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”Den som står bredvid dig 
 behöver inte alltid stå dig nära” 

 
Stödnätverkets betydelse  

för ungdomars välbefinnande  
 
 

Emelia Perandersdotter 
 

 
Forskning visar att ungdomar verkar må allt sämre. Undersökningen testade 
eventuella samband mellan ungdomars stödnätverk och deras känsla av 
sammanhang (KASAM), språk/kulturs påverkan på dessa faktorer, samt vad 
som är viktigt hos en stödperson. Enkätfrågor om det sociala nätverket, för 
att fastställa KASAM samt om vem man vänder sig till i olika situationer 
besvarades av 147 gymnasieungdomar från Mälardalen. Positivt samband 
mellan KASAM och ungdomarnas stödnätverk påvisades. Ungdomarna 
vände sig främst till familjen vid behov av stöd, men kompisar var också 
viktiga, speciellt för tjejer. Det viktigaste hos en stödperson var att lyssna, 
vara förstående, finna lösningar, att den känner individen, samt att den är 
snäll. Tidigare forskning verkar kunna befästas - att ungdomar med ett 
starkt stödnätverk mår bättre.  
 
Key words: social network, support, sense of coherence, adolescents, 
support persons.  

 
 

Inledning 
 
 
Socialt stöd och sociala nätverk 
 
Med socialt stöd avses sociala tillgångar, resurser, eller nätverk som människor kan använda 
sig av när de är i behov av stöd, råd, hjälp, vägledning, uppskattning, tröst, skydd, eller 
uppbackning. Socialt stöd innebär även att man tas omhand, är aktad och värdefull, och del av 
ett kommunicerande nätverk med ömsesidiga åtaganden (Cobb, 1976). 
 Ett socialt nätverk kan på ett enkelt sätt definieras som ”…ett begrepp för det 
relationssystem av människor som känns betydelsefullt för oss” (Andresen, 2002, s. 90). En 
persons närmaste sociala nätverk kan innehålla familj, make/maka, barn, syskon, föräldrar 
och nära vänner. Vid utvidgande av begreppet kan även innefattas till exempel övrig släkt, 
arbetskamrater, fritidsledare, bekanta i den mindre regelbundna umgängeskretsen, samt - för 
skolungdomar - skolkamrater, lärare, skolkurator, skolsköterska och ungdomsmottagning. 
Dessa personer som befinner sig i periferin av det sociala nätverket kan sägas tillhöra det 
utökade nätverket. Även om dessa personer inte har daglig kontakt och direkt påverkan på 
personens liv kan det tänkas att dessa genom sin blotta existens bidrar till en känsla av 
säkerhetsnät som hjälper till att skapa trygghet i tillvaron - vetskapen att personer finns där 
som bryr sig tillräckligt om för att ta emot vid ett fall. I de fall som de uppfattas som positiva 
skulle till exempel de nämnda exemplen skolkurator, skolsköterska eller personal vid en 
ungdomsmottagning ur ett personligt perspektiv kunna uppfattas som latenta resurser som kan 
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aktiveras vid behov. Många personliga berättelser i veckopress, tv och annan media 
framhåller hur någon i det sociala nätverket varit av avgörande vikt som stöd under en kris, 
under en svår period i en människas liv eller som återkommande rådgivare. Denna någon är 
ibland en av de allra mest närstående, men dock långt ifrån alltid. I vissa känsliga situationer 
poängteras särskilt det positiva med att personen varit någon utomstående, vilket på nytt 
antyder vikten av ett utökat nätverk.  
 I en amerikansk undersökning påvisade Bingenheimer, Notaro och Zimmerman (2002) att 
ungdomar som upplevde sig ha en naturlig mentor både hade mer positiv attityd till skolan 
och lägre nivåer av problembeteenden. En annan amerikansk studie av Urberg, 
Degirmencioglu, Tolson och Halliday-Scher (1995) undersökte strukturen hos ungdomars 
sociala nätverk med tonvikt på kompisnätverket. De fann bland annat könsskillnader i 
nätverkets utformning. Flickorna hade i undersökningen fler nära, sociala relationer av intim 
vänkaraktär än pojkarna, som istället hade fler kompisrelationer i större grupper. Flickorna 
deltog i fler sociala sammanhang och var även mer aktiva aktörer i att knyta nya 
vänskapsband än pojkarna. Det fanns här även skillnader i nätverkens utformning beroende 
på etnisk bakgrund, där de tillfrågade afroamerikanska ungdomarna var mindre orienterade 
mot att deras närmaste nätverk bestod av kompisar med liknande bakgrund, jämfört med de 
vita ungdomarna vars nätverk övervägande var personer med liknande bakgrund som dem 
själva. Dock hade samtliga tillfrågade grupper den större delen av sina kompisnätverk i 
skolan. I sin undersökning av hur ungdomars depressiva symptom påverkas av att ha ett 
kompisnätverk fann Ueno (2005) ett negativt samband mellan antalet vänner och kompisar 
och personens depressiva symptom. Ett starkt kompisnätverk sammanknippades med andra 
ord med färre depressiva symptom.   
 Under tonåren sker ett stort antal förändringar, både psykiskt och fysiskt, på vägen från att 
vara barn till vuxenlivet. Även tidigare stabila relationer till människor i deras sociala nätverk 
kan under denna tidsperiod plötsligt förändras och värderas om. Relationer mellan föräldrar 
och barn förändras under tonårstiden från att vara hierarkiska och ensidiga till att 
karaktäriseras av mer jämlika och ömsesidiga mönster (Noack & Buhl, 2005). Creasey och 
Koblewski (1991) har undersökt tonåringars relationer till sina far- och morföräldrar. De fann 
flera indikationer på att flickorna upplevde mer nära och stödjande relationer till sina far- och 
morföräldrar jämfört med pojkar. De såg även indikationer på att de flesta ungdomarna inte 
uppfattade sina far- och morföräldrar som främsta källor till stöd i personliga ärenden, men 
också att de flesta far- och morföräldrar fortsatt spelade en relativt stor roll i sina 
tonårsbarnbarns sociala nätverk. Blyth, Hill och Thiel (1982) har i sin forskning funnit att i 
genomsnitt tio procent av ungdomars samtliga viktiga närstående är vuxna personer utanför 
släkten. Galbo (1984) framhåller att föräldrar oftast, men inte alltid, är ungdomars största 
källa till påverkan, samt att andra viktiga vuxna kan komma från en stor grupp av släktingar 
och andra, obesläktade vuxna.  
 
