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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur en grupp kuratorer arbetar preventivt och stödjande kring 

ungdomar som upplever psykisk ohälsa, dessutom vilka hinder och svårigheter som kan 

uppkomma i arbetet samt möjligheten till handledning för dessa kuratorer. Undersökningen 

grundar sig på fyra infomanters berättelser om deras erfarenheter kring arbetet med 

ungdomar, samt vetenskaplig data kring ämnet. Studien bygger på en kvalitativ undersökning, 

samt semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt material. Den psykiska ohälsa 

som fokuserats på i undersökningen är stress, oro och ångest och när de blir till ett hinder i 

vardagen. De faktorer som visar sig påverka ungdomens psykiska hälsa är bland annat den 

egna pressen att man ska prestera i alla lägen i livet och sociala nätverk. Man kan även se att 

bister i föräldraskapet kan påverka ungdomens psykiska hälsa. De svårigheter och hinder i 

kuratorns arbetsuppgifter som framkommer i undersökningen är bland annat brist på tid och 

resurser samt svårigheten för yrkesverksamma inom målgruppen att samverka mellan 

varandra. Resultatet visar på betydelsen av preventivt arbete med ungdomar, samverkan och 

skapande av allianser. Studien visar även på att den psykiska ohälsan ofta grundas i en 

bristande självkänsla hos ungdomen.  
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Abstract 

This thesis investigates how a group of counsellors work in a preventive and supportive manner 

with youths suffering from mental ill-health, as well as the obstacles and difficulties that can 

arise from their work and the possibility for coaching available to them. The investigation is 

based on accounts from four informants on their experience working with youths, as well as 

scientific data on the subject. The study is based on a qualitative investigation and semi-

structured interviews to collect empirical material. The forms of mental ill-health that have been 

the focus of this investigation are stress, worry and anxiety, at a time when they become an 

obstacle in daily life. Factors that are shown to affect the mental health of youths include 

pressure to perform in all parts of life and social networks. Parental shortcomings are also found 

to affect the mental health of youths. The difficulties and obstacles of counselling which are 

highlighted by the investigation include a lack of time and resources, as well as the difficulty 

for those working with youths to coordinate their work.  The results show the importance of 

preventive work with youths, and of coordination and the creation of alliances. The study also 

show that mental ill-health often stem from a lack of self-esteem among youths. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka kuratorerna som var villiga att medverka i denna undersökning, 

deras medverkan har haft stor betydelse för studien. Kunskapen vi har fått från denna 

undersökning kommer hjälpa oss i vår framtida yrkesroll som socionomer och resultatet har 

gett oss chansen att reflektera ytterligare kring socionomers arbetsområden.  

Vi anser att det har varit väldigt positivt att vara två författare under denna uppsats. Det har 

gett oss chansen att reflektera över resultatet av undersökningen på ett bra sätt och vi har 

använt oss av varandras kunskaper vid bollande av idéer. Vi båda hade innan uppsatsens start 

samma intresse kring ämnet, vilket underlättade arbetet markant.  

Vi vill även tacka vår handledare Urban Karlsson som har gett oss goda råd under uppsatsens 

process och har funnits tillgänglig då behov av handledning har uppkommit.  

 

Emma Nilsson & Sofia Nyström 
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Inledning  
Denna kvalitativa studie fokuserar på yrkesgruppen kuratorer och deras viktiga arbete med 

ungdomars upplevda psykiska ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2013a) kan psykisk ohälsa i 

ungdomen leda till fortsatt problematik av psykisk ohälsa i vuxen ålder. Vidare kan man även 

se att personer som upplevt psykisk ohälsa i ungdomen kan, inom en femårsperiod, riskera 

suicidförsök och psykisk sjukdom, som i sin tur även kan leda till ökad dödlighet. Vår första 

tanