykiska hälsa. Metoden som använts är 

fokusgruppintervjuer samt individuella, semistrukturerade intervjuer med totalt 145 ungdomar 

i åldrarna 12-14. Huvudsakliga resultat är att goda prestationer i skolan beskrivs som något 

som kan bidra till självförtroende och generellt välmående. Endast hälften av urvalet valde att 

ställa upp och detta bortfall medförde att fördelningen mellan skolorna blev skev. Detta kan 

ha påverkat studiens resultat då de som inte deltog kunde ha bidragit med empiri som skiljer 
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sig från huvudresultaten (Ruane 2005, s. 151). Sambandet mellan skolprestationer och 

psykisk hälsa hos ungdomar återfinns i Oliver et al. (2008). Ett resultat är där att ungdomarna 

vittnar om oro över aspekter de anser kan skapa stress. Dessa aspekter är skola, krav och 

förväntningar. Studien baseras på en systematisk översikt av befintlig forskning gällande 

hinder och möjligheter för ungas psykiska hälsa och studien lyfter fram vikten av att få en stor 

överblick över relevant litteratur på området, vilket är en förtjänt vi ser med studien. 

Gemensamt för Armstrong et al. (2000) och Olivet et al. (2008) är att ungdomarna lyfter fram 

prestationer som en viktig faktor för den psykiska hälsan. Det som skiljer dem åt är att den 

förstnämnda belyser att goda prestationer kan bidra till ökad självkänsla medan den senare 

pekar på att prestationen kan bli en riskfaktor i sig då den skapar stress hos vissa ungdomar. 

Liksom Oliver et al. visar Hiltunen (2017) att det finns ett samband mellan prestationskrav i 

skolan och stress. Den stressrelaterade ohälsan som unga ger uttryck för är resultatet av att 

prestationskraven överstiger ungdomens egen förmåga eller ligger bortom upplevd kontroll. 

En av studiens slutsatser är att oavsett vilket förhållningssätt ungdomen har till skolarbetet 

finns en risk för stressrelaterad ohälsa.  

 

2.5. Relationer till vänner och familj 

Genomgående påvisar tidigare forskning att relationer till såväl vänner som 

familjemedlemmar spelar stor roll för ungdomars psykiska hälsa. Svirydzenka et al. (2014) 

har undersökt 218 ungdomar syn på vilka aspekter som är positiva för deras psykiska hälsa. 

Detta genom workshops i små grupper samt efterföljande gruppdiskussioner. Medelåldern på 

respondenterna i studien är 13 år och frågorna som ställdes var: “vad betyder termen `psykisk 

hälsa´?” samt “vad tror du att unga behöver för att upprätthålla psykisk hälsa?”. 

Respondenterna beskrev att psykisk hälsa är ett resultat av olika faktorer. Vikten av goda 

relationer till familjemedlemmar och vänner var en av dem, liksom deltagandet i sociala 

aktiviteter. Dessa faktorer sågs alla som främjande aspekter som kan upprätthålla god psykisk 

hälsa. En reflektion kring frågeställningarna är att de är väl anpassade till syftet med studien 

samt till åldersgruppen då frågorna är öppet formulerade vilket underlättar för de unga 

respondenterna att dela med sig av sina erfarenheter och tankar (Källström Cater 2015, s. 74). 

Liknande resultat återfinns i Johansson, Brunnberg och Eriksson (2007) där familjen beskrivs 

som den viktigaste avgörande faktorn för ungdomars psykiska hälsa. Goda relationer till 

vänner gavs även här stor betydelse. 
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2.6. Sammanfattning 

Flera studier har använt sig av kvalitativa intervjuer för att nå ungdomars egna upplevelser 

och beskrivningar av vad som är betydelsefullt för deras psykiska hälsa, men även kvantitativt 

inriktade enkätundersökningar och kombinationer av olika metoder har använts. Flera studier 

talar om att ungdomar definierar skolan som en betydelsefull plats i deras liv och stor vikt 

läggs vid den inverkan som relationer till lärare och klasskamrater har på den psykiska hälsan. 

Även goda relationer till vänner och familjemedlemmar samt att ha någon att prata med 

belyses som viktigt för ungdomarnas psykiska hälsa. Vad gäller skolprestationer kan dessa, 

när det går bra, bidra till ett gott självförtroende medan prestationen i sig kan utgöra en 

riskfaktor då den skapar stress. Tidigare forskning belyser att de upplevelser ungdomar har av 

skolan är viktiga för deras psykiska hälsa.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

De teorier som tillämpats i studien är systemteori och anknytningsteori vilka kan bidra med en 

förståelse för olika kontexter gymnasieungdomar befinner sig i samt hur upplevelser inom och 

mellan olika system påverkar den psykiska hälsan. Tillämpandet av dessa två teorier 

tillsammans möjliggör en djupare förståelse för gymnasieungdomars psykiska hälsa än om de 

hade tillämpats var för sig eftersom att systemteorin bidrar med er mer social aspekt medan 

anknytningsteorin kan tala om inre processer hos individen. 

 

3.1. Systemteori 

Studien rymmer ett antagande om att gymnasieungdomar ingår i ett flertal system där tre av 

dem är skola, vänner och familj. Vi utgår från att systemen samspelar med varandra och att 

ungdomarna kontinuerligt förflyttar sig mellan systemen, vilket kan förtydligas genom att 

applicera ett systemteoretiskt tänkande.  

 

3.1.1. Subsystem 

Sociala system utgör delar av större system och byggs upp av olika individer. Den generella 

systemteorin ser de sociala systemen som öppna och interagerande med sin omgivning samt 

över de olika systemens gränser. Deras samspel inbegriper ett relationellt snarare än ett linjärt 

mönster. Systemen definieras av inre och yttre gränser gentemot andra system och inom 
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systemet (Parrish 2012, s. 262-264). Dessa inre och yttre gränser kan förstås som subsystem. 

Ungdomen utgör exempelvis ett eget subsystem inom familjen i egenskap av familjemedlem 

men ingår samtidigt i flertalet andra och då i egenskap av exempelvis elev, klasskamrat och 

vän (Lundsby, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg 2010, s. 94). 

 

Utöver ett indelande i subsystem menar teorin att system även kan betraktas som formella, 

informella och samhällssystem. Människan är beroende av ett antal av dessa för att kunna få 

sina behov tillgodosedda. Familj och vänner ses som informella system där individen vanligen 

söker hjälp i första hand. Övergripande kan skolan förstås som ett samhällssystem vilket 

vanligen uppfattas som en sista utväg för individen vid jobbiga situationer (Parrish 2012, s. 

265). Inom skolan ryms dock flera typer av relationer som samtidigt kan förstås som 

informella system i och med att även vänskapsrelationer kan ta plats där. Detta tydliggör 

vikten av att ta hänsyn till och inkludera flera olika system i studien för att få en mer komplex 

bild av gymnasieungdomarna.  

 

Familjesystemet är ett av de mest signifikanta system som människan är en del av och en 

enskild familjemedlem styrs i stor utsträckning av hela familjens sätt att agera. Detta 

samtidigt som den enskilda familjemedlemmen har en samtidig påverkan för resten av 

familjesystemet. Vid betraktandet av familjen som ett system erkänns att grundproblem som 

kan uppstå snarare tar plats mellan individer än inom dem. Familjesystemet ingår i många mer 

övergripande samhälleliga system och det är viktigt att den struktur som ryms inom familjen 

erbjuder stabilitet och jämvikt som möjliggör att möta nya omständigheter (Lundsby, Sandell, 

Währborg, Fälth & Holmberg 2010, s. 81-82, 85, 95). 

 

3.1.2. Kommunikation inom systemen 

De kommunikationsmönster som ryms inom systemen samt de relationer som tar plats inom 

systemen kan verka stöttande såväl som hämmande för den enskilda individens utveckling 

eller för den grupp som ingår i kommunikationen. De mönster som skapas bekräftar, 

upprätthåller och förändrar såväl systemet som de deltagande personernas identitet och de 

uppfattningar som ingår i systemet (Hafstad & Overreide 1998, s. 10). Detta sätt att tänka 

motiverar oss att i vår strävan efter en djupare förståelse för hur gymnasieungdomar påverkas 

av relationer och prestationer i skolan även ta hänsyn till och inkludera de två betydelsefulla 

systemen vänner och familj, samt erkänna att samtliga system har en påverkan för varandra.  
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Sammantaget menar systemteorin att systemen skola, vänner och familj påverkar varandra 

liksom ungdomarnas psykiska hälsa, varpå en systemteoretisk förståelse är av relevans för 

studien som ämnar öka förståelsen för gymnasieungdomars livsvärld. Systemteorin kan ge en 

allmän bild av ungdomarnas tillvaro i systemen men inte hur de mår inom systemen.  

 

3.2. Anknytningsteori 

För att förstå vikten av relationer mellan och inom systemen samt hur dessa påverkar 

individen kompletteras det systemteoretiska perspektivet med anknytningsteorin. 

Anknytningsteorin kan bidra med en ökad förståelse för ungdomarnas upplevelser inom 

systemen och därmed möjliggöra en djupare förståelse för deras psykiska hälsa. 

Ett anknytningsteoretiskt perspektiv utgår från att barn är i behov av en varm och intim 

relation till sin mor där de båda upplever tillfredsställelse och glädje. Det är av stor vikt att 

denna relation är bestående för att barnets utveckling och psykiska hälsa ska kunna främjas 

(Perris 1996, s. 21). Anknytningsteorin handlar om människans förmåga att skapa och 

upprätthålla emotionella band till andra personer. Denna förmåga anses vara avgörande ut ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv då anknytningen är en central del av människans sociala 

utveckling. Beroende på hur dessa anknytningar ser ut kan människans utveckling påverkas 

på olika sätt (Parrish 2012, s. 106). De emotionella band människan skapar till andra personer 

består av kärlek, eller olycklig sådan, och närvarar i alla känslomässiga relationer livet 

igenom. De erfarenheter människan får i tidiga relationer har en stor inverkan på hur vi 

förhåller oss till andra, till oss själva samt påverkar i vilken grad vi kan leva ett självständigt 

liv och uppleva trygghet i tillvaron. Anknytningen är avgörande för att vi ska kunna se på oss 

själva som levande och verkliga subjekt med känslor och egen vilja, och för att detta ska 

kunna ske behövs det att någon annan tidigare uppfattat oss just på det viset (Wennerberg 

2010, s. 11-12). Beroende på om ett barn har en bra eller dålig anknytning kommer denna att 

påverka hur individen uppfattar sig själv och därigenom verka gynnande eller missgynnande 

för den psykiska hälsan. Därmed framträder en koppling mellan anknytning och psykisk 

hälsa. 

 

3.2.1. Anknytningsperson 

En anknytningsperson är enligt teorin den person som i praktiken fungerar som en mor för det 

lilla barnet, vanligtvis den biologiska modern (Perris 1996, s. 25). Det samspel som utvecklas 
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under anknytningsperioden mellan barnet och modern får såväl djupgående som långsiktiga 

konsekvenser för barnets beteende och emotionella möjligheter. Lägre intelligens, emotionell 

omognad samt högre grad av ängslighet hos barnet kan förknippas med en bristande 

responsivitet från moderns sida (Parrish 2012, s. 112). Teorin menar att barn ofta har flera 

anknytningspersoner vid samma tidpunkt samt efter varandra. När ett barn utvecklas 

upplevelser av välbefinnande sker det via relationer och kopplingar till de personer som 

ansvarar för deras omvårdnad. De personer som står för rika och varierande emotionella band 

kan exempelvis vara föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, lärare och vänner (a.a. 292). Vår 

studie fokuserar på hur relationer i och utanför skolan påverkar ungdomarnas skolprestationer 

och psykiska hälsa. Enligt teorin har flera personer en inverkan på barnets upplevelser av 

välbefinnande och detta är en aspekt som går i linje med studiens frågeställningar. De 

relationer som ryms inom studien kan alla betraktas som eventuella anknytningspersoner.  

 

3.2.2. En trygg bas 

En förgrundsfigur inom anknytningsteorin är John Bowlby. Bowlby (2010, s. 33-34, 147) 

menar att den viktigaste faktorn i föräldraskapet är att föräldrarna ska fungera som en trygg 

bas för barnet. Med grund i denna bas kan barnet ta sig an utmaningar och möta främmande 

situationer, medveten om att när som helst kunna återvända försäkrad om att den trygga basen 

kommer att ge tröst, stöd, lugn samt fysisk och känslomässig näring. Med stigande ålder kan 

barn och ungdomar ta sig allt längre bort från sin trygga bas samt stanna borta under allt 

längre tidsperioder. I tonåren kan utflykterna från hemmet sträcka sig över veckor eller 

månader, men fortfarande är en trygg hemmabas i denna fas rent oumbärlig för att ungdomen 

ska kunna uppnå samt bevara optimal funktion och psykisk hälsa. Genom att hemmet och 

föräldrarna utgör en trygg bas kan ungdomen i främmande situationer känna en internaliserad 

upplevelse av trygghet (Parrish 2012, 113). Studien intresserar sig för huruvida ungdomarna 

upplever en trygghet samt om de anser att tryggheten kan underlätta deras skolprestationer 

och påverka deras psykiska hälsa.  

3.2.3. Inre arbetsmodeller 

Anknytningsteorin menar att barns utveckling dels baseras på andras reaktioner på dem. Detta 

innebär att i de nära relationer barnet har med andra människor kommer barnet att utveckla 

mentala representationer av sig själv, det vill säga sin självbild, grundade i upplevelsen av sitt 

eget värde utifrån hur andra reagerar på dem. Inom anknytningsteorin benämns de mentala 
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representationerna som inre arbetsmodeller, ett begrepp hämtat från kognitionspsykologins 

affektivt-kognitiva scheman (Wennerberg 2010, s. 65-66). Anknytningsrelationer och 

utvecklingen av dem bidrar till att barnet lär sig att förstå såväl sig själv som andra människor 

på ett bättre sätt. Barnets första relationer och kvaliteten av dessa är avgörande för hur deras 

sociala kompetenser kommer att utvecklas, samt är avgörande för deras självbild. De inre 

arbetsmodellerna påverkar barns uppfattningar och förväntningar på sig själva och spelar en 

avgörande roll för deras syn på vad för slags relationer de förtjänar att ha. De ligger även till 

grund för de relationsmönster människan har genom hela livet. Under barnets första tid i livet 

skapar dessa inre arbetsmodeller barnets grundläggande uppfattningar om deras inneboende 

förmåga att älska och accepteras samt om andras förmåga att vara känslomässigt tillgängliga. 

De inre arbetsmodellerna hos barnet anpassas och modifieras utifrån situationer och 

omständigheter av såväl positiv som negativ karaktär och är därmed inte statiska utan 

föränderliga över tid (Parrish 2012, s. 108-109). Studien undersöker hur ungdomar upplever 

att deras psykiska hälsa och skolprestationer påverkas av relationer och behandlar därmed i 

viss mån andra personers förväntningar på dem. Begreppet inre arbetsmodeller fyller en viktig 

funktion då det hjälper oss att få en djupare förståelse för ungdomarnas tillvaro och dess 

inverkan på den psykiska hälsan.  

 

3.2.4 Inre arbetsmodeller - attributioner och self-efficacy 

För att nå en teoretisk precisering gällande anknytningsteorins inre arbetsmodeller adderas 

ytterligare två begrepp. Ett av dem är attributionsteorins begrepp om inre och yttre 

attributioner, där attribuera handlar om att tillskriva värden och egenskaper till sig själv och 

andra. Attributionsteorin syftar främst till att förklara hur människor skapar och förändrar sina 

åsikter om vad som orsakar såväl egna som andras beteenden. Genom att attribuera orsaker 

till olika händelser och beteenden till specifika faktorer undviks uppfattningen om att negativa 

saker sker av en slump. Inre attributioner innebär att människans individuella egenskaper, 

exempelvis personlighetsdrag och förberedelser inför någonting, styr deras beteenden och 

upplevelser. Vid yttre attributioner förklaras individens beteende och upplevelser med yttre 

faktorer, exempelvis kamrater eller olika sociala situationer. Kopplat till skolprestationer och 

ett bra betyg kan en inre attribution exempelvis vara att ungdomen förklarar sitt goda resultat 

med att ha pluggat tillräckligt mycket, medan en yttre attribution kring ett bra betyg kan vara 

att ungdomen intalar sig själv att frågorna på provet var enkla. Inre attributioner kopplas 

samman med att individen har kontroll medan avsaknad av kontroll förklarar yttre 
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attributioner (Parrish 2012, s. 161).  

 

Det andra begreppet som kan precisera anknytningsteorins inre arbetsmodeller kan förklara 

ytterligare en aspekt av individens identitet och upplevelse av sig själv. Termen self-efficacy 

kommer från kognitionsvetenskapen och syftar till att beskriva individens upplevelse av sin 

förmåga att lyckas med en uppgift. Begreppet ligger nära anknytningsteorins begrepp om en 

positiv inre arbetsmodell samt positiva inre attributioner och kan förstås som att individen har 

tilltro till sig själv. Tilltron till sig själv innefattar åsikter och uppfattningar om självet vilka 

kan ha en inverkan på beteendet. En individ kan exempelvis vara mer eller mindre villig att 

försöka sig på nya saker eller uppleva sig som kompetent och med en förmåga att tro sig 

kunna lyckas med en uppgift. Uthållighet och villighet att att hantera eventuella frustrationer 

som uppstår kan påverkas av tilltron till sig själv. En person med hög tilltro till sig själv kan 

förväntas ta sig an utmaningar som andra avstår baserat på dennes upplevelse av att 

utmaningarna är hanterbara snarare än överväldigande. Tilltron till sig själv kan stärkas av 

uppmuntran och ett fokuserande på de styrkor och förmågor individen redan har, vilket kan 

resultera i att individer lyckas förändra sig själva och sin situation (Parrish 2012, s. 159).  

 

Där systemteorin kan bidra med viktiga insikter rörande det som sker mellan individer och 

mellan olika system och subsystem, kan anknytningsteorin vidare berika detta med förståelser 

för det som sker inom individen i interaktionen med andra. Anknytningsteorin är av relevans 

då studien dels efterfrågar relationers påverkan för individens psykiska hälsa, och 

ungdomarnas inre processer är en del av denna. De tre systemen, skolsystemet, 

vänskapssystemet och familjesystemet, kommer att utgöra studiens tre analysteman där 

anknytningsteorin tillåter oss att fördjupa förståelsen av vad som sker inom individen.  

 

4. Forskningsmetod 

Studien utgår från en kvalitativ ansats där enskilda kvalitativa forskningsintervjuer har 

genomförts. Inom kvalitativ forskning finns en fenomenologi som indikerar att det finns ett 

intresse för förståelsen av sociala problem utifrån aktörernas egna perspektiv. Antagandet som 

görs är att den relevanta verkligheten är människors uppfattning av vad verkligheten är (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 44). Utifrån detta antagande anser vi att det var motiverat att tillämpa 
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kvalitativa forskningsintervjuer för att nå gymnasieungdomarnas perspektiv då metoden 

möjliggör att ungdomarnas egna definitioner träder fram (a.a., s. 41).

 

4.1. Datainsamling 

 

4.1.1. Kvalitativ forskningsintervju och utformning av intervjuguide 

Syftet med vår studie är att skapa en ökad förståelse för gymnasieungdomars upplevelser. För 

att nå beskrivningar och upplevelser utifrån deras egna perspektiv valde vi att genomföra 

kvalitativa forskningsintervjuer baserade på en tematisk intervjuguide. Intervjuguiden var 

halvstrukturerad där det strukturerade kan bidra med att underlätta en teoretisk analys och där 

den mer öppna delen i intervjun möjliggör oväntade och livliga svar från intervjupersonen 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 173). I intervjuguiden (se bilaga 1) representeras den 

strukturerade delen av att vi har utformat tydliga frågor utifrån den tematisering som gjorts av 

tidigare forskning. Den mer öppna och spontana aspekten möjliggörs utifrån hur frågorna är 

ställda. Frågorna inleds med “hur” och “på vilket sätt” vilket öppnar upp för mer 

reflekterande, personliga och omfattande svar då frågorna inte bygger upp för svar som “ja” 

och “nej”. Denna typ av öppna intervjufrågor gynnar även de rika beskrivningar som kan 

fördjupa en kvalitativ analys (Patton 2015, s. 54).  

 

I utformandet av vår intervjuguide hämtade vi de teman vi utläst från tidigare forskning samt 

definierat systemteoretiskt gentemot varandra, det vill säga skolan, vänner och familj. Vid 

formulerandet av intervjufrågor utgick vi från de begrepp vi funnit relevanta inom 

anknytningsteorin. Tillvägagångssättet för att nå svar var dock mer situationsbundet än att 

endast ställa frågor i samma ordning vid varje intervjutillfälle då forskningsmetoden 

möjliggör ett mer fritt samtal än vad en helt strukturerad intervju skulle ha gjort. Detta för att 

skapa en mer tillåtande och fri atmosfär vid intervjusituationen samtidigt som de förberedda 

frågorna kunde styra oss till att få svar på det vi sökte. Intervjuerna spelades in på två separata 

inspelningsenheter och transkriberades sedan.  

 

4.1.2. Urval 

Studien vänder sig till ungdomar som har viss vana att vistas i gymnasiemiljö varpå andra och 

tredjeårs-elever har studerats. Studiens urval utgörs av 6 kvinnliga elever som studerar andra 

eller tredje året vid ett gymnasium i en mindre kommun i Sverige. Fyra av dem hade fyllt 18 



21 
 

år medan två av dem var 17 år vid intervjutillfället. Fem av eleverna gick i samma klass 

medan en gick på samma gymnasieskola men läste en annan inriktning. Fem av intervjuerna 

genomfördes på skolan där de studerade och en intervju genomfördes i personens hem. 

Studien syftar inte till att studera gymnasieungdomar med uttalad psykisk ohälsa utan snarare 

att fånga hur en förmodad typisk gymnasieungdom reflekterar kring hur skoltillvaro, 

skolprestationer och relationer kan påverka den psykiska hälsan. Mot bakgrund av rådande 

statistik kring psykisk hälsa hos gymnasieungdomar var vi dock medvetna om att 

intervjupersonerna med stor sannolikhet kunde omfattas, eller skulle kunna komma att 

omfattas, av problematiken. Studien eftersökte inte respondenter från ett uttalad hög- eller 

lågpresterande skolan utan snarare förmodade typiska gymnasieungdomar. Utfallet blev 

vidare så att samtliga respondenter som valde att delta i studien var högpresterande elever 

som lade stor vikt vid att lyckas väl med sina studier. Då syftet ändå var att fånga 

gymnasieungdomars upplevelser kan urvalet definieras som ett syftesbestämt urval då 

samtliga intervjuer genomfördes med gymnasieungdomar. Ett syftesbestämt urval handlar om 

att de intervjupersoner som eftersöks antas kunna säga något om det fenomen som studeras. 

De förmodade typiska gymnasieungdomar studien eftersökte kan vidare definieras som ett 

typfallsurval. Denna urvalstyp är en sorts syftesbestämt urval och innebär att 

intervjupersonerna kan antas bidra med en allmän bild av det som är typiskt eller typiskt 

(Patton 2015, s. 52, 284). Vi kan aldrig med säkerhet veta att de gymnasieungdomar vi har 

träffat var “typiska gymnasieungdomar” men vi kan göra ett antagande om att de skulle kunna 

vara det. Inledningsvis eftersökte vi respondenter via mail genom att kontakta rektorer på 

gymnasieskolor samt ansvariga på olika organisationer som arbetar med ungdomar. Det 

visade sig vara svårt att nå respondenter på detta sätt, främst på grund av skolornas och 

organisationernas belastning och tidsbrist. Vi kompletterade med en typ av syftesbestämt 

urval, snöbollsurval, vilket innebär att vi genom eget socialt nätverk kommit i kontakt med 

våra intervjupersoner. Vid denna typ av urval kontaktar forskaren någon den känner som i sin 

tur kontaktar någon forskaren inte känner (Bryman 2011, s. 196). Vi använde oss av sociala 

medier där vi eftersökte ungdomar som var intresserade av att delta. Den kontakt vi fick tag i 

på detta sätt förmedlade kontakt till en person inom gymnasieskolan. Denna person 

vidarebefordrade studiens informationsbrev och samtyckesblankett till gymnasieungdomar, 

vilket gav oss våra 6 intervjupersoner.  
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4.2. Analysmetod 

Den kvalitativa forskningen karaktäriseras ofta som induktiv då forskaren låter empirin 

avgöra vad som är värt att söka ett svar på snarare än att ha alltför många idéer som ska testas 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 238). Detta angreppssätt har tillämpats i studien genom att 

intervjupersonernas berättelser tillsammans har utgjort fokus för analysen. De mönster som vi 

funnit i empirin har fått leda analysen oavsett om de sade emot tidigare forskning eller inte 

samt oavsett om de stämde överens med de svar vi förväntade oss utifrån valda teorier. Vi 

anser att det är viktigt att poängtera att en induktiv slutledning inte är strikt valid då 1 av 6 

intervjupersoner kanske motsäger resterande respondenter (a.a. 238). Vi utgår från att även 

om en berättelse avviker från majoriteten är den en sanning för individen och är därmed av 

relevans för studien. Vid analysfasen har i viss mån negativ fallanalys tillämpats vilket 

innebär att utöver sökande efter mönster i empirin har fokus riktats mot de svar som skiljer sig 

från majoriteten. Detta har utgjorts av att en enskild intervjuperson uppgett något som skiljer 

sig från resterande intervjupersoner. Den negativa fallanalysen kan bidra med en ökad 

förståelse för de mönster som finns samt förändra utformningen eller skapa tvivel kring 

identifierandet av mönster. De avvikande rösterna kan vara undantag som belyser mönstrens 

yttre gränser. Något som kan vara utmanande med detta förfarande är att genom att upptäcka 

ambivalens i empirin kan det bli svårare att stärka analysen (Patton 2015, s. 654). Inom 

studien tog avvikande svar inte plats i så stor utsträckning men de få vi fann upplevde vi 

utmanande samt förtydligade de mönster vi såg då vi fick ta del av olika variationer av dessa 

mönster. 

 

För att kunna genomföra en analys av empirin har vi inledningsvis kodat och tematiserat 

materialet, det vill säga genomfört en meningskategorisering som genererade studiens tre 

teman för analys: skolsystemet, vänskapssystemet samt familjesystemet. Vid kodningen läste 

vi de utskrivna transkriberingarna och fann nyckelord för relevanta del av av texten. De teman 

vi fann strukturerades efter våra tre system och citat valdes ut för att fördjupa förståelser 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 241, 246). Därefter genomfördes meningstolkning av de teman 

vi nått genom meningskategoriseringen. Meningstolkning går ut på att finna djupare och mer 

eller mindre spekulativa tolkningar av det som intervjupersonerna har sagt, utifrån valda 

teorier (Larsson 2005, s. 106). Meningstolkningen inleddes med att vi sökte mönster i empirin 

utifrån valda teoretiska begrepp, vilka specificerats i teorisektionen, för att sedan koppla dessa 

till tidigare forskning samt genomföra tolkningar som gick utöver det sagda. Vi anser att 

denna analysmetod möjliggjorde för oss att exempelvis kunna tolka motstridiga tankar från en 
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och samma intervjuperson som hade en uttalad bild av en viss företeelse men som vid 

intervjufrågor kring skilda aspekter gav en annorlunda utsaga om samma företeelse.  