 
Det salutogena synsättet och KASAM 
 
Enligt Antonovsky (1987) handlar det salutogena synsättet om att betrakta sjukdom och hälsa 
som två ytterpunkter på ett kontinuum. Så kallade riskfaktorer och hälsofaktorer placerar 
individen på en punkt på detta kontinuum. Det salutogena synsättet fokuserar på att utforska 
vad som kan påverka en person att röra sig mot hälsosidan på kontinuumet (Antonovsky, 
1987).  
 Ett centralt begrepp inom det salutogena synsättet är KASAM som står för känsla av 
sammanhang och vilket är en sådan hälsofrämjande faktor. KASAM innefattar tre aspekter: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet ”syftar på i vilken utsträckning 
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man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är 
ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus – det vill säga kaotisk, 
oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig” (Antonovsky, 1987, s. 16-17). Hanterbarhet 
definieras som ”den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med 
hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av” 
(Antonovsky, 1987, s. 17).  Slutligen beskrivs meningsfullhet som vikten av att vara delaktig 
”som medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga upplevelser” 
(Antonovsky, 1979, s. 128). Inom forskningen operationaliseras KASAM oftast genom 
användandet av frågeformulär som avser att mäta styrkan i förekomsten av de olika 
faktorerna. Eriksson och Lindström (2006) framhåller i sin granskning av användningen av 
frågeformuläret för Känsla av Sammanhang att KASAM ”…är en resurs som möjliggör för 
människor att hantera spänningar, att reflektera över sina yttre och inre resurser, att identifiera 
och mobilisera dem, att befrämja effektiv coping genom att finna lösningar, och att lösa 
spänningar på ett hälsofrämjande sätt. Frågeformuläret för Känsla av Sammanhang har visat 
sig vara psykometriskt validerad.” (Eriksson & Lindström, 2006, s. 376).  
 
 
Tillgång till ett utökat stödnätverk - språk och kulturs påverkan  
 
”Språk och kommunikationsmönster är kulturens bärare, men också dess spegel… // 
…Människor från olika kulturer har med andra ord olika vanor och kommunicerar på olika 
sätt.” (Nilsson & Waldemarsson, 1994, s. 129). Det språk som talas i hemmet blir naturligt en 
persons primära språk för kommunikation. Då invandrargrupper ofta är i minoritet i svenska 
samhällen tillhör, i dessa grupper, personer med samma språkbakgrund sannolikt oftare det 
nära sociala nätverket snarare än att de hör till det utökade nätverket. 
 Även om språken i sig inte är oöverstigliga hinder, kan det vara svårare att skapa eller att 
vid behov söka stöd av ett utökat nätverk om man upplever sig begränsad av att inte kunna 
göra det genom att använda sitt eget språk. I en amerikansk undersökning av utländska 
utbytesstudenter med engelska som andraspråk fann Almarza, Fox och Li (2007) att språket 
och individuella språkbegränsningar hade stort inflytande på flera områden. Detta gjorde 
studenterna inte bara rädda för att kommunicera med dem som talade landets huvudspråk, 
men gjorde också att de upplevde många svårigheter i sina akademiska studier och sina 
vardagsliv.  
 I en brittisk undersökning av socialarbetares syn på språkets inverkan i arbetet framkom 
liknande upplevelser av dessa svårigheter. Dessa socialarbetare mötte i sitt dagliga arbete 
människor som upplevde sig socialt utanför på grund av sin oförmåga att kommunicera på 
landets huvudspråk. Att inte kunna tala engelska i en miljö där detta är det dominerande 
språket utgjorde ett stort hinder för minoritetsgrupper. De begränsades i sina möjligheter att 
delta socialt och politiskt, skaffa sig anställning och ta del av service och information 
(Harrison, 2007). Även om båda dessa undersökningar genomförts i engelskspråkiga länder, 
och i en något annorlunda kultur jämfört med den svenska kan det på god grund antas att 
erfarenhet av liknande upplevelser och svårigheter finns hos minoritetsspråkgrupper i 
Sverige.  
 Även olika etniska bakgrunder kan påverka hur en persons sociala nätverk utformas. Vissa 
kulturer stödjer i sin värdegrund familjen och dess förgreningar, ibland på ett sätt som  
generöst välkomnar utomstående in i familje-, släkt- och vänkretsen, ibland på ett sätt som 
stänger utomstående helt ute. Den icke-verbala kommunikationen, såsom kroppshållning, 
rörelser, gester och mimik, samt den kulturella värdegrunden skiljer sig ibland avsevärt åt 
mellan kulturer. Detta kan försvåra kommunikation och öka risken för sociala missförstånd. 
Detta i kombination med språksvårigheter kan ytterligare försvåra och minska möjligheterna 
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till interaktion. De kulturella skillnaderna kan även vara en svårighet när det gäller att 
uppfatta korrekt innebörd av språkets ord i dess kontext. Almarza, Fox och Li (2007) fann 
även indikationer på detta då många internationella studenter ofta klagade på att inga av 
orden under läsningen var svåra att förstå, men att förståelsen krävde att man kände till den 
kulturella kontexten. Dessa faktorer försvårar därigenom också att skapa ett utökat socialt 
nätverk, särskilt om man är bosatt i ett land med en kultur och ett språk som skiljer sig 
mycket från de egna.  
 Med koppling till denna undersökning kan även påpekas att av de vuxna som ungdomar 
ofta kommer i kontakt med såsom lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, fritidsledare, tränare 
med flera, är - kanske med undantag för i mycket invandrartäta samhällen – fortfarande 
majoriteten av nordiskt ursprung.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
I Statens offentliga utredning om ungdomar, stress och psykisk ohälsa (2006) framkom 
genom intervjuer med 700 ungdomar från fyra olika orter att ungdomar i Sverige mår allt 
sämre. Det finns därför all anledning till att undersöka vilka faktorer som kan bidra till att 
öka deras välmående.  
 Det övergripande syftet med studien var att undersöka betydelsen av att ha ett nära och 
utökat socialt nätverk tillgängligt samt nätverkets relation till hur ungdomar mår i vardagen. 
Utgör ett utökat nätverk en trygghetsskapande ram i livet, en känslomässig buffert gentemot 
de eventuella faror och svårigheter man kan föreställa sig att man kan komma att ställas inför 
i framtiden? Speciellt viktigt kan detta vara när det gäller mycket unga människor som 
fortfarande försöker finna sin identitet och plats i tillvaron, och därför angeläget att 
undersöka. Frågeställningarna var följande:  
 
1. Vilka förhållanden finns mellan ungdomars upplevelse av tillgänglighet hos deras 
stödnätverk och deras upplevelse av sin vardag? (Upplevelsen av vardag mättes genom 
KASAM.) Hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan dessa faktorer. 
 
2. Påverkar hemspråket/hemkulturen förekomsten av och den upplevda tillgängligheten hos 
dessa nätverk? Hypotesen var här att en annan språklig och kulturell bakgrund skulle kunna 
försvåra bildandet av ett utökat stödnätverk. 
 
3. Finns det samband mellan vem ungdomar vänder sig till och vilken fråga det gäller?  
 
4. Finns det könsskillnader i nätverkens utformning och vem man vänder sig till?  
 
5. Hur tillgängliga upplever gymnasieungdomarna personerna i dessa nätverk? Särskilt 
intressant var här att se på förhållandet till skolhälsovården och ungdomsmottagningar, det 
vill säga stödresurser för ungdomar som samhället tillhandahåller. 
 
6. Vad värderar ungdomarna högst hos en stödperson? 

 
 

Metod 
 
Designen för den här undersökningen var att genom enkätundersökning mäta upplevelsen av 
tillgänglighet hos stödnätverk samt känsla av sammanhang (KASAM) hos gymnasieelever. 
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Stödnätverkets omfattning och utformning undersöktes och sattes i relation till KASAM (se 
Figur1).  
 
 
 
 
                         Socialt                                                                   
                     stödnätverk          ?         KASAM 
 
 
 
 
Figur 1. Studiens design. 
 
 
Pilotstudie 
  
En mindre pilotstudie genomfördes genom intervjuer med två skolsköterskor vid gymnasie-
skolor i Mälardalen. Resultaten av dessa två intervjuer tydde på att många ungdomar 
utnyttjade den möjlighet som fanns att även söka socialt stöd hos skolsköterskorna när de 
kände behov av det. Förändring över tid hade skett, då många av ungdomarna upplevdes ha 
mycket lättare för att ta kontakt av sociala skäl nu än tidigare årskullar haft.  
 Då denna personalgrupp kan vara en viktig resurs för ungdomarna, var det av intresse att 
titta närmare på hur de i sin tur uppfattas av eleverna själva, vilket hoppades kunna belysas 
något genom huvudundersökningen där dessa personalgrupper fanns representerade i 
enkätmaterialet. 
 
 
Deltagare 
 
Studien omfattade 149 gymnasieungdomar i Mälardalen. För att garantera spridningen i 
underlaget så att resultaten inte påverkades av eventuella tendenser hos de skilda 
studieprogrammen att dra till sig personer med liknande läggning, bakgrund och värderingar 
gjordes stratifierat urval av olika gymnasieprogram där ungdomarna klassvis tillfrågades om 
de ville delta i undersökningen. De utvalda programmen var från skilda inriktningar och detta 
ökade sannolikt könsbalansen samt gav spridning i underlaget gällande psykosocial och 
socioekonomisk bakgrund. De deltagande klasserna kom från gymnasieprogrammen 
Omvårdnadsprogrammet, Fordonsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Natur-
vetenskapsprogrammet. De två förstnämnda representerar yrkesinriktade program där 
könsfördelningen förväntades vara övervägande tjejer respektive killar, de två sistnämnda 
representerade studieförberedande program där könsfördelningen förväntades vara mera jämn 
mellan tjejer och killar. Detta urval ansågs sannolikt ge ett tillfredsställande representativt 
tvärsnitt av den aktuella åldersgruppen. Ungdomarna som tillfrågades studerade vid tillfället 
för undersökningen det tredje läsåret på respektive gymnasieprogram. Av de 149 
respondenterna  som mottog enkäten avstod två från att fylla i den, vilket gav dataunderlaget 
n = 147. Av dessa var 60 killar och 87 tjejer, och åldern var 17-22 år, Mdn = 18.  
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Material 
 
 Bakgrund och stödnätverk. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågorna kön, ålder, 
utbildningsprogram, födelseland, föräldrarnas födelseland och vilket språk som talas i 
hemmet. Därefter kom frågor om det personliga nätverkets utformning, vilka som upplevdes 
finnas i det och om personen kunde tänka sig att vända sig till dessa vid behov av stöd. Dessa 
frågor var utformade med huvudfrågan Vilka av följande personer upplever Du att Du skulle 
kunna vända Dig till om Du behövde extra stöd någon gång? Därefter följde en lista på 
personer, till exempel föräldrar, syskon, lärare, vänners/kompisars föräldrar, fritidsledare med 
flera. Efter varje person kunde respondenten svara genom att markera på en 7-gradig 
Likertskala där 1 = ”Ja, absolut” och 7 = ”Absolut inte” (se Bilaga 1). Cronbach’s alpha 
testades för dessa frågor och resultatet av detta var 0.84, vilket möjliggjorde ett index 
innehållande samtliga delfrågor.  
 