 

Vi har uppmärksammat att en del av empirin innefattar narrativa inslag, det vill säga ett 

berättande av historier från respondenterna om deras liv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 268). 

Studien har dock inte fokuserat på att betrakta intervjupersonernas utsagor som berättelser och 

därmed tillämpades inte en narrativ analys.  

 

4.3. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning påverkas till stor utsträckning av hur säker 

och trygg forskaren är inom forskningsmetoden. Att intervjua handlar om mycket mer än att 

bara ställa frågor och för att göra en innehållsanalys krävs betydligt mer än att endast läsa vad 

som står i den utskrivna intervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun ställer höga krav på 

forskaren för att rik data ska kunna genereras (Patton 1990, s. 11). Det finns en del svårigheter 

vad gäller reliabilitet och validitet kopplat till kvalitativa metoder då forskaren utgör både 

mätinstrument och meningsuttolkare vid dataanalysen (Larsson 2005, s. 115). 

 

Reliabilitet kan definieras som pålitlighet i genomförandet av produktion och bearbetning av 

empirisk data, det vill säga vid intervju, utskrift och analys (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

295). Inom kvalitativ forskning handlar reliabiliteten bland annat om resultatens konsistens 

och inre logik. För att pröva konsistensen i intervjupersonernas svar kan intervjuaren ställa 

flera liknande frågor med fokus på samma område (Larsson 2005, 117). Detta har vi gjort 

genom att vara uppmärksamma vid intervjutillfällena samt ställt följdfrågor utifrån de olika 

berättelserna. Rörande transkribering av intervjuer har vi som författare delat upp och 

transkriberat lika många intervjuer var. Under genomförandet av transkriberingar har vi 

kontinuerligt stämt av med varandra att våra transkriberingar ser liknande ut och inte ger 

skilda uttryck. Vi har även gjort tre stickprover där vi valt ut fem minuter ur olika intervjuer 

som vi transkriberat på varsitt håll för att jämföra att resultaten var samstämmiga. 

Anledningen till detta var att så långt som möjligt försäkra oss om att vårt sätt att transkribera 

inte präglades av exempelvis skilda placeringar av kommatecken, punkter och kursiveringar. 

Samma mening kan få skilda innebörder beroende på hur den tolkas och skrivs ut (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 225-226). Vid bearbetning av empirin har vi stämt av kodning, 

tematiseringar och tolkningar med varandra för att komma överens samt stämma av att det 
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finns en samstämmighet i det vi sett och hört. Vidare kodade vi varandras transkriberingar för 

att vi skulle vara lika bekanta med allt material. Dessa aspekter kan tala för högre intern 

reliabilitet (Bryman 2011, s. 352).  

 

För att uppnå validitet inom samhällsvetenskapen kan frågan ställas om den valda metoden 

undersöker vad den påstås undersöka, samt huruvida studien mäter det forskaren tror sig mäta 

(Kvale & Brinkmann 2014, 296). Vår tanke om huruvida studien kan anses mäta det den 

påstås mäta är att gymnasieungdomar kan besvara studiens syfte som handlar om att belysa 

deras perspektiv eftersom att de bäst kan beskriva sanningar om sin verklighet. Validiteten 

inom kvalitativ forskning kan kopplas till graden av informationsrika fallbeskrivningar samt 

forskarens förmåga att analysera data. För att intervjupersonernas svar ska kunna bidra med 

meningsfulla insikter behöver intervjufrågorna vara öppet formulerade så att de kan generera 

uttömmande och rika svar. Studiens validitet hänför sig till att kunna ge läsaren en tydlig bild 

av det undersökta fenomenet genom forskarens presentation av beskrivningar, 

kategoriseringar och analyser. För att kunna ge läsaren en tydlig bild behöver forskaren 

informationsrika beskrivningar vilka kan inhämtas genom ett möjliggörande för 

intervjupersonen att uttrycka sina upplevelser (Larsson 2005, s. 116-117). För att inhämta rika 

beskrivningar från intervjupersonerna har vi utformat intervjufrågor som söker efterfrågar just 

intervjupersonernas egna beskrivningar, vilket kan uppmuntra längre svarsutsagor. Studien 

avser mäta rika beskrivningar och genom detta komma närmare en förståelse för 

intervjupersonernas upplevelsevärld. De typer av svar som intervjuguiden och 

intervjusituationerna genererade var i hög grad fylliga och rymde rika beskrivningar, något 

som å ena sidan kan skapa förutsättningar för hög detaljerad validitet men som å andra sidan 

inte garanterar det. Detta då det kan vara svårt att veta huruvida svaren som kommer nås 

rymmer kvalitet eller snarare är allmänna beskrivningar av ett fenomen (Marsh, Rosser & 

Harre 1978, s. 20). 

 

Kvalitativ forskning arbetar ofta med syftesbestämda eller icke-slumpmässiga urval. Detta 

innebär att möjlighet till generalisering av resultaten är begränsad och i vissa fall inte möjlig. 

Ibland talas det dock om extrapolering i förhållande till generalisering, vilket handlar om en 

möjlighet att försiktigt uttala sig om huruvida resultaten kan tillämpas på liknande situationer 

som inte utgörs av exakt samma förhållanden (Patton 2015, s. 713). Studiens syfte är dock 

inte att resultatet ska kunna generaliseras utan eftersöker fördjupad kunskap och förståelse för 

gymnasieungdomars upplevelse.
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4.4. Forskningsetiska överväganden  

Det är av stor vikt att låta etiska reflektioner och de forskningsetiska principerna genomsyra 

hela forskningsprocessen gällande såväl planering som genomförande (Andersson & Swärd 

2015, s. 247). Vi har utgått från de fyra forskningsetiska kraven i vår studie vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vid rekrytering av intervjupersoner var vi noga med att informera om studiens syfte samt hur 

intervjutillfällena skulle se ut och vi utformade ett informationsbrev för intervjupersonerna att 

ta del av innan de bestämde sig för att delta i studien (se bilaga 2). Vi påminde ungdomarna 

muntligen vid intervjutillfällena om att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ange skäl till varför samt utan att det medför 

någon skada för dem. Två deltagare var 17 år och därmed omyndiga. Till dem delade vi ut en 

samtyckesblankett för vårdnadshavare att skriva under och därmed godkänna ungdomens 

deltagande i studien (se bilaga 3). Att informera om studiens syfte samt intervjupersonernas 

rätt till att avbryta sitt deltagande när som helst är viktiga aspekter för att uppfylla det 

informerade samtycket (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107).  

 

Vad gäller inspelningar och transkriberingar var vi noga med att förvara dem på så sätt att 

ingen annan kunde komma åt dem, detta för att försäkra oss om att skydda deltagarnas 

anonymitet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 228). Vid presentation av resultat avidentifierades 

alla uppgifter som kunde härledas till deltagarna, för att leva upp till konfidentialitetskravet 

(Ruane 2006, s. 37). När namn omnämns i citat under resultat- och analysdelen har vi bytt ut 

personens namn till ett annat och i de fall intervjupersonerna gett exempel kopplade till 

specifika skolämnen har vi bytt ut ämnet till ett annat, detta för att försäkra oss om 

konfidentialiteten. Deltagarna informerades dels vid rekryteringen samt vid intervjutillfället 

om vad det slutgiltiga materialet skulle komma att användas till, det vill säga vår handledare, 

våra opponenter, examinatorn samt att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

 

4.5. Studiens begränsningar 

De begränsningar vi ser med studien är att vi tar hänsyn till ett begränsat antal system som 

ungdomarna spenderar sin tillvaro inom, exempelvis har vi inte pratat om de relationer som 

ryms inom olika fritidsintressen. Studiens intervjupersoner utgörs endast av kvinnor med det 
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görs ingen närmare analys kring vad följderna av detta skulle kunna vara. Vid rekrytering 

efterfrågades såväl kvinnliga som manliga intervjupersoner men utfallet blev så att endast 

kvinnliga gymnasieelever ställde upp. Genusperspektivet inkluderas inte trots att tidigare 

forskning belyser hur unga kvinnor har uttryckt subjektiv psykisk ohälsa i större utsträckning. 

Studiens urval kan tolkas som relativt snävt då 5 av 6 intervjupersoner gick i samma klass. 

Önskvärt hade varit om vi hade lyckats nå en större spridning av skolor, klasser och 

gymnasieinriktningar. 

 

5. Resultat och analys 

I följande del presenteras studiens resultat samt analysen av dessa under de tre systemen 

skolsystemet, vänskapssystemet och familjesystemet. Under varje system presenteras 

resultaten under olika teman där varje tema inleds med en sammanfattning av det vi funnit för 

att sedan tydliggöras och exemplifieras genom citat från intervjupersoner. Därefter sker 

meningstolkning utifrån valda teorier samt teoretiska begrepp. Efter varje citat nämns inom 

parentes vem av de 6 intervjupersonerna som uttalat sig, detta för att tydliggöra att samtliga 

intervjupersoner har kommit till tals i studien. 

 

5.1. Skolsystemet
 

5.1.1. Relationer till lärare 

Samtliga intervjupersoner lyfte fram att de mår bra av att ha en nära relation till sina lärare. 

En nära relation definieras som att läraren betraktar dem som individer med olika behov samt 

tar hänsyn och visar respekt för deras livssituationer. I sina bedömningar och i 

betygssättningen av elever kunde detta yttra sig genom att läraren tillåter 

kompletteringsuppgifter till de elever som inte nått det betyg de eftersträvat. En nära relation 

till lärare gynnas av visat intresse för ungdomarnas mående både inom och utanför skolan 

samt ett uppmärksammande av kompisrelationer i klassen som verkar fungera dåligt. Genom 

att kunna prata med sina lärare om privata saker, framförallt svårigheter och motgångar, 

liknade flera intervjupersoner relationerna till sina lärare som “familjerelationer”. Flera av 

ungdomarna berättade att de inte pratar om hur de mår med en lärare eller en kurator som de 

inte har en närmare relation till. Följande citat exemplifierar hur intervjupersonerna talar om 

vikten av nära relationer till lärare i skolan: 
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“Det är ju verkligen något av det viktigaste för det är klart att om jag skulle känna, alltså jag 

tror att det liksom skulle va så att inga lärare förstod över huvud taget, eller alla lärare 

liksom var verkligen sämst så är det klart att då hade jag ju inte alls haft någon lust att gå till 

skolan liksom. Så det är ju jätte jätteviktigt att det är bra personer och att man har bra 

relationer med dom” (IP 6)  

 

Citatet framhäver att intervjupersonen upplever att lärare som har förståelse och respekt för 

ens situation kan motivera och vara avgörande för skoltillvaron. En lärares betydelsefulla roll 

kan förstås som de emotionella band en anknytningsperson har till ungdomen. Citatet lyfter 

fram att en lärares inställning samt en dålig relation till lärare kan leda till att ungdomen inte 

vill gå till skolan över huvud taget. Det tolkar vi som att intervjupersonen betraktar läraren 

som en trygghet i skolkontexten samt som att empati i relationen mellan lärare och elev ökar 

motivationen till att gå till skolan och främjar den psykiska hälsan. Detta kan härledas till 

begreppet trygg bas som beskriven i anknytningsteorin som bland annat innefattar att en 

upplevelse av trygghet gör att individer kan ta sig an utmaningar av olika slag, då skolan kan 

förstås som en plats som kan innebära utmaningar för ungdomarna. Följande citat 

exemplifierar hur en öppen och ärlig relation till skolkuratorn kan underlätta skoltillvaron: 

 

“Nu har jag inte gått hos henne så jättelänge, men jag tycker att hon är jätte jättebra i alla 

fall, så det känns väldigt skönt och det är väldigt såhär, som sagt, man kan bara sitta och 

prata utan att känna såhär nej men gud jag vill inte berätta om det här. Det känns väldigt 

lugnt att berätta typ vad som helst för henne” (IP 6) 

 

Intervjupersonen framhäver att det känns bra att veta att det finns en professionell på skolan 

som hon kan prata om allt med samt att relationen präglas av ärlighet och öppenhet. Vi tolkar 

det som att relationen till skolkuratorn kan innebära en trygghet i skolkontexten på samma sätt 

som en när relation till en lärare kan. 

En intervjuperson beskrev på vilket sätt en dålig lärare kan påverka skoltillvaron och den 

motivation eleven tidigare haft för ett specifikt ämne: 

 

“Hon var så dålig, hon var väldigt dålig på att lära ut vilket gjorde att mitt favoritämne, vilket 

var matte, jag kan säga att hon förstörde det för mig för jag förstod inte och hon kunde inte 

lära ut så det är väl den läraren jag har haft sämst såhär kontakt med. Så det blev ju väldigt 

jobbigt och eftersom jag tyckte att hon var så dålig på att lära ut så fick jag väldigt mycket 
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ångest för att gå till matten (...) så det gjorde ju att jag nästan gav upp lite där att nä jag 

orkar inte, jag förstår ändå ingenting, vad ska jag göra” (IP 5) 

 

Intervjupersonen upplevde det som att läraren hade låg pedagogisk förmåga som påverkade 

hennes skolprestationer och den psykiska hälsan negativt, hon valde många gånger att hoppa 

över lektioner med den läraren. Intervjupersonen beskrev stor frustration över att inte lära sig 

någonting på lektionerna vilket hon annars var van vid att göra. Hon var van att prestera på en 

hög nivå men upplevde att läraren begränsade hennes möjligheter till att göra det. Vår 

tolkning är att intervjupersonens frustration över en dålig lärare mycket väl kan handla om att 

hennes självbild och synen på sig själv som någon som har lätt för sig och presterar bra i 

skolan. När läraren utgör ett hinder för detta skapas en motsättning inom henne i att leva upp 

till sina förväntningar på sig själv vilket skapar ångest och därmed påverkas hennes psykiska 

hälsa negativt. De förväntningar intervjupersonen har på sig själv kan förstås utifrån 

anknytningsteorin eftersom att situationen skapar en konflikt i hennes självbild, vilken är en 

del av de inre arbetsmodellerna. 

 

Utöver de egna förväntningarna flertalet intervjupersoner har på sig själva kan även lärares 

outtalade förväntningar skapa prestationsångest hos dem: 

 

“Eftersom att jag har presterat väldigt bra i alla ämnen så är det som att, det känns som att 

lärarna ändå förväntar sig att det ska fortsätta gå bra. Inte för att dom liksom skulle håna 

mig eller nåt om det skulle gå sämre men det är fortfarande såhär vi vet att Anna liksom 

presterar bra, så alltså det känns som att det är lite såhär förväntningar på att det ska 

fortsätta gå bra” (IP 5) 

 

Citatet belyser hur intervjupersonen upplever att lärarna har en bild av henne som en 

högpresterande elev, något som kan upplevas som viktigt att leva upp till för att de ska vara 

nöjda med henne. Vår tolkning är att intervjupersonens upplevelse av lärarnas syn på henne 

återspeglas i hur hon tänker att hon ska vara som elev och påverkar hennes självbild. De inre 

arbetsmodellerna förklarar hur ens eget värde grundas i på vilket sätt andra bemöter en, här 

exemplifierat av hur en elev upplever att läraren bedömer henne och vilka outtalade 

förväntningar som ställs på henne.
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5.1.2. Relationer till klasskamrater 

Ett genomgående tema i intervjupersonernas berättelser handlade om vikten av att känna sig 

accepterad och respekterad i sin klass. En god stämning i klassen beskrevs som viktigt för att 

vilja gå till skolan samt för att känna sig trygg och därmed kunna prestera i skolan. 

Intervjupersonerna beskrev även att det var viktigt att ha några klasskamrater de stod lite 

närmre. En nära klasskamrat beskrevs som någon de ofta umgicks även privat med samt 

någon de kan prata om allt med, framförallt om svårigheter i hemmet. Nära relationer till 

klasskamrater är av stor vikt för ungdomarnas skoltillvaro vilket följande citat belyser: 

 

“Jag känner att jag går helst inte till skolan om ingen av mina närmsta vänner är här för det 

blir liksom, det är väl aldrig kul att va ensam direkt” (IP 2) 

 

“Det faktumet att jag har nära vänner liksom i skolan, då är det klart man är på bättre humör 

när man är i skolan och kan prestera bättre” (IP2) 

 

Vår förståelse är att nära relationer till klasskamrater kan förstås som relationer till 

anknytningspersoner samt utgöra en trygg bas i skolkontexten. De nära klasskamraterna är 

betydelsefulla, om inte avgörande, för ungdomarnas motivation till att gå till samt prestera i 

skolan. Genom den trygga bas de utgör påverkas humöret positivt samt möjliggör för 

ungdomen att våga ta sig an de utmaningar skolan erbjuder. Vår tolkning är att 

klasskamraterna spelar en så avgörande roll för skoltillvaron tyder på att intervjupersonen 

förklarar skolan genom att lägga stor vikt vid påverkan i form av yttre attributioner, i dessa 

citat i form av sociala faktorer. 

Likväl som klasskamrater kan ha en positiv inverkan på skoltillvaron och den psykiska hälsan 

baseras mycket av relationerna till dem på den jämförelse som lätt uppstår när det kommer till 

betyg, prestationer och självkänsla: 

 

“Just för att dom är sådär himla bra så kan jag känna mig ganska dålig också. Alltså jämfört 

med dom. Dom är A-barnen och jag såhär nja jag är E-barn, lite sämre liksom. Så att man 

får väl lite sämre självbild men man blir också mer inspirerad, lite mer taggad till att komma 

upp lite bättre, att komma upp lite mer på deras nivå” (IP 1) 

 

“Med dom här tjejerna blir man ganska så här alltså självsäker för att dom har ganska låg 

självkänsla tyvärr” (IP 1) 
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Citaten ovan är hämtade från samma intervju där intervjupersonen talar om hur nära relationer 

till klasskamrater påverkar hennes syn på sig själv. Det blir tydligt att betygen definierar vem 

hon är samt att klasskamraterna verkar ha god insikt om vilka betyg övriga klasskamrater har. 

Vi förstår det som att jämförelsen sinsemellan är en tydlig kultur i klassen. Å ena sidan får 

intervjupersonen självbild i jämförelse med de så kallade “A-barnens” höga betyg, å andra 

sidan kan hon känna sig mer självsäker i jämförelse med deras låga självkänsla. Således 

präglas hennes umgänge med dem av vinster såväl som förluster. Vår tolkning är att 

ungdomarnas identitet konstrueras i jämförelsen med andra samt definieras vilka de är som 

personer. De inre arbetsmodellerna kan bidra med förståelsen om att självbilden inte är statisk 

över tid samt konstrueras i förhållande till sin omvärld.  

 

Följande citat beskriver en annan sida av hur andras syn och förväntningar på en konstruerar 

ens beteende samt syn på sig själv: 

 

“Jag är en rätt förmodligen tyst människa när jag lär känna människor, så får man liksom 

den här rollen när man är tyst och inte pratar så mycket liksom eller man tar inte så mycket 

plats, och då blir det typ att man ställer sig in i den rollen och faktiskt inte vågar ta så mycket 

plats för att folk anser att man är, att man inte gör det liksom” (IP 2) 

 

Citatet fångar på vilket sätt andras förväntningar kan bli som en självuppfyllande profetia i 

och med att individen beter sig så som andra önskar eller så som hon uppfattar att andra 

önskar. Vår tolkning är att det skapas en rädsla hos individen för att gå emot andras bild av en 

och som att det skulle kunna innebära konsekvenser utifrån ett grupperspektiv om inte den 

roll som tilldelats uppfylls. Vidare förstår vi detta som att en individs roller kan variera mellan 

systemen då citatet är hämtat från en intervju där intervjupersonen beskrev sig själv som en 

verbal och livlig person inom familjesystemet. Detta befäster hur självbilden inte är statisk 

utan bunden till situationer, kontexter och relationer. Vår tolkning är att individer tilldelas 

olika attribut av andra beroende på vilket system de befinner sig i. 

 

När vi pratade med intervjupersonerna om varifrån prestationsångesten kommer i relation till 

deras klasskamrater reflekterade en intervjuperson så här: 

 

“Det är inte som liksom har pressat mig utifrån egentligen, jag har fått för mig att jag måste 

prestera jättebra på allt typ. Det blir väldigt lite ändå som kommer från andra utan det är 
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som sagt mer att man tänker på hur folk ser, alltså ser på en” (IP 6) 

 

Det intervjupersonen beskriver är intressant såväl som motsägelsefullt då hon berättar att 

pressen att prestera bra kommer inifrån henne själv samtidigt som den baseras på hennes 

upplevelse av hur andra ser på henne. Under intervjun tolkade vi det som att denna konflikt 

verkar påverka den psykiska hälsan negativt då intervjupersonen härledde allt tungt till sig 

själv. Vår tolkning är att det verkar finnas en omedvetenhet kring hur stort del av individens 

tankevärld som upptas av hur andra ser på en, eftersom att intervjupersonen menar att det är 

hon själv som intalat sig hur hon ska vara samtidigt som hon reflekterar kring att andras syn 

på henne spelar en helt avgörande roll. 

 

5.1.3. Skolprestationer 

Flera intervjupersoner talade om att det är viktigt för dem att prestera bra i skolan och att de i 

och med betygssystemet upplever stor stress och press. De beskrev att deras förhållningssätt 

till betygssättningen som en process som handlar om att jobba med sig själv och att det krävs 

mycket arbete för att lyckas intala sig själv att det är okej att inte nå högsta betyg. Samtidigt 

brottas de hela tiden med motstridiga tankar då de fortfarande ser på ett godkänt betyg som ett 

sorts misslyckande. De beskrev det som väldigt utmanande att inte fortsätta försöka leva upp 

till andras och sin egen bild av sig själva som högpresterande elever :”jamen E, det kan väl 

nästan vem som helst få”, som en intervjuperson uttryckte sig. Vi tolkar det som att ett E på 

ett prov kan betraktas som total avsaknad av prestation samt en förlust i och med att 

ungdomarna då inte längre utmärker sig utan bli till vem som helst: 

 

“Så det känns ju som att skolan har varit det som man vill prestera bra i för att kunna visa 

nånting i livet. Men jag vet inte, på ett sätt känner jag mig stolt över mig själv för att jag har 

gjort det jag kan, på ett sätt är jag väl lika irriterad över mig själv för att jag har lagt ner så 

mycket energi och så mycket tankar på det när det egentligen inte spelar så stor roll. Man kan 

komma in på saker och man kan göra saker även om man inte har dom högsta betygen” (IP 2) 

 

“Även om jag vet att jag i vissa fall måste ställa in mig för bara godkänt och lämna in grejer 

även på den nivån och se ut som att jag inte bryr mig, men innerst inne önskar man att man 

kunde prestera bättre kring allting” (IP 6) 
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Citaten belyser några av de motstridiga tankar och känslor flera intervjupersoner talade om. 

Vi tolkar det som att det är svårt för dem att finna en balans i att å ena sidan få bekräftelse 

som människa genom att nå höga betyg samt å andra sidan våga förverkliga insikten om att 

det är okej att inte nå högsta betyg, men då på bekostnad av en del av deras självbild där höga 

betyg definierar deras identitet. Det finns en medvetenhet men när de väger den mot chansen 

att få bevisa sig själva minskar den i värde och blir svår att förverkliga i praktiken. I det första 

citatet kan vi utläsa viss self-efficacy, det vill säga självtilltro, kopplat till prestationer då 

intervjupersonen uttrycker en stolthet över sina höga betyg samt att dessa kan vara en väg till 

framgång i livet. Intervjupersonen säger att hon har presterar i den mån hon kan vilket kan 

liknas vid en inre attribution då det som förorsakat hennes goda prestationer har kontrollerats 

av henne själv snarare än av yttre attributioner. Båda citaten belyser att intervjupersonerna i 

stor utsträckning värderar att prestera bra i skolan samt att de genom att få höga betyg kan 

erkänna sig själva som dugliga och därmed tillskriva sig själva positiva egenskaper.  

 

Att plugga är något som tar upp majoriteten av de flesta intervjupersonernas tid och 

prestationerna i skolan beskrivs som något många av dem definierar sig själva utifrån. Ett 

genomgående tema vid intervjuerna var en upplevelse av att skolans betygssystem kan 

upplevas som frustrerande och krävande. För att uppnå högsta betyg i ett ämne behöver 

ungdomarna prestera på högsta nivå under en lång tid, något intervjupersonerna upplever som 

påfrestande. Att ständigt betygsättas för inlämningar och prov skapar en känsla av att bli 

bedömd som person: 

 

“När det går bra så blir det ju såklart att man känner sig ja, bättre liksom som person nästan, 

medan när det går dåligt så blir det lätt att man klankar ner på sig själv och tycker att, ja att 

man är dålig i allmänhet. Det reflekterar hela ens personlighet liksom” (IP 5) 

 

“Jag mår väl inte jättebra i mig själv om jag inte får dom betygen jag vill ha” (IP 2)  

 

Citaten belyser hur de bedömningar och betyg ungdomarna får på sina skolarbeten landar i att 

bli en bedömning av dem som människor. Flera intervjupersoner beskrev svårigheter i att 

distansera sig från bedömningar av sina prestationer. Vissa intervjupersoner beskrev att de 

blivit nedstämda av negativa kommentarer från lärare i situationer då ungdomen inte varit 

inställd på att nå högsta betyg men läraren i sin tur förväntat sig det och sagt till eleven att 

“det blev ju bara ett C”. Vår tolkning är att lärarens kommentar sätter igång en inre process 
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hos ungdomen som talar om för henne att dess förändrade inställning till betyg och krav på 

sig själv inte är förenlig med den bilden läraren har av henne som elev. Detta kan förstås som 

ett exempel på en negativ situation som kan modifiera en ungdoms inre arbetsmodeller, det 

vill säga hennes syn på sig själv. Vi tolkar det som att ungdomarnas identitet formas utifrån 

sina skolprestationer, betyg samt kommentarer från lärare eftersom att dessa faktorer påverkar 

hur de attribuerar sig själva. Att en lärares kommentar i så stor utsträckning får ungdomen att 

tillåta ett betyg, som hon egentligen var nöjd med, försämra hennes självbild tyder på att yttre 

attributioner och andras syn på en har stor inverkan på hur individen ser på sig själv och 

därmed den psykiska hälsan. 