 KASAM. Följande frågor mätte graden av KASAM utifrån Björvell och Langius svenska 
översättning av Antonovskys The Sense of Coherence Questionnaire (Björvell & Langius, 
1987). Frågorna besvarades genom markering på en 7-gradig Likertskala (se Bilaga 1). Några 
exempel på frågor från detta formulär var: Har Du känslan av att vara i en obekant situation 
utan att veta vad Du skall göra? Denna fråga avsåg att mäta KASAM-dimensionen 
begriplighet. Frågan Har Du en känsla av att Du blir orättvist behandlad? mätte KASAM-
dimensionen hanterbarhet, och frågan Har Du en känsla av att Du faktiskt inte bryr Dig om 
vad som pågår runt omkring Dig? mätte KASAM-dimensionen meningsfullhet (se Bilaga 1). 
Resultatet av test för Cronbach’s alpha var för KASAM- frågorna 0.76 vilket var i linje med 
Eriksson och Lindströms (2006) tidigare granskning av skalans tillförlitlighet.  
     
 Stödnätverk. Därefter följde nio öppna frågor om vem man skulle vända sig till om man 
var i behov av stöd i specifika situationer, till exempel vid ekonomiska bekymmer, 
drogproblem, konflikter i familjen, studieproblem, graviditet/eventuellt faderskap. Dessa 
frågor formulerades efter modellen Vem skulle Du vända Dig till om…? Respondenten 
uppmanades att svara med den relation man har till vederbörande, inte personnamn, och 
svarade här med egna ord på den rad som fanns tillgänglig efter varje fråga (se Bilaga 1). 
      
 Vad som är viktigast hos en stödperson. Avslutningsvis uppmanades respondenten att 
bland tio olika alternativ ringa in fem saker som upplevdes som viktiga hos en person som 
man kan prata med vid behov av stöd. Eleverna gavs även alternativet att själv skriva in något 
som upplevdes viktigt men som saknades bland de förtryckta alternativen. De förtryckta 
alternativen var förstående, kunnig, kan hjälpa mig finna lösningar, tillgänglig (lätt att få tag 
på), snäll, lyssnar, ungdomlig, cool, fördomsfri och känner mig (se Bilaga 1). 
      
Totalt omfattade enkäten sex bakgrundsfrågor, 15 frågor om upplevelsen av nätverkets 
tillgänglighet vid behov av stöd, åtta frågor till underlag för bedömning av personens 
KASAM, nio öppna frågor om specifika situationer samt den avslutande frågan om vad som 
är viktigast  hos en person att vända sig till. Totalt antal frågor var således 39. 
 
 
Procedur 
 
Först kontaktades de aktuella skolorna genom brev till rektorerna för att informera om 
undersökningen, dess syfte och utformning, samt för att fråga om det var möjligt att låta 
eleverna i de aktuella klasserna delta i undersökningen. Rektorerna gavs möjlighet att ställa 
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frågor och fick ta del av det material som ansågs vara relevant för ett ställningstagande, enkät 
bifogades. De skolor som tillfrågats visade sig alla positiva till elevernas deltagande. 
Klassföreståndarna kontaktades därefter för närmare information och inplanering av 
besökstillfälle. Enkäten delades ut under klassrumsbesök i de utvalda grupperna. Platsen var i 
respektive gymnasieskolas lektionssalar i anknytning till den ordinarie undervisningen. 
Inledningsvis gavs enklare information om undersökningens bakgrund, samt, i enlighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (1990), information om sekretess och deltagandets frivillighet. Kontaktinformation 
gavs för de deltagare som önskade ta del av undersökningens resultat. De ungdomar som 
valde att besvara enkäten gavs därefter tillräcklig tid för att göra detta, vilket visade sig vara 
ca åtta minuter, varefter enkäterna samlades in. Insamlade data fördes in i 
statistikprogrammet SPSS, och analyserades och granskades därefter för sammanställning av 
resultat och utformning av underlag till senare diskussion. De ifyllda enkäterna förvarades 
inlåsta för att säkra individernas anonymitet.  
 
  
Databearbetning 
  
 Internt bortfall. Bland insamlade data saknades för två individer värden på en KASAM-
fråga. För att undvika bortfall av befintlig data hos dessa individer kompenserades detta 
genom att värden imputerades baserat på individens övriga KASAM-svar. 
     Bland svaren på uppskattning av tillgänglighet saknades ett flertal svar. Då dessa 
huvudsakligen utgjordes av kategorierna syskon, far- och morföräldrar, idrottsledare utanför 
skolan, samt annan fritidsledare utanför skolan, antogs det att avsaknaden av dessa svar berott 
på att dessa stödpersoner helt saknas i personens nätverk. För att även i dessa fall undvika 
bortfall av befintliga data ersattes dessa saknade svar av värdet för ”absolut inte”, vilket 
motsvarar att individen inte vänder sig till denna person när den är i behov av stöd. 
 
 Vem man vänder sig till. Uppmaningen på de nio frågorna om vem personen skulle vända 
sig till i olika situationer var att nämna den person man spontant först kom att tänka på. En 
del följde instruktionerna och nämnde en person, medan vissa nämnde flera. En 
frekvensräkning på de olika svaren i de olika frågorna genomfördes där samtliga angivna svar 
togs med. Vissa svar kategoriserades tillsammans, efter principen att till exempel svaren bror 
och syster lades samman med kategorin syskon. Den enda åtskiljning som gjordes var efter 
kön, vilket skulle möjliggöra jämförelser mellan tjejer och killar. Utifrån frekvenserna 
räknades fram hur många procent av respektive könsgrupp som avgett respektive svar. Dessa 
procentvärden lades in i separata diagram, en för varje fråga. Detta för att kunna upptäcka 
intressanta skillnader och mönster som var värda att uppmärksamma. 

 
 

Resultat 
 

 
Ungdomars stödnätverk 
 
Index för upplevelsen av tillgänglighet hos stödnätverk visade att bland de omfrågade 
kategorierna fanns starkast upplevd tillgänglighet hos föräldrar och syskon och minst upplevd 
tillgänglighet hos fritidsledare i och utanför skolan (se Tabell 1). Störst skillnad mellan könen 
uppvisade kategorin kompisar förutom dem jag mest umgås med, där tjejernas index var lägre 
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jämfört med killarnas (se Tabell 1). Detta betyder att killarna i större utsträckning än tjejerna 
upplevde att de kunde vända sig till kompisar utanför den närmsta vänkretsen vid behov av 
stöd. 
 Ungdomsmottagning, skolkurator och skolsköterska, det vill säga de stödresurser för 
ungdomar som samhället tillhandahåller, hade medelvärden något över mitten på skalan för 
upplevd tillgänglighet. Högst medelvärde av dessa hade ungdomsmottagning (se Tabell 1). 
  