 

En intervjuperson som beskrev en annorlunda syn än övriga intervjupersoner gällande krav 

kring betygssättning uttryckte att skolan inte är en del i vilka betyg som är eftersträvansvärda: 

 

“Det är ju inte skolan som sätter dom här kraven, skolan har ju liksom E till A och vi väljer ju 

själva vart vi vill vara så det som vi påverkas av det är våra egna mål och våra egna tankar 

kring vart vi ska vara” (IP 4) 

 

Citatet belyser att intervjupersonen ser det som att prestationskraven handlar om eget ansvar 

samt att det är ens egna mål och förväntningar på sig själv som styr önskade betyg. I samma 

intervju framkom att yttre attributioner i form av kommentarer från en familjemedlem var vad 

som hade satt igång en process hos intervjupersonen som handlade om att vilja nå högsta 

betyg på varje prov. Vår tolkning är att intervjupersonen i viss mån vill intala sig själv om att 

hon har kontroll över sina skolprestationer och är självständig i sina beslut samtidigt som det 

finns en medvetenhet om varifrån pressen egentligen kommer. Vidare förstår vi detta som att 

även om denna intervjuperson, till skillnad från övriga, uttalat menar att prestationsångesten 

kommer inifrån tolkar vi det som att samtliga intervjupersoner är enade i att en förståelse för 

vad som egentligen påverkar dem är svår men att de gärna talar om vad de upplever påverkar 

dem mest. Vi tolkar det som att intervjupersonerna vill ha ett svar på huruvida det är inre eller 

yttre attributioner som styr när det i själva verket tycks handla om att både inre och yttre 

attributioner påverkar varandra på ett med komplext sätt. 
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5.1.4. Kommentar till skolsystemet 

Ett mönster vi ser inom skolsystemet är att samtliga relationer som tar plats inom skolan 

spelar en viktig roll för gymnasieungdomarnas skoltillvaro och skolprestationer. Vidare 

framkommer att skolprestationer samt andras bedömningar av ungdomarna i stor utsträckning 

påverkar deras självbild och därmed den psykiska hälsan. Ju närmare relationer 

intervjupersonerna beskriver att de har inom skolan desto tryggare känner de sig där. En 

möjlig tolkning är att relationerna inom skolan kan förstås som en trygg bas vilken ger 

ungdomarna en upplevelse av trygghet. Lärarnas betygssättning av ungdomarna upplevs i 

praktiken som en bedömning av dem som person. Detta kan förstås utifrån attributionsteorin 

där såväl inre som yttre faktorer kan förklara detta beroende på ungdomarnas inställning till 

huruvida de själva har kontroll över vilket betyg som sätts eller inte. Detta ligger i linje med 

tidigare forskning som lyfter fram att relationer inom skolan har stor betydelse för ungdomars 

skoltillvaro och psykiska hälsa (Hiltunen, 2017; Reddy, Rhodes & Mulhall, 2003) samt att 

skolprestationer och bedömningar inom skolan påverkar ungdomarnas psykiska hälsa 

(Armstrong et al., 2000). 

 

5.2. Vänskapssystemet 

Samtliga intervjupersoner lyfte fram vikten av att ha fungerande vänskapsrelationer både 

inom och utanför skolan. Genom att ha goda relationer till vänner känner ungdomarna att de 

har någon att gå till samt någon att prata med om allt som händer i deras liv. Detta skapar en 

trygghet i och med att de inte känner sig ensamma. Flera av intervjupersonerna berättade om 

att deras nära vänskapsrelationer spelar stor roll för dem och att de påverkar mycket av hur 

deras nära vänner mår genom att på gott och ont dras med i deras känslor. En annan aspekt 

som två av intervjupersonerna talade om som en negativ aspekt med vänskapsrelationer var 

att de kan bli pressande att upprätthålla då de kan upplevas som ytterligare ett krav att leva 

upp till. 

 

5.2.1. Nära vänskapsrelationer utanför skolan 

Intervjupersonerna definierar en nära vän som någon de kan prata med om svårigheter samt 

någon som tillåter dem att få utlopp för alla typer av känslor. En nära vän är någon som finns 

där när de behöver det och som ungdomarna inte behöver träffa eller prata med varje dag för 

att veta att de är vänner. Flera intervjupersoner nämnde att det är tillräckligt att ibland bara 
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höras via sociala medier som exempelvis snapchat. Följande citat får beskriva hur högt 

relationerna till nära vänner värderas: 

 

“Dom relationerna stärker mig nog som människa liksom (...) kan trösta mig liksom i allt och 

snacka om sånt som kanske min mamma inte förstår eller min pojkvän förstår (...) om jag 

känner mig dålig av någon anledning så pratar jag ju med dom och då får dom upp en på 

fötterna liksom och säger att allt kommer bli okej. Man vet ju inte vad man skulle göra utan 

dom relationer, dom vännerna” (IP 5) 

 

“Då får man lite mindre lust att fixa skolan och vill hellre lösa problemen med vännerna. Så 

lite som att relationerna går lite före liksom ändå (...) för att det är dom som kan få upp mig 

på den där toppen igen, men det är också dom som drar ner mig till botten, så då är det skönt 

att lösa det först innan man kommer tillbaka (till skolan)” (IP 1) 

 

Båda citaten talar för att nära vänner kan få ungdomarna att må bra igen vilket leder till att 

nära vänskapsrelationer värderas högt. Vår tolkning är att det finns en långsiktig tanke hos 

ungdomarna om att de kommer att behöva sina vänner framöver. Turbulens i nära 

vänskapsrelationer förstår vi som något som kan äventyra allt vilket talar för att ungdomarna 

vill reda ut osämja med nära vänner innan de kan slappna av och fokusera på annat. 

Därigenom kan vi se att nära vänskapsrelationer har en indirekt påverkan för hur det går i 

skolan. De nära vänskapsrelationernas indirekta påverkan för skolprestationerna var något 

som majoriteten av intervjupersonerna talade om. Exempelvis talade några om att vänner 

utanför skolan kan motivera dem till att lägga tid på studierna samtidigt som de även kunde 

uppmana dem till att strunta i studierna och istället göra andra roligare saker. Andra talade om 

en indirekt påverkan som handlade om att de lätt dras med i hur deras nära vänner måt då 

deras negativa känslor “smittade av sig” på dem och följde med till skolsystemet. Detta var 

något som ledde till svårigheter att fokusera under lektionerna. Vi ser även att nära vänner kan 

fungera som stöttande för familjesystemet eftersom att ungdomarna har vissa saker de inte vill 

prata om med sina föräldrar utan hellre pratar med en nära vän om. Intervjupersonen i det 

första citatet beskrev att hon har en väldigt nära relation till både sin mamma och pojkvän 

med att vissa saker lämpar sig bättre att prata med en nära vän om. Detta talar för att olika 

system kan komplettera varandra vilket befästs av systemteorin. 
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5.2.2. Hur vänner ser på en 

Samtliga intervjupersoner lyfte fram att vänners syn på dem har stor betydelse för hur de ser 

på sig själva. Följande citat exemplifierar hur vänners syn på en kan förstärka en redan god 

självbild men även att negativa upplevelser med vänner kan leda till förändrat beteende såväl 

som förändrad självbild: 

 

“Men jag har i alla fall en bra bild av mig själv och den bild som andra har av mig, jag har 

litegrann koll på den, och den får mig liksom att ha en ännu bättre bild av mig för jag vet att 

jag är en bra människa” (IP 4) 

 

“Jag tror att jag hade en hyfsat bra självbild i början men sen blir man typ, saker som händer 

med både vänner och familj gör att man tp krymper ihop lite så då blir det liksom att jag 

försöker att inte synas och höras. Jag för även om det hände för länge sen, vissa saker 

påverkar ju ändå en och påverkar en som människa liksom. Som dom beslut och sånt man gör 

nu” (IP 2) 

 

Det andra citatet talar om hur saker som sker med vänner och familj kan göra att hon 

“krymper ihop” lite. Dessa saker kan vara negativa kommentarer från vänner om ens utseende 

och vikt. Vi tolkar båda citaten som att ungdomarnas självbild och identitet påverkas av hur 

vänner ser på dels när de uttrycker positiva saker om dem men även när de ger uttryck för en 

negativ syn på dem. Detta går i linje med de inre arbetsmodellerna som bland annat innefattar 

hur upplevelsen av ens eget värde är en återspegling av andras reaktioner på samt uppfattning 

av en. I citat två uttrycks att det som har skett i vänskapsrelationer för länge sedan har en 

långsiktig påverkan för den person hon är idag samt för de beslut hon tar nu. Även detta 

befästs genom begreppet inre arbetsmodeller vilka präglar en person hela livet samt 

modifieras vid olika situationer av negativ såväl som positiv karaktär. Detta kan även liknas 

vid inre och yttre attributioner då vi ser att yttre attributioner styr hur ungdomen sedan 

attribuerar sig själv. 

 

Utöver att självbilden påverkas av vänners syn på och åsikter om ungdomarna kan nära 

vänskapsrelationer till likasinnade samt en stöttande relation till en partner på ett ytterligare 

plan tillåta ungdomarna att få vara sig själva: 
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“Jag tror inte att jag har vart mig själv liksom innan gymnasiet just. Men nu har jag liksom 

blommat ut tycker jag och jag är mig själv liksom och vågar vara mig själv också. Förr i 

högstadiet tyckte jag att jag var så osäker liksom och ville bara passa in och liksom bli 

omtyckt och ville att folk skulle tycka att jag var snygg och så. Men nu skiter jag liksom i det, 

nu är det ju mer alltså, om det är nån dag jag mår dåligt då är det inte bilden av hur andra 

ser på mig, då är det mer min egen självbild jag tänker på” (IP 3) 

 

I citatet ser vi en tydlig process samt en utveckling mot att bli såväl som våga vara sig själv. 

Genom nära relationer till vänner och sin pojkvän berättar intervjupersonen att hon blommat 

ut och idag är sig själv i större utsträckning. Kopplat till inre arbetsmodeller tolkar vi det som 

att relationerna bidrar till att hon skapar en positiv självbild och genom denna ser sig förtjänt 

av relationer till mer likasinnade vänner som accepterar henne som hon är. Intervjupersonen 

beskrev att i högstadiet präglades tillvaron mer av att försöka anpassa sig och bli omtyckt av 

ett större antal vänner medan hennes tillvaro idag rymmer några få likasinnade vänner vilka 

hon inte behöver förhandla kring andra värden än de hon själv värderar högt. 

 

5.2.3. Kommentar till vänskapssystemet 

Ett mönster vi ser inom vänskapssystemet är att nära vänskapsrelationer har stor betydelse för 

ungdomarnas psykiska hälsa samt bidrar till både positiva och negativa emotioner. 

Sammantaget ser vi att en stor del av ungdomarnas självbild och identitet grundar sig i 

vänners syn på dem. En möjlig tolkning utifrån anknytningsteorins begrepp om inre 

arbetsmodeller är att ungdomarnas självbild och identitet är en återspegling av vännernas 

förväntningar och reaktioner på dem, vilket förklarar vännernas påverkan för den psykiska 

hälsan då mycket av den kan härledas till just självbild och identitet. Detta ligger i linje med 

tidigare forskning vilken belyser den stora vikt ungdomar lägger vid sina vänskapsrelationer 

samt hur nära vänskapsrelationer kan verka såväl upplyftande som belastande för ungdomarna 

(Svirydzenka et al., 2014; Johansson, Brunnberg & Eriksson, 2007).  

5.3. Familjesystemet 

Studiens empiri tyder på att familjesituationen har stor inverkan på många aspekter i 

ungdomarnas liv såsom deras psykiska hälsa, skoltillvaro samt skolprestationer. Utöver de 

personer ungdomarna bor tillsammans med berättade flera intervjupersoner att även 
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föräldrarnas syskon samt far- och morföräldrar kan påverka hur de mår och presterar i skolan. 

En intervjuperson definierade ett tryggt hem som att föräldrarna har en god relation till 

varandra samt att de är överens om vilka krav som ställs på henne. Genomgående har vi 

utifrån empirin förstått det som att ungdomarna definierar att en trygg bas, eller ett tryggt 

hem, inte har att göra med materiella aspekter som en stadig ekonomi samt att ha ett tak över 

huvudet utan snarare är något som rymmer nära och öppna relationer inom vilka de kan 

uttrycka alla typer av känslor.  

 

5.3.1. Hemmets betydelse för skoltillvaron 

Vid samtal om bråk i hemmet framträdde olika berättelser om hur ungdomarna hanterade 

dessa. Vissa menade att nära familjerelationer går först och att osämjan med dem måste redas 

ut innan de kan ge sig iväg till skolan eller fokusera på något annat, medan andra menade att 

skolan blir som en tillflykt och en arena där de kan få bekräftelse  samt bevisa att de är någon. 

Vad ungdomarna anser vara ett tryggt hem och hur detta påverkar den psykiska hälsan samt 

skolan exemplifieras i citaten nedan:  

 

“Mitt fokus har ju mest varit på skolan för att typ slippa undan andra tankar” (IP 5) 

 

“Nu känner jag mig trygg hela tiden så det är ingen större påverkan för jag vet hur det är när 

jag kommer hem. Så ingen påverkan nu, eller i alla fall på ett positivt sätt för att jag känner 

att jag är trygg” (IP 4)  

 

“Om jag har det jobbigt hemma så blir det jobbigt i skolan, absolut. Men har jag det bra 

hemma, då är det som vanligt i skolan liksom. Så att när det är dåligt påverkar det, när det är 

bra är det lika bra. Så att när det är dåligt har det lite större påverkan, det kräver lite mer av 

en liksom” (IP 1)  

 

Citaten beskriver att ett tryggt hem har god inverkan på ungdomarnas psykiska hälsa samt på 

skoltillvaron. Det andra citatet belyser hur ett tryggt hem kan avlasta sinnet från att utveckla 

samt planera strategier i hemsituationen vilket vi tolkar som att en förutsägbar hemsituation är 

önskvärd samt något som kan definiera en trygg bas. Det tredje citatet förtydligar att en 

negativ hemsituation har en påtaglig inverkan på skoltillvaron. Vi kan i det andra samt tredje 

citatet urskilja att en trygg bas i viss utsträckning kan påverka skoltillvaron positivt men att en 
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ogynnsam, otrygg hemsituation i större utsträckning inverkar negativt på skoltillvaron. 

Anknytningsteorin menar att en trygg bas i tonåren är avgörande för att ungdomar ska kunna 

upprätthålla ett välmående samt bevara optimal funktion. Kopplat till det andra citatet tolkar 

vi det som att funktionen äventyras när ungdomen hamnar i ett läge där dess tankar upptas av 

en oro för vilken hemsituation som väntar vid hemkomsten från skolan då denna kan se helt 

olika ut från dag till dag. 

 

Vidare talade intervjupersonerna om att deras hemsituation samt relationer till sina 

familjemedlemmar påverkar hur de presterar i skolan. Några av intervjupersonerna uppgav att 

aspekter som alkoholmissbruk samt arbetslöshet hos en förälder kan påverka deras psykiska 

hälsa och kvaliteten på familjerelationerna negativt. Ett citat framhäver den stora påverkan 

negativa kommentarer från en familjemedlem har för skolprestationer samt självbild: 

 

“Men min styvmorsa då som jag bodde med då vi tyckte inte om varandra och hon var 

verkligen sträng, hon var aggressiv, hon var allt det där. Och hon gnällde alltid på mig “du 

kommer inte bli nånting i livet, du är så dålig” (...) som liten tog jag ju åt mig men det har 

gjort mig till den jag är idag. å jag måste liksom säga att jag tackar henne för att hon klagat 

så mycket på mig då för jag kanske inte hade gjort så bra ifrån mig nu om inte det vore så att 

hon hade klagat så mycket på mig när jag var mindre (...) och även om jag kanske kände mig 

trygg förut så inser jag nu att jag aldrig var det” (IP 4) 

 

Intervjupersonen beskrev sin hemsituation som oförutsägbar, aggressiv samt att hon undvek 

hemmet för att slippa sin styvmamma, en tillvaro som normaliserades men som 

intervjupersonen nu inser inte var trygg. Trots detta uttrycker hon en tacksamhet till att 

styvmamman fått henne att vilja prestera bra i skolan, en strävan som hon berättade att hon 

inte alls hade innan styvmamman kom in i hennes familjesystem. Vår tolkning är att 

intervjupersonen drivs av att motbevisa nedlåtenhet från någon hon delar sin vardag med. 

Vidare förstår vi detta som att genom att av en annan person definieras som otillräcklig kan 

ungdomen i ett annat system än hemmet söka bekräftelse från andra samt försöka motbevisa 

att bilden inte stämmer. Det talar även för att andras syn på en som person spelar en stor roll 

för ens självbild samt kan påverka ens beteende. Intervjupersonen bidrar med ytterligare 

förståelse för hur en annans persons syn på en kan påverka de inre arbetsmodellerna eftersom 

att denna person beskriver det som att det väcks en drivkraft att motbevisa den bilden. I detta 

exempel är ungdomen inte passiv i hur hennes självbild påverkas av andras syn på henne utan 
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det finns en motkraft i förhållande till de attribut som tillskrivs henne.  

 

Flera intervjupersoner har på olika sätt beskrivit hur en turbulent hemsituation ger negativ 

påverkan för deras skolprestationer. Följande citat talar för att den ilska som väcks i konflikt 

med någon i hemmet tar tid, energi samt fokus från skolarbetet: 

 

“Jag och mamma alltså vi bråkar ganska mycket gör vi ju och då, jag vet inte, då kan det vara 

ganska jobbigt att ha fokus på skolarbete ibland just här hemma för då fokuserar man bara 

på att vara arg typ” (IP 3)  

 

Detta citat fördjupas i en annan intervjupersons berättelse om hur konflikter och tillsägelser 

kan påverka ens beteenden och reaktioner i andra system: 

 

“Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det men man blir ju väldigt trött och orkar inte med 

saker för det blir lätt att det blir psykiskt påfrestande liksom. Och den blir det att min familj 

bråkar väldigt mycket också och då blir det typ så här att man blir tillsagd att inte lägga sig i 

och så vidare när man bara försöker hjälpa till liksom. Det påverkar väl lite hur man beter 

sig i skolan också, hur mycket plats man tar när man blir tillsagd även fast det inte är 

meningen som att man ska sluta prata men alltså, det påverkar också liksom” (IP 2) 

 

Dessa två citat är hämtade från intervjupersoner som inte upplevde nära relationer till de 

personer som de talar om i citaten. Citaten talar för att konflikter i hemmet är tidskrävande 

samt belastande för psyket och därigenom påverkas skolprestationer negativt. Vidare belyser 

det andra citatet hur reaktioner och beteenden från bråk inom familjesystemet kan följa med 

när hon upplever liknande situationer i skolsystemet, som att bli tillsagd. Vår systemteoretiska 

tolkning är att hur individen bemöts samt agerar i relationer inom ett system kan följa med in i 

ett annat system. Intervjupersonen i citatet berättade om att vissa reaktioner i skolan 

ursprungligen kommer från reaktioner i hemmet vilka nödvändigtvis inte är befogade i 

skolsystemet.  

 

Ett genomgående mönster i empirin var att de som upplevde en nära relation till någon eller 

båda av sina föräldrar beskrev denna som präglad av bråk såväl som roliga och mysiga 

stunder. Denna beskrivning av upp- och nedgångar i relationen tolkar vi som att nära 

relationer inger trygghet och förutsägbarhet om att relationen inte äventyras i och med 
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konflikter. Relationen är öppen och alla sorters känslor är tillåtna. Flera av intervjupersonerna 

beskrev att konflikter i nära relationer till såväl vänner som familjemedlemmar drabbar dem 

på ett djupare plan än vad konflikter i ytligare relationer gör. Vår tolkning är att konflikter i 

nära relationer snarare ökar samt definierar trygghet och närhet medan konflikter i relationer 

som inte är så nära bidrar till osäkerhet som leder till tvivel hos ungdomarna om hur de ska 

bete sig. Detta tar i sin tur upp mycket energi samt påverkar den psykiska hälsan negativt, i 

jämförelse med det förstnämnda, nära relationerna där ungdomarna kan få utlopp för känslor 

och därmed främja den psykiska hälsan.  

 

5.3.2. Kompletterande relationer 

Flera intervjupersoner som uttryckte att de hade en dålig relation till den ena föräldern 

verkade utveckla en extra stark relation till den andra föräldern vilken i viss mån kunde väga 

upp för den sämre relationen:  

 

“Alltså väldigt mycket är väl att jag har en väldigt bra relation med henne och vi funkar 

väldigt bra ihop och hon är jätteförstående och (...) bra på typ alla sätt verkligen, och det är 

väldigt stabilt där att man vet typ vad som händer. Hos pappa så är det lite mer, det kan va 

lite mer kaos och han är lite mer impulsiv och det kan bara hända saker från ingenstans vilket 

inte riktigt fungerar för mig så att det är mycket skönare för mig att va hos mamma, vi är lite 

mer lika varandra också” (IP 6) 

 

Vår tolkning är att en anknytningsperson kan väga upp för en annan samt i viss mån 

möjliggöra för ungdomen att känna sig relativt trygg. Förståelsen vi fick utifrån en av 

intervjupersonerna var dock att goda vänskapsrelationer kan väga upp för de dåliga 

relationerna hon beskrev att hon hade till båda sina föräldrar vilket beskriver även vännernas 

viktiga funktion som anknytningspersoner. En annan intervjuperson som lyfte fram nära 

vänners viktiga funktion menade att relationerna till dem helt kan ersätta hennes, som hon 

beskrev dem, dåliga relationer till sina föräldrar. Så här svarade hon på frågan om hon har 

saknat att uppleva emotionellt stöd hemifrån: 

 

“Jag vet inte för jag känner mig nog inte bekväm att prata om vissa saker hemma och jag vet 

inte om det skulle funka heller. Så därför känns det bara bra att jag har mina vänner och det 

känns som att det är en ersättning liksom” (IP 3)  
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Vi tolkar citatet ovan som att det ytterligare stärker aspekten av nära vänners betydelsefulla 

inverkan på den psykiska hälsan. Intervjupersonen uttryckte ingen önskan om att ha en 

emotionell relation till sina föräldrar samt att hennes nära vänner har kunnat ersätta det. 

Däremot hade kanske situationen sett annorlunda ut om hon inte hade haft så nära vänner att 

prata med då intervjupersonen tidigare under intervjun lyfte fram vikten av att ha någon att 

prata om allt med. 

 

5.3.3. Tilltro till sig själv  

Empirin talar för att såväl yttre som inre attributioner som identitet, sociala situationer samt 

relationer relationer styr ungdomarnas upplevelser av sig själva. Huruvida andra personer litar 

på ungdomarnas förmåga påverkar i vilken utsträckning de själva kan lita till densamma. En 

av intervjupersonerna berättade att hon redan i tidig ålder upplevt tillit och förtroende från 

vuxna inom och utanför familjen samt att upplevelsen därefter är något hon alltid strävat efter 

och definierat som en trygghet: 

 

“Man känner sig så mogen och så vuxen på ett sätt, man ba fan, jag kan göra i stort sett vad 

jag vill dom litar på mig. Där känns det bra liksom, att dom inte tvivlar eller sådär, man får 

lite bättre självkänsla då också, får man. Att dom har förtroende till en” (IP 1) 

 

Citatet förtydligar hur förtroende och tillit från andra personer kan ge en bättre självkänsla 

samt en ökad tilltro till sig själv. Vår tolkning är att genom upplevelsen av att andra tror på en 

kan individen tro på sig själv samt en utveckling av tilltro till sig själv kan ske. Detta är något 

som ligger i linje med kognitionsvetenskapens begrepp self-efficacy vilken menar att 

uppmuntran från andra stärker individen i att tro på sin förmåga att klara av utmaningar samt 

ökar dess tilltro till sig själv. Detta befäster även inre arbetsmodeller vilka menar att ens värde 

grundas i hur andra värdesätter en, i detta fall har intervjupersonens förmågor värderats högt 

av andra betydelsefulla personer och därigenom har självkänslan förbättrats. Slutligen bidrar 

intervjupersonen med en förståelse som bekräftar anknytningsteorin vilken menar att inre 

arbetsmodeller är långsiktiga samt formas kontinuerligt i relationer till andra då 

intervjupersonen påverkas av upplevd tillit från andra som skett i tidig ålder.
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5.3.4. Kommentar till familjesystemet 

I familjesystemet framträder ett mönster som talar för att hemsituationen har väldigt stor 

inverkan på ungdomarnas psykiska hälsa samt skolprestationer. Ungdomarnas relationer till 

föräldrar och andra betydelsefulla personer tar upp en stor del av deras tankevärld. Empirin 

talar för att relationer till familjemedlemmar såväl som till vänner kan fungera som 

kompletterande system i de fall ungdomarna har en bristande relation till en eller båda sina 

föräldrar. Att ungdomarna har någon som litar och tror på dem spelar stor roll för förmågan 

till att lita på sin förmåga. En möjlig tolkning är att de emotionella band ungdomarna har till 

anknytningspersoner löper som en röd tråd från barndomen och långt upp i åldrarna eftersom 

att flera av ungdomarna fortfarande reflekterar kring vad de upplevt i relationer till 

anknytningspersoner i tidig ålder. Detta ligger i linje med tidigare forskning belyser att 

familjen och hemförhållanden är en avgörande faktor för ungdomars psykiska hälsa 

(Johansson, Brunnberg & Eriksson, 2007).  

 

5.4. Sammanfattande helhetsanalys 

I följande avsnitt görs en sammanfattande helhetsanalys av empirin utifrån valda teorier samt 

studiens tre analysteman skolsystemet, vänskapssystemet och familjesystemet. 

 

Ett av de mönster som framträder i empirin rörande skolsystemet är att gymnasieungdomarnas 

relationer till sina lärare påverkar deras psykiska hälsa. Empirin talar för att en god 

lärarrelation innebär ömsesidig respekt mellan elev och lärare samt att läraren visar förståelse 

för att skolan inte är det enda centrala systemet i ungdomarnas liv utan tar hänsyn till andra 

aspekter vilka kan påverka deras möjligheter att kunna fokusera på skolan. Om man anlägger 

ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan en god relation mellan elev och lärare betraktas som 

en trygg anknytningsrelation som stärker ungdomarnas upplevelse av sig själva (Wennerberg 

2010, s. 11-12). Empirin tyder på att genom visad förståelse och respekt upplever 

ungdomarna att de kan öppna sig för sina lärare och berätta om svårigheter i livet. 

Anknytningsteoretiskt talar detta för att goda lärarrelationer kan betraktas som relationer till 

anknytningspersoner då de skapar upplevelser av välbefinnande hos ungdomarna (Parrish 

2012, s. 292) varpå de upplever motivation att prestera i skolan, tror på sina förmågor och 

skapar positiva inre arbetsmodeller samt får en vilja att vara i skolan. Lärarnas stöd i att få 

ungdomarna att tro på sig själva kan betraktas utifrån begreppet self-efficacy som innebär att 

tilltron till sig själv kan stärkas av just uppmuntran (a.a., 159). Anknytningsteoretiskt kan de 
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inre arbetsmodellerna förklara hur goda relationer till lärare påverkar ungdomarnas 

skolprestationer och självbild då deras upplevelser av lärarens syn på dem i stor utsträckning 

styr deras egen bild av sig själva (Wennerberg 2010, s. 65-66). Självbilden är en komponent i 

den psykiska hälsan varpå en god självbild och hög tilltro till sin förmåga talar för att den 

psykiska hälsan förhöjs (Lohmann 1990, s. 25). Vi tolkar detta som att lärarna i egenskap av 

anknytningspersoner i stor utsträckning kan bidra till dessa aspekter då de tycks ha makt att 

påverka elevernas psykiska hälsa.  