 
Tabell 1  
Index för upplevelsen av tillgänglighet hos stödpersoner  
 
 

 
 

 

 Upplevd tillgänglighet (skala 1-7) 
 

Stödperson 

 

Tjejer 
 

 

Killar 
 

 

Totalt 
 

 

Föräldrar 
 

6.02 
 

6.07 
 

6.04 
Syskon 5.60 5.20 5.44 
Kompisar förutom dem jag mest umgås med 4.00 4.78 4.32 
 Mor- och farföräldrar 3.87 4.37 4.07 
Ungdomsmottagning 4.33 3.58 4.03 
Lärare 3.90 4.02 3.95 
Skolkurator 3.98 3.88 3.94 
Skolsköterska 3.97 3.87 3.93 
Vuxna släktingar utanför närmaste familjen 3.74 3.97 3.83 
Jämnåriga släktingar utanför närmaste familjen 3.44 3.73 3.56 
Kompisars föräldrar 3.22 3.22 3.22 
Präst/pastor eller annan religionsanknuten vuxen 3.24 2.72 3.03 
Idrottsledare utanför skolan 2.60 3.23 2.86 
Fritidsledare utanför skolan 2.53 2.85 2.66 
Fritidsledare i skolan 2.29 2.83 2.51 
Totalt  3.78 3.88 

 
3.82 

 

 
 
En tvåvägs variansanalys med kön och födelseland som oberoendevariabler och upplevelsen 
av tillgänglighet hos stödnätverk som beroendevariabel utfördes. Den visade inga signifikanta 
skillnader mellan tjejer och killar, F(1, 143) = 5.74, n.s., eller någon signifikant effekt av 
födelseland, F(1, 143) = 0.001, n.s. Inte heller någon signifikant interaktionseffekt kunde 
påvisas, F(1, 143) = 0.20, n.s. (se Tabell 2). 
 
 
Tabell 2 
Upplevelsen av tillgänglighet hos stödnätverk relaterat till kön och födelseland  
 
 

 
 

 

Tjejer 
 

 

Killar 
 

 

Totalt 
 

 

Födda i Sverige och övriga Norden 
 

3.80 
 

3.87 
 

3.83 
Födda i andra länder 3.68 3.97 3.79 
Totalt 3.78 3.88 3.82 

 
 

Not. Skala 1(inget stöd) -7(starkast stöd). 
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KASAM 
 
En envägs variansanalys visade inga signifikanta skillnader i KASAM mellan ungdomar 
födda i Sverige och Norden jämfört med ungdomar födda i andra länder F(1, 144) = 0.17, n.s. 
Signifikant effekt av kön på KASAM, oavsett födelseland, fanns F(1, 144) = 4.64, p = .03. 
Killarnas genomsnittliga KASAM var signifikant högre än tjejernas (se Tabell 3).  
 
 
 Tabell 3 
KASAM  relaterat till kön och födelseland 
 
 

 
 

 

Tjejer 
 

 

Killar 
 

 

Totalt 
 

 

Födda i Sverige och övriga Norden 
 

4.39 
 

4.69 
 

4.51 
Födda i andra länder 4.30 4.95 4.54 
Totalt* 4.38 4.72 4.52 

 
 

*Signifikant könsskillnad på KASAM, p = .03.  
 
 
Relation mellan stödnätverk och KASAM 
 
Undersökningens huvudfrågeställning var att utröna eventuella samband mellan ungdomars 
sociala stöd och hur de mår. För att testa detta utfördes ett Pearson korrelationstest. En positiv 
korrelation påvisades mellan upplevelsen av tillgänglighet hos stödnätverk och KASAM, R = 
.253, p = .002.  
 
 
Vem vänder man sig till? 
 
För att få en överblick av hur ofta personer nämnts som den man vänder sig till då stöd 
behövs - oavsett i vilken fråga - sammanställdes den totala frekvensen för samtliga 
förekommande svar på denna del av enkäten. För både killarna och tjejerna var de personer 
som oftast angetts mamma, pappa, syskon, vän eller kompis, pojk- eller flickvän, lärare och 
övriga släktingar (se Figur 2 och 3). Mellan dessa kategorier och övriga angivna svar var det 
stor skillnad i frekvens, övriga svar förekom endast i mindre omfattning och i enskilda frågor.  
 

195

140
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88
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35

0 50 100 150 200 250

Mamma

Pappa

Syskon

Vän/Kompis

Pojkvän/Flickvän

Lärare

Övriga släktingar

 
Figur 2. Frekvenser för killarnas mest förekommande svar totalt på frågorna om vem man 
vänder sig till vid behov av stöd (n = 60). 
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Figur 3. Frekvenser för tjejernas mest förekommande svar totalt på frågorna om vem man 
vänder sig till vid behov av stöd (n = 87). 
 
 
Tjejer vände sig i större grad än killar till vänner och kompisar vid behov av stöd (se Figur 4). 
Detta gällde för samtliga situationer som frågades om, förutom en. Det enda tillfälle när detta 
inte gällde var vid ekonomiska bekymmer då ingen av tjejerna nämnde vän eller kompis som 
den person man skulle vända sig till medan fem procent av killarna kunde tänka sig detta (se 
Figur 4).  
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Figur 4. Procentandel av tjejerna respektive av killarna som i olika frågor nämnt vän eller 
kompis som den man skulle vända sig till (n = 147). 
 