 

Anknytningsteoretiskt indikerar empirin att ett mönster som framträder gällande relationer till 

klasskamrater är att nära relationer spelar en avgörande roll för huruvida ungdomarna känner 

sig motiverade att gå till skolan. Att ha nära relationer till klasskamrater bidrar till att 

ungdomarna upplever trygghet, blir motiverade till att studera samt får en stärkt självbild. 

Goda anknytningsrelationer till klasskamrater bidrar till att ungdomarna kan uppleva en 

internaliserad känsla av trygghet i skolan vilket kan förstås utifrån anknytningsteorins begrepp 

trygg bas (Parrish 2012, s. 113). Vidare vågar ungdomarna ha tilltro till sin förmåga och 

därmed ta sig an utmaningar de kanske inte hade gjort utan dessa nära relationer. Stödet från 

nära klasskamrater bidrar till att ungdomarna i större utsträckning klarar av att ställas inför 

situationer där de kan bevisa sig själva. Empirin talar för att när ungdomarna utmanas och når 

framgång stärks deras självbild samt tilltro till sin förmåga och deras psykiska hälsa förhöjs. 

När goda prestationer sedan betygsätts högt stärks ungdomarnas självbild, särskilt i de fall de 

förklarar detta med egna prestationer vilket kan förstås som inre attributioner (a.a., 161). 

Empirin talar för att relationer till klasskamrater kan skapa jämförelser och prestationsångest 

mellan ungdomarna. Detta framträder tydligast i förhållande till betygssystemet då detta 

system upplevs vara ett bedömningsinstrument av ungdomarna som individer. Betygssystemet 

beskrivs av ungdomarna som den mest explicita indikatorn som kan tala för huruvida 

ungdomarna lever upp till skolans förväntningar på dem som högpresterande elever eller inte. 

I slutändan handlar det inte om ifall ungdomarna själva ser sig som tillräckliga eller om de 

upplever att de har presterat så gott de har kunnat, utan betyget i sig väger i de flesta fall 

tyngst i bedömningen av hur de ser på sig själva. I och med att yttre och inre attributioner 

rymmer olika orsaksförklaringar är vår reflektion att empirin hjälper till att förklara 

komplexiteten inom attributionerna. Detta då ungdomarna förklarar att upplevelsen de har av 

sig själva grundar sig i det betyg någon annan har tillskrivit dem samtidigt som de vill 

förklara sina höga betyg med att de genom ansträngningar fått bra betyg (a.a., 161).  
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Empirin talar för att det huvudsakliga mönster som framträder inom vänskapssystemet är att 

nära vänskapsrelationer fyller en oerhört viktig funktion i ungdomarnas liv samt spelar en stor 

roll för deras självbild och därmed den psykiska hälsan. Detta grundas i att ungdomarna 

beskriver att deras nära vänner har valt dem utifrån deras egenskaper vilket bidrar till en 

känsla av dem är omtyckta för vilka de är. Anknytningsteoretiskt talar detta för att nära 

vänners acceptans av ungdomarnas egenskaper bidrar till att de själva kan acceptera dessa 

vilket gör att vännerna i stor utsträckning påverkar ungdomarnas upplevelser av sig själva 

som värda att tycka om. Denna process leder till att ungdomarnas identitet stärks vilket är 

positivt för deras psykiska hälsa (Parrish 2012, s. 108-109). Empirin visar att nära 

vänskapsrelationer kan skapa press att upprätthålla dessa i större utsträckning än ytliga 

vänskapsrelationer. Ungdomarna uttrycker dock en medvetenhet om att nära relationer 

fungerar som ett skyddsnät i de fall de behöver hjälp eller stöd varpå det ses som befogat att 

spendera mycket tid och energi på att få dessa relationer att fungera. Anknytningsteoretiskt 

förstår vi detta som att ungdomarna har insikt om att emotionella band till nära vänner avgör 

deras känslor av välbefinnande (a.a., 292).  

 

Ett framträdande mönster i empirin är att inom familjesystemet samspelar ungdomarnas 

relationer till sina föräldrar och hemsituationen med deras psykiska hälsa. Om man anlägger 

ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan upplevelsen av trygghet i hemmet skapa 

förutsättningar för att kunna prestera bra i skolan samt att känna sig uppskattad och älskad 

som individ, och därmed ha en god självbild. Upplevelsen av hemmet som en trygg bas byggs 

upp av relationer inom vilka alla känslor är tillåtna samt en känsla av att kunna prata om allt 

(Parrish 2012, s. 113). Empirin talar för att tryggheten i hemmet även består av en 

förutsägbarhet där ungdomarna vet vad som förväntas av dem, vad de kan förvänta sig av 

resterande familjemedlemmar samt att hemmet är fritt från bråk. En nära och god relation till 

en förälder definieras av stabila ramar där ungdomen upplever att de kan vara sig själva samt 

att osämja inte skulle äventyra dessa ramar. Den goda relationen till en förälder rymmer även 

ett förtroende för samt en tillit till ungdomens förmåga att fatta egna beslut vilket vi förstår 

som att det är önskvärt att föräldern behandlar sitt barn mer som en jämlike än som någon 

som behöver tas om hand. Utifrån begreppet self-efficacy förstås att detta förtroende bidrar 

till att ungdomarna får högre tilltro till sina egna förmågor (a.a., 159). Anknytningsteoretiskt 

bidrar detta till positiva inre arbetsmodeller vilka är en del av ungdomarnas självbild. 

Självbilden är en komponent i den psykiska hälsan eftersom en god självbild samt hög tilltro 

till sin förmåga talar för att den psykiska hälsan stärks (Lohmann 1990, s. 25).  
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Empirin talar för att i hemsituationer präglade av bråk och oförutsägbarhet samt relationer där 

ungdomarna behöver tillämpa strategier för att kommunicera skapas upplevelser av otrygghet. 

Detta kan leda till att ungdomarna strävar efter att bevisa sig själva i skolan. Systemteoretiska 

tolkar vi detta som att bristen på den stabilitet familjesystemet bör erbjuda kan skapa en vilja 

att bevisa sig inom ett annat system och på den vägen nå bekräftelse (Lundsby, Sandell, 

Währborg, Fälth & Holmberg 2010, s. 95). Empirin talar för att ungdomar då kan sträva efter 

att komplettera den ogynnsamma relationen i hemmet med bekräftelse i form av bra betyg i 

skolan varpå deras motivation inte baseras på uppmuntran och förälderns uttryckta tilltro till 

deras förmåga att lyckas. Utifrån begreppet self-efficacy görs tolkningen att eventuella 

framsteg inom skolsystemet inte nödvändigtvis förändrar ungdomarnas uppfattning av självet 

(Parrish 2012, s. 159).  

 

Genom att betrakta empirin systemteoretiskt tydliggörs hur systemen rymmer olika typer av 

laddningar och definitioner av vad framgång kan vara. Empirin talar för att inom skolsystemet 

finns förväntningar om att ungdomarna ska prestera samt att förväntningarna är viktiga att 

leva upp till för att bevisa sig själv. Inom vänskapssystemet, framför allt inom nära 

vänskapsrelationer, krävs ett upprätthållande av social status samt ett ständigt övertygande för 

sig själva och för sina vänner om att de är förtjänta av relationerna. Inom familjesystemet 

finns en förväntan från ungdomarna om att få landa, vila samt vara befriad från strategier och 

prestationer för att bevisa sig själva, något som endast är möjligt vid upplevelsen av en trygg 

bas. Vår tolkning är att empirin talar för att relationer inom samtliga system rymmer en 

entydig bild av vad som gör en bra relation. Empirin talar för att den goda relationen handlar 

om att ungdomarna upplever att de accepteras som de är, tillåts visa alla känslor, kan prata om 

vad som helst samt får bekräftelse och förtroende. Oavsett system vill ungdomarna uppnå 

detta inom sina relationer, det vill säga relationerna till lärare, klasskamrater, vänner och 

familjemedlemmar. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv indikerar empirin att ju närmare 

relationerna är desto mer påverkas ungdomarnas självbild och identitetsupplevelse 

(Wennerberg 2010, s. 65-66). Ur ett systemteoretiskt perspektiv visar empirin att positiva 

relationer till familjemedlemmar samt positiva anknytningsrelationer till vänner och lärare 

verkar ha stor betydelse för ungdomarnas självbild, vilket i sin tur påverkar möjligheten till att 

prestera bra i skolan. Det innebär att ur ett systemteoretiskt perspektiv verkar ungdomarnas 

självbild och identitetsupplevelse vara ett resultat av de anknytningsmönster som finns inom 

skolsystemet, vänskapssystemet samt familjesystemet (Hafstad & Overreide 1998, s. 10).  

Sammantaget talar helhetsanalysen för att anknytningsmönster i nära relationer i hög grad 
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påverkar huruvida ungdomarna kan betrakta sig själva som värdefulla individer med tilltro till 

sig själva samt som subjekt med egna viljor och känslor. För att detta ska kunna ske krävs det 

att ungdomarna i en god och nära relation har uppfattats just så (Wennerberg 2010, 11-12). 

Anknytningsteoretiskt kan detta ses som att god anknytning samt positiva 

anknytningsrelationer påverkar ungdomars psykiska hälsa i positiv riktning. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning som talar för att såväl lärare, klasskamrater samt goda relationer 

inom familjen är bidragande faktorer för psykisk hälsa hos ungdomar (Murberg & Bru 2008; 

Johansson, Brunnberg & Eriksson, 2007). Att studiens resultat går i linje med tidigare 

forskning ser vi som en indikation på att aspekter som rör gymnasieungdomar och psykisk 

hälsa är ett viktigt område för vidare forskning att belysa. 

 

6. Diskussion 

I följande avsnitt sammanfattas studiens resultat och studiens frågeställningar besvaras. 

Därefter tolkas resultaten utifrån valda teorier och tidigare forskning. Vidare förs en 

diskussion kring metodvalet och förslag till vidare forskning presenteras. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat och svar på forskningsfrågorna 

Studiens resultat visar att gymnasieungdomars tillvaro är komplex och att många faktorer 

inverkar på deras psykiska hälsa. De relationer som ryms både inom och utanför skolan 

värderas högt av ungdomarna och har en stor betydelse för hur de ser på sig själva och hur de 

presterar i skolan. Samtliga system som ungdomarna befinner sig inom interagerar med 

varandra och det går inte att tolka dem isolerade från varandra utan de måste förstås i 

förhållande till varandra. Hemförhållanden har en tydlig inverkan på ungdomarnas 

skolprestationer vilket även relationer till lärare och klasskamrater har. Vad gäller 

vänskapsrelationer utanför skolan är kopplingen till skolprestationer inte lika tydlig men 

majoriteten av intervjupersonerna uppgav att vänskapsrelationerna på olika sätt kan inverka 

indirekt på motivationen för att studera samt på den psykiska hälsan. 

 

Studiens första frågeställning fokuserade på hur gymnasieungdomar upplever skoltillvaro, 

skolprestationer och relationer inom skolan samt vilken betydelse dessa aspekter har för deras 

psykiska hälsa. Studiens resultat lyfter fram att gymnasieungdomar upplever att skoltillvaron 

utgörs av de relationer som ryms inom skolan samt att dessa i stor utsträckning påverkar deras 
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psykiska hälsa. Både nära klasskamrater och lärare kan styra huruvida ungdomarna vill gå till 

skolan över huvud taget. En önskvärd lärarrelation rymmer ett privat hänsynstagande samt 

respekt för ungdomarna som individer även utanför skolsystemet. Goda relationer till lärare 

och klasskamrater bidrar till att ungdomarna känner sig bekräftade vilket är en positiv aspekt 

för den psykiska hälsan. Den sociala jämförelse som sker mellan klasskamrater beträffande 

skolprestationer och betygssättning sätter stor press på ungdomarna att upprätthålla dels en 

jämn nivå av höga betyg, dels att leva upp till andras förväntningar på dem som duktiga 

elever. De betyg lärarna ger sina elever definierar inte endast skolarbetet i sig utan även 

ungdomarnas upplevelser av sig själva som personer och formar därmed deras identitet. Detta 

talar för att skolprestationer kan inverka negativt på ungdomarnas psykiska hälsa då de omges 

av stor press att nå goda betyg. Samtidigt kan prestationerna i sig verka gynnande för den 

psykiska hälsan då goda betyg kan stärka självbilden samt tilltron till sig själv att lyckas. 

Empirin talar för att ungdomarnas relationer till lärare och klasskamrater är avgörande för 

skolan samt deras psykiska hälsa. 

 

Studiens andra frågeställning handlade om hur gymnasieungdomar upplever relationer till 

familjemedlemmar och vänner utanför skolan samt vilken betydelse dessa relationer har för 

deras psykiska hälsa. Gymnasieungdomarna upplever att relationer till familjemedlemmar i 

stor utsträckning påverkar deras syn på sig själva och därmed deras psykiska hälsa. 

Hemsituationen i sig har även den en tydlig påverkan för ungdomarnas psykiska hälsa då 

klimatet i hemmet avgör huruvida ungdomarna kan känna sig trygga i hemmet. 

Vänskapsrelationer utanför skolan har även de en tydlig påverkan för ungdomarnas självbild 

och psykiska hälsa eftersom att vänskapsrelationerna i sig ger dem bekräftelse. Ungdomarna 

upplever att vänskapsrelationerna i sig talar för att de är tillräckliga som de är samt är 

förtjänta av dessa relationer. Empirin talar för att nära relationer till familjemedlemmar och 

vänner spelar en avgörande roll för ungdomarnas psykiska hälsa.  