 
Vid bråk i familjen uppgav tjejerna i större grad att de skulle kunna vända sig till utomstående 
för stöd än vad killarna gjorde. Killarna uppgav i sin tur i större utsträckning att de i en sådan 
situation skulle vända sig till familj och övrig släkt än vad tjejerna gjorde (se Figur 5). 
(Observera att flera svar ibland har angetts, det är alltså möjligt att ha angett både närstående 
och utomstående, det ena uteslöt sålunda inte det andra.) Vid kärleksbekymmer vände sig 
både killar och tjejer helst till vänner och kompisar (se Figur 6). Vid funderingar om 
sexualitet märktes det mycket tydligt att tjejerna föredrog att vända sig till vänner och 
kompisar. Även i förhållande till killarna var det stor skillnad i denna fråga (se Figur 7). 
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Figur 5. Procentandel av tjejerna respektive av killarna som angett att de vid bråk i familjen 
skulle vända sig till någon i familj eller övrig släkt respektive någon utomstående för stöd (n 
= 147). 
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 Figur 6. Personer nämnda som den man skulle vända sig till om man hade kärleksbekymmer. 
Procentandel av tjejerna respektive av killarna (n = 147). 
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 Figur 7. Personer nämnda som den man skulle vända sig till om man funderade över 
sexualitet. Procentandel av tjejerna respektive av killarna (n = 147). 
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Vad som är viktigast hos en stödperson 
 
De fem mest förekommande svaren på frågan om vad som är viktigt hos en stödperson var i 
fallande ordning lyssnar, förstående, kan hjälpa mig finna lösningar, känner mig, samt snäll 
(se Tabell 4). För att testa om tjejer och killar värderat de fem viktigaste sakerna lika mycket 
utfördes Chi2-test. Detta visade endast signifikant skillnad för lyssnar (χ² = 6.32, df = 1, p < 
.05), som tjejerna hade värderat högre än killarna. Killarna värderade i första hand att 
personen är förstående. I övrigt visades inga signifikanta skillnader beroende på kön.  
 
 
Tabell 4 
De fem saker som upplevs som viktigast hos en stödperson 
 

  

Procent  
 

  

Tjejer 
 

Killar 
 

Totalt 
  

 

Lyssnar* 
 

96.55 
 

85.00 
 

91.84 
Förstående 91.95 90.00 91.16 
Kan hjälpa mig finna lösningar 72.41 66.67 70.07 
Känner mig 66.67 55.00 61.90 
Snäll 52.87 45.00 49.66 

 
 

*uppvisar signifikant skillnad beroende på kön, p < .05. 
 
 

Diskussion 
 

Huvudsyftet med studien var att undersöka om förekomsten av ett socialt nätverk  påverkar 
hur ungdomar mår i vardagen. Intresse fanns även att se på om hemspråket/hemkulturen 
påverkar denna förekomst, då en hypotes fanns att en annan språklig och kulturell bakgrund 
skulle kunna försvåra bildandet av ett utökat stödnätverk. Vidare önskade undersökningen se 
närmare på om det finns samband mellan vem man vänder sig till i förhållande till vilken 
situation det gäller, samt om det finns könsskillnader för detta. Undersökningen ville också 
belysa hur tillgängliga gymnasieungdomarna upplever personerna i dessa nätverk, speciellt 
de stödresurser för ungdomar som samhället tillhandahåller, i detta fall skolhälsovård och 
ungdomsmottagningar. Slutligen önskade undersökningen utforska vad ungdomarna 
värderade högst hos en stödperson. Förhoppningen var att undersökningen skulle kunna ge 
ökad kunskap inom detta forskningsområde samt ledtrådar för utformande av åtgärder som 
kan underlätta för ungdomar att skapa sig ett tillgängligt stödnätverk. Undersökningen 
önskade dessutom ge underlag och idéer för fortsatt forskning på området.  
  
  
Ungdomars stödnätverk 
 
Starkast tillgänglighet vid behov av stöd upplevde ungdomarna hos föräldrar och syskon och 
minst upplevd tillgänglighet hos fritidsledare i och utanför skolan. Att föräldrar och syskon 
upplevs som mest tillgängliga var inte helt oväntat, då de flesta kan antas bo samman med 
dessa och att de flesta har åtminstone tillfredsställande kontakt med dem. Orsaken till att 
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fritidsledare hamnat längst ner på listan bland de undersökta personerna kan tänkas vara att 
många ungdomar inte har någon kontakt med personer ur dessa grupper. 
 Ungdomsmottagning, skolkurator och skolsköterska hade sammanlagt ett index för 
upplevd tillgänglighet strax ovan mitten av skalan. Även om detta är ett fullt acceptabelt 
värde är det av intresse att se på vad som kan göras för att stärka dessa relationer.  
 I likhet med undersökningen som Urberg, Degirmencioglu, Tolson och Halliday-Scher 
(1995) genomförde fanns könsskillnader i kompisnätverkens utformning. Från killar hade 
kategorin kompisar förutom dem jag mest umgås med fått högre tillgänglighetsindex än den 
hade fått från tjejer. Trots detta nämnde i åtta av nio frågor fler tjejer än killar vänner och 
kompisar som den man vänder sig till vid behov av stöd. Detta kan tolkas som att tjejerna 
vänder sig till nära vänner och kompisar, medan killarna lika gärna vänder sig till kompisar i 
ett större nätverk än de närmaste. Detta bekräftar resultaten från den tidigare undersökningen 
(Urberg et al., 1995).  
 Det fanns inga skillnader mellan ungdomar födda i Sverige och Norden gentemot 
ungdomar födda i andra länder gällande uppfattningen av tillgänglighet hos stödnätverk. 
Hypotesen att en annan kulturell bakgrund skulle kunna försvåra bildandet av ett utökat 
stödnätverk förkastas därmed, och går således emot undersökningen som gjordes av Almarza, 
Fox och Li (2007). Orsaken till detta skulle kunna vara otillräcklig mängd material i 
kategorierna för att få fram statistisk power i just de analyser som gjordes med fokus på 
etniska grupper. Det kan också vara så att operationaliseringen med utgångspunkt i 
födelseland varit otillräcklig, och att en operationalisering baserad på hemspråk hade varit 
tillförlitligare eftersom språket kan antas ha större betydelse för bildandet av sociala nätverk 
än vad kulturen har.  De flesta ungdomar med flera hemspråk talade dock även svenska i 
hemmet, vilket gjorde att det inte fanns tillräckligt underlag för att få en statistiskt jämförbar 
grupp med ungdomar som inte talar svenska hemma. Hypotesen om hemspråkets påverkan på 
bildandet av ett utökat stödnätverk kan därför varken verifieras eller förkastas. 
 
 
KASAM  
 
Även om denna undersökning inte haft fokus på KASAM enskilt tycks den bekräfta det som 
Antonovsky (1987) kommit fram till, nämligen att KASAM är en hälsofrämjande faktor. 
Tjejer visade sig ha signifikant lägre KASAM än killar, vilket är intressant att reflektera över. 
Vad det beror på är det dock svårt att spekulera i. Kanske beror det delvis på att samhället 
fortfarande är patriarkiskt upplagt, även om ansträngningar görs för att göra det mer jämlikt. 
Det fanns inga skillnader i KASAM mellan ungdomar födda i Sverige och Norden gentemot 
ungdomar födda i andra länder. Detta tyder på att det inte är kulturell tillhörighet som 
påverkar hur ungdomarna mår, utan att det är andra faktorer som har större betydelse för 
detta.  
 
 
Relation mellan stödnätverk och KASAM 
 
Huvudresultatet av undersökningen är att det fanns statistiskt signifikanta samband mellan 
upplevelsen av tillgänglighet hos stödnätverk och KASAM. Med största sannolikhet existerar 
alltså reella samband mellan om ungdomarna känner att de har ett tillgängligt stödnätverk och 
hur de mår i sin vardag. Detta verifierar hypotesen om ett positivt samband mellan dessa 
faktorer. Resultatet går i samklang med att Ueno (2005) fann negativt samband mellan antalet 
vänner och kompisar och ungdomars depressiva symptom.  
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 Att man mår bättre om man vet att folk runt omkring stöttar och backar upp vid svårigheter 
är föga överraskande, det har nog de flesta upplevt någon gång, liksom att det känns tyngre 
när man inte har någon att vända sig till. Men tankeexperimentet fungerar även för att man 
sannolikt också har lättare att ta kontakt med människor och skapa ett socialt nätverk när man 
mår bra, mot om man mår dåligt. Det gör att man ställer sig frågan om vilket som är hönan 
och vilket som är ägget. För att närmare kunna avgöra hur och i vilken grad dessa faktorer 
påverkar varandra, krävs ytterligare forskning på området. 
 
 
Vem vänder man sig till? 
 
I samklang med resultaten av den undersökning som Galbo (1984) genomfört, där resultatet 
visade att föräldrar oftast är ungdomars största källa till påverkan, syntes i denna 
undersökning tydligt att föräldrarna var de personer som ungdomarna helst vände sig till. Det 
var endast när det handlade om vem man vänder sig till när det är bråk i familjen, vid 
kärleksbekymmer, samt för tjejerna vid funderingar om sexualitet som denna trend frångicks. 
 Det verkar finnas tydliga indikationer på att samband existerar mellan vilken situation det 
gäller och vem ungdomarna vänder sig till för stöd. Vid bråk i familjen vände sig tjejer hellre 
till utomstående för stöd, medan killar föredrog att vända sig till familj eller andra släktingar. 
Det varken var oväntat eller uppfattas som konstigt att man vid bråk i familjen hellre vänder 
sig till någon annan än föräldrarna eftersom dessa endera kan vara direkt inblandade i den 
aktuella konflikten, alternativt kan upplevas som att de, i ett försök att medla eller på annat 
sätt lösa bråket, lägger sig i eller är partiska på oönskat sätt. I en sådan situation är det rätt 
logiskt att man hellre vänder sig till någon som inte personligen är inblandad, kanske också 
för att kunna dra sig ur situationen och få lugn och perspektiv på den, som en av ungdomarna 
skrev ”då vänder jag mig till min hund”. Tjejerna vände sig också i denna situation mer till 
helt utomstående såsom vänner eller pojkvänner, medan killar vände sig till dem man är släkt 
med. Kanske kan detta tyda på att killarna har en något starkare önskan att hålla denna typ av 
händelser ”inom familjekretsen” än vad tjejerna har.  
 Både tjejer och killar vände sig mest till vänner och kompisar vid kärleksproblem. Kanske 
beror detta på att kompisar i större utsträckning känner den person man är kär i, samt att man 
är mera bekväm med att dela sådana tankar med jämnåriga som går igenom samma fas i livet. 
 Lika som Urberg, Degirmencioglu, Tolson och Halliday-Scher (1995) fann denna 
undersökning att tjejer, i nästan samtliga situationer, i större utsträckning vänder sig till sina 
vänner och kompisar än vad killarna gör, samt att indikation fanns att killar mer än tjejer lika 
gärna vänder sig till kompisar man inte tidigare umgåtts så mycket med, det vill säga 
kompisar i större umgängesgrupper. Detta kan kanske förklaras av den stereotypa tjej- och 
killbilden, med grabbighet som funkar bättre i stor grupp där man kan hålla en nivå som inte 
blir för intim, samt en tjejsfär som är mer inriktad mot relationer och känslor, vilket främjas 
av färre intima vänskapsrelationer. Speciellt markant var tjejernas tendens att vända sig till 
vänner och kompisar när det gällde funderingar om sexualitet. Detta kan ju också vara ett 
känsligt ämne att ta upp med föräldrar, speciellt för tjejer då det fortfarande ofta råder viss 
dubbelmoral när det gäller tjejers sexualitet. 
     I frågorna om vem man vänder sig till hade vid flera tillfällen nämnts far- och 
morföräldrar. Dock var det få omnämnanden per fråga där det förekom. I enlighet med 
Creasey och Koblewski (1991) som funnit att de flesta far- och morföräldrar fortsatt spelade 
en relativt stor roll i sina tonårsbarnbarns sociala nätverk, märktes dock att dessa personer 
hamnat rätt långt upp, på fjärde plats, på listan över dem man upplever som tillgängliga i 
stödnätverket.  
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Vad som är viktigast hos en stödperson  
 