 

Studiens resultat bidrar med förståelser för hur avgörande relationer är i ungdomarnas liv samt 

deras påtagliga inverkan på den psykiska hälsan. I det skolsociala arbetet samt inom det 

sociala arbetet med ungdomar har relationer en central plats. Detta motiverar att ökad 

förståelse för vad målgruppen anser är en gynnsam relation är nödvändig för att inse vad som 

sker med ungdomarnas inre processer i mötet med andra människor. Vår reflektion är att de 

insikter studien bidrar med är av relevans för att samhällets ungdomar ska kunna bli förstådda 

och därmed få det stöd som motsvarar deras behov. En ökad insikt om de tankar och känslor 



49 
 

som väcks hos ungdomar inom skolsystemet anser vi är av relevans för samtliga professioner 

som arbetar med målgruppen då en mer komplex förståelse för ungdomarnas livsvärld 

möjliggörs. På sikt kan detta förhoppningsvis bidra till att bryta den negativa trenden gällande 

den ökade psykiska ohälsan ungdomar rapporterar om. 

 

6.2. Studiens resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 

Vår huvudtolkning av empirin är att såväl systemteorin som anknytningsteorin har bidragit 

med en mer komplex förståelse för hur flera av de sociala systemen gymnasieungdomar är 

deltar i påverkar deras livsupplevelser och psykiska hälsa. Anknytningsteorin har möjliggjort 

djupare tolkningar av vad viktiga anknytningsrelationer gör för ungdomarnas självbild samt 

hur olika anknytningsrelationer påverkar individens inre psykiska processer och psykiska 

hälsa (Parrish, 2012, s. 108-109, 262, 292). De teoretiska utgångspunkter har möjliggjort en 

tolkning som talar för att det som sker i relationer inom de olika systemen påverkar hur 

individen ser på sig själv och sin identitet och därmed den psykiska hälsan. Vidare har 

teorierna gett en förståelse för hur stor plats skolan samt de aspekter som ryms inom skolan, 

som relationer och prestationer, har i ungdomarnas liv samt att betygssystemet har en påtaglig 

inverkan på deras självbild. 

 

Då intervjupersonerna talade mycket om självbild och identitet hade en alternativ tolkning av 

resultaten kunnat genomföras genom identitetsanalys samt ett tillämpande av identitetsteori 

vilken skulle kunna ha tagit fasta på samt analyserat dessa aspekter på ett än djupare plan.  

I enlighet med tidigare forskning visar studiens resultat att relationer till lärare och 

klasskamrater har en stor inverkan på ungdomarnas psykiska hälsa (Murberg & Bru 2008). 

Även relationer till familjemedlemmar och vänner spelar en betydande roll i detta avseende 

(Johansson, Brunnberg & Eriksson 2007). Gällande skolprestationer ser vi, precis som 

tidigare forskning, en tydlig koppling till såväl positiv som negativ självbild liksom förbättrad 

och försämrad psykisk hälsa (Armstrong, Hill & Secker 2000). Det finns inga omfattande 

drag i empirin som motsäger tidigare forskning, men i och med den fördjupade förståelse för 

gymnasieungdomar och skolprestationer som studien har bidragit med kan argumenteras för 

att den kunskapslucka studien hade för avsikt att utforska verkligen har utforskats.  
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6.3. Metoddiskussion 

En fördel med metodvalet är att kvalitativa forskningsintervjuer kan bidra med 

intervjupersonernas perspektiv genom egna reflektioner, tankar och beskrivningar (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 41). Vår reflektion är att en anledning till att vi lyckades nå ungdomarnas 

egna reflektioner och rika beskrivningar kan ha att göra med att vi befann oss i en miljö som 

de kände väl till och var vana att vistas i, samt att vi var två personer som kunde lyssna aktivt 

och ställa relevanta följdfrågor. Vi antog ursprungligen att två intervjuare skulle kunna 

medföra en känsla av ojämn maktfördelning hos intervjupersonen. Detta var dock inget vi 

upplevde som ett problem utan vi upplevde snarare att vi kunde avlasta varandra på ett 

naturligt sätt då vi sedan tidigare är vana vid att samarbeta vid intervjuer. Ytterligare en 

anledning till att empirin utgjordes av fylliga beskrivningar i så stor utsträckning menar vi kan 

grundas i att de intervjupersoner studien rymmer var väldigt reflekterande personer samt hade 

stor insikt om sig själva och sina inre processer. Detta talar för att intervjupersonerna bidrog 

till studien på ett positivt sätt då de i stor utsträckning kunde ge rika, reflekterande svar som 

över förväntat besvarade intervjufrågorna samt bidrog med djup i analysen. 

 

En begränsning med kvalitativa forskningsintervjuer är att de rika beskrivningar som metoden 

kan generera är att intervjupersoner kan glömma detaljer eller kanske inte vill berätta om hur 

deras verklighet ser ut. Det handlar därmed om studiens validitet i fråga om sanningen, 

riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Vi ser en risk i att 

intervjupersoner möjligen svarar på ett sätt som de tror är önskvärt för studien. För att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika dessa aspekter försökte vi vid intervjutillfällena skapa en 

tillåtande, öppen stämning samt försäkra oss om att intervjupersonerna verkligen tog till sig 

att deras deltagande var anonymt och därmed kände att de kunde lita på oss och på studien. Vi 

var även tydliga med att framföra att det inte fanns några svar som var vare sig korrekta eller 

felaktiga utan att vi intresserade oss för deras personliga tankar och reflektioner. 

 

Något som kan innebära såväl en fördel såväl som en begränsning i studiens analyssektion är 

tillämpandet av negativ fallanalys vilket innebär ett hänsynstagande till de röster som skiljer 

sig från majoriteten (Patton 2015, s. 654), som vidare beskrivet i metodsektionen. De få 

negativa fall studiens resultat genererade har berikat analysen genom att öka vår förståelse för 

komplexiteten inom och mellan systemen samt dess inverkan för den psykiska hälsan. Vidare 

fann vi olikheter i det direkt sagda men vid meningstolkning upptäckte vi ändå en 

samstämmighet i de mönster majoriteten genererat. Därmed har den negativa fallanalysen 
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varit utmanande då det blir svårt att säkert veta huruvida en viss utsago kan definieras som 

avvikande.

 

6.4. Förslag till vidare forskning 

1. En möjlig väg för fortsatt forskning kan vara att tanke inkludera ett genusperspektiv till 

temat om skolprestationer och psykisk hälsa. Studien rymmer visserligen endast kvinnliga 

intervjupersoner men jämförelsen mellan könen uteblir. Vår reflektion är att detta perspektiv 

hade varit intressant samt eventuellt bidragit med ytterligare förståelse för vilka processer som 

tar plats inom temat kring gymnasieungdomar, skola och psykisk hälsa.  

 

2. En annan inriktning för fortsatt forskning kan vara att fokusera på kvalitativa intervjuer 

med lärare och elever i syfte att utöver elevernas perspektiv nå en fördjupad syn kring lärarnas 

reflektioner om den skolrelaterade psykiska ohälsan. Detta för att det finns ett behov att 

inkludera även ett observatörsperspektiv för att nå en mer komplex bild av skoltillvaron och 

därmed en djupare förståelse för ungdomarnas situation utifrån anknytningspersoner i skolan. 

 

3. En tredje inriktning för fortsatt forskning kan vara genomföra kvalitativa intervjuer med 

gymnasieungdomar i syfte att undersöka vilket samband identitetsupplevelse har med 

framgång i skolarbetet. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. SKOLSYSTEMET 

 

Skoltillvaro och skolprestationer  

- Hur är det att vara i skolan? 

- Hur kan skolan påverka hur du känner dig? 

- Hur tänker du kring skolprestationer? 

- Hur kan en stöttande, trygg skoltillvaro påverka dina skolprestationer? 

- På vilket sätt kan krav och förväntningar i skolan påverka hur du känner dig? 

- När ni har haft prov i skolan, har det hänt att det gått dåligt? Hur tänker du då om dig själv? 

- Har det hänt att det gått bra på prov? Vad innebär det för dig att lyckas? När du lyckas, hur 

tänker du då om dig själv? 

- Hur tänker du om din egen förmåga att lösa svåra situationer eller motgångar i skolan? 

 

Lärare (och andra professionella) på skolan 

- Hur beskriver du relationerna till dina lärare? 

- Hur tycker du att en lärare ska vara för att du ska må bra i skolan? 

- Hur kan relationer till lärare påverka din skoltillvaro och skolprestationer? 

- Hur upplever du att lärarna ser på dig och vad får det dig att tänka om dig själv? 
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2. VÄNSKAPSSYSTEMET 

Klasskamrater 

- Vad kan vara bra egenskaper hos en klasskamrat? 

- Hur beskriver du relationerna till dina klasskamrater? 

- På vilket sätt kan relationer till klasskamrater påverka hur du känner dig? 

- Hur kan relationer till klasskamrater påverka din skoltillvaro och dina skolprestationer? 

- Hur upplever du att dina klasskamrater ser på dig, och hur tänker du då om dig själv? 

 

Vänner utanför skolan 

- Hur ser din vänskapskrets ut? 

- Hur beskriver du relationerna till dina vänner? 

- På vilket sätt kan relationer till vänner påverka hur du känner dig? 

- På vilket sätt kan vänskapssrelationer påverka din skoltillvaro och dina skolprestationer? 

- Hur upplever du att dina vänner ser på dig, och hur tänker du då om dig själv? 

 

3. FAMILJESYSTEMET 

- Hur ser din familjesituation ut? Känner du dig trygg, och har du känt dig trygg hemma? 

- Hur tänker du om relationerna till dina familjemedlemmar? 

- På vilket sätt kan relationerna till familjemedlemmarna påverka hur du känner dig? 

- Hur tänkte du om dig själv när du växte upp? 

- Hur upplevde du att dina familjemedlemmar såg på dig när du var mindre och hur ser de på 

dig idag? Hur ser du på dig själv idag? 

- På vilket sätt kan trygghet och stöd hemifrån påverka din skoltillvaro och dina 

skolprestationer?  
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8.2. Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Vi är två studenter på termin 6, socionomprogrammet på Socialhögskolan i Stockholm. I höst 

skriver vi C-uppsats under handledning från Stockholms Universitet, institutionen för socialt 

arbete. Målgruppen för vår uppsats är gymnasieungdomar och syftar till att ta reda på hur 

ungdomarna upplever gymnasieskolan i sin helhet, relationer i och utanför skolan (exempelvis 

relationer till klasskamrater, lärare, föräldrar/vårdnadshavare, syskon, släktingar och andra 

betydelsefulla personer) samt skolprestationer. Vi är intresserade av att ta reda på om 

ungdomarna upplever att dessa aspekter har någon inverkan på deras mående. Vi skulle därför 

vilja komma i kontakt med ungdomar som läser på gymnasiet. Vi planerar att genomföra 

intervjuer med ca fem ungdomar. Tidsmässigt planerar vi att intervjuerna kommer att ta 

ungefär en till en och en halv timme vardera. Som ersättning för deltagandet bjuder vi på fika 

vid intervjutillfället.  

 

Forskningsetiska principer: 

- Deltagandet är frivilligt, något vi även påminner om muntligen innan intervjun startar 

- Det finns inga krav på hur mycket/lite intervjupersonen vill prata om 

- Intervjupersonen har rätt att avbryta intervjun när som helst utan att ange skäl samt utan att 

det ger några negativa följder 

- För deltagare under 18 år behövs en ifylld samtyckesblankett från vårdnadshavare innan 

intervjun kan inledas  

- Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Vid transkriberingen kommer vi att 

anonymisera materialet, det vill säga avidentifiera alla uppgifter som kan härledas till 

intervjupersonerna. Vid uppsatsmomentets slut kommer inspelningar och transkriberingar att 

raderas 

- Den information som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas för vår 

uppsats och vi som forskare omfattas av tystnadsplikt kring materialet 

 

Vänligen, 

Bettina Tiger: xxxxx@xxxxx, mobil: 07xxxxxxxx 

Julia Hellström: xxxxx@xxxxx, mobil: 07xxxxxxx
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8.3. Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Vi är två studenter på termin 6, socionomprogrammet på Socialhögskolan i Stockholm. Under 

hösten skriver vi C-uppsats som handleds via institutionen för socialt arbete. Målgruppen för 

vår uppsats är gymnasieungdomar och studien fokuserar på hur ungdomar upplever 

gymnasieskolan, hur relationer i och utanför skolan samt hur skolprestationer påverkar deras 

mående. Detta genom enskilda intervjuer. 

 

Forskningsetiska principer: 

- Deltagandet är frivilligt 

- Deltagaren kan välja att avbryta intervju utan att ange skäl samt utan att det ger några 

negativa följder 

- Intervjun kommer att spelas in och transkriberas 

- Deltagaren är anonym, alla uppgifter som kan härledas till ungdomen kommer att 

avidentifieras 

- Vid uppsatsmomentets slut kommer inspelningar och transkriberade texter att raderas 

- Informationen från ungdomen kommer endast att användas för vår uppsats och vi som 

intervjuare omfattas av tystnadsplikt kring materialet 

 

Bettina Tiger                                           Julia Hellström 

xxxxxxxx@xxxxxxxx                             xxxxxxxx@xxxxxxxx 

mobil: 07xxxxxxxx                                  mobil: 07xxxxxxxx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn på deltagare: .......................................................... 

 

Jag godkänner härmed mitt barns deltagande i studien 

 

Vårdnadshavares namn:                                          Vårdnadshavares underskrift: 

………………………………….                           …………………………………….. 

Ort och datum: …………………………………………………….. 

 