De fem saker som ungdomarna markerat som viktigast hos en stödperson var lyssnar, 
förstående, kan hjälpa mig finna lösningar, känner mig, samt snäll. Att det upplevs som 
viktigast att personen man vänder sig till lyssnar på vad man har att säga är kanske inte så 
förvånande, för detta är en av de tydligaste indikationerna på att personen bryr sig om den 
som söker stöd. Dessutom kan man anta att lyssnandet och förståelsen är  förutsättningar för 
att personen på ett bra sätt skall kunna hjälpa till att finna lösningar på de problem man har, 
alternativt skall kunna fungera som mentalt bollplank vid funderingar av olika slag.  
 Många potentiella stödpersoner kan både lyssna, förstå, bemöta på ett vänligt sätt och 
hjälpa till med lösningar på problem. Trots detta önskar ungdomarna att personen dessutom 
känner dem. Det kan tänkas att det är lättare att ta den första kontakten med en person som 
man vet att vet vem man är. Dessutom kan det i många fall kanske vara skönt att kunna lita 
på att personen man pratar med förstår lite mer än bara utifrån precis de ord man säger, att 
personen känner en så pass väl att den vet vad man upplever som viktigt eller jobbigt utan att 
man behöver förklara det.  
 Speciellt viktiga implikationer har denna typ av information för de som i sitt privatliv eller 
i sin yrkesroll önskar nå ut till ungdomar och hjälpa och stötta dem på bästa sätt. Detta kan 
gälla skolpersonal, personal vid ungdomsmottagningar, inom hälso- och sjukvård, rätts-
väsendet eller vem som helst som kommer i kontakt med ungdomar. Inte minst gäller det 
föräldrar!  
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Både Antonovskys formulär för uppmätning av KASAM och Likertskalan, ett ofta använt 
instrument i enkätundersökningar, är pålitliga och beprövade mätverktyg. Det enda hotet mot 
dessa mätverktygs validitet är den eventuella önskan hos respondenter att framställa sig själva 
på ett visst sätt. Även i en anonym undersökning kan respondenter inför sig själv, som 
omedveten copingstrategi, vilja försköna eller förmildra sina omständigheter. Speciellt kan 
detta förmodas ha gällt dem som i detta fall hade få tillgängliga i sitt stödnätverk, samt de 
som skulle ha fått ett mycket lågt värde på KASAM-skalan.  
 En brist i denna undersökning var formuleringen av frågorna om till vem ungdomarna 
skulle vända sig i specifika situationer. Trots att det i dessa frågor uttryckligen uppmanades 
till att ange den person man först kom att tänka på, förbisågs det ofta så att flera personer 
nämndes. Detta försvårade analys och kan ha påverkat validiteten hos sammanställda data 
något. Det togs dock hänsyn till detta vid analysen, och endast jämförelser mellan könen i och 
mellan de olika frågorna gjordes. 
 I frågan om vad som upplevdes som viktigast hos en stödperson hade kanske flera 
alternativ att välja mellan, eller inga förtryckta alternativ alls, bättre kunnat fånga vad som 
verkligen upplevts som viktigast. 
 Den inre validiteten när det gäller sambanden mellan sociala nätverk och hur man mår går 
självklart att diskutera. Det kan naturligtvis finnas många orsaker till att man mår bra eller 
dåligt och detta behöver inte påverka eller påverkas av det upplevda stödnätverket. Dessa 
delar av undersökningen har dock hög validitet hos mätning och skala, vilket möjliggör för 
studien att replikeras för ytterligare underlag i denna fråga. 
 Resultaten av undersökningen är sannolikt generaliserbara till andra grupper av svenska 
gymnasieungdomar, men det är tveksamt om de är generaliserbara till ungdomar i andra 
länder eller till andra grupper i samhället. 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Det råder knappast tvekan om att det finns ett dynamiskt samband mellan hur ungdomar mår 
och deras sociala stödnätverk. Kvalitativ forskning vore förmodligen det bäst lämpade sättet 
att nå mera kunskap för att kunna uttala sig något om hur det ena påverkar det andra och vice 
versa. Detta handlar sannolikt om komplexa samspel med flera aspekter, vilket skulle kunna 
passa till exempel grundad teori.  
 Eftersom ungdomar tillbringar det mesta av sin tid utanför hemmet i skolan vore det av 
vikt att se närmare på hur de upplever de olika yrkesgrupper som de har kontakt med där. 
Detta kan gälla såväl lärare som skolhälsovård som olika personer inom administration. 
Fortsatt forskning på detta område, möjligtvis både kvalitativt och kvantitativt skulle kunna 
ge värdefull information som i sin tur skulle kunna ge vägledning för att på bästa sätt främja 
kommunikation mellan ungdomarna och skolan. Då skolan är ungdomarnas arbetsplats är det 
viktigt att få dem engagerade i vad som händer där, liksom att detta också skulle kunna 
underlätta för ungdomarna att skapa sig ett starkare stödnätverk bland skolans personal.  
 Djupare kvalitativ forskning skulle även kunna ge större förståelse för vad som gör att 
ungdomar uppfattar någon som en bra stödperson, någon som de gärna vänder sig till. Mer 
kunskap om detta kan ge värdefull vägledning om förhållningssätt för att underlätta kontakt 
med dessa unga människor. 
 
 
Avslutningsord 
 
”Den som står bredvid dig behöver inte alltid stå dig nära.” Innebörden i ordspråket som 
inleder rubriken till denna uppsats tycker jag känns rätt uppenbar efter mitt arbete med 
undersökningen. Tyvärr skulle man också kunna vända på ordspråket och säga att den som 
står dig nära behöver inte alltid stå bredvid dig. Vi vet att många ungdomar mår dåligt och vi 
vet också att det är långt ifrån alla som känner att de blir stöttade när de har behov av det, inte 
ens av sina närmaste. Det är detta som gjort att undersökningen har känts angelägen att 
genomföra. Min förhoppning är att den information som framkommit kan inspirera till vidare 
forskning och till att vi alla gör vårt bästa för att finnas där för de ungdomar vi möter. 
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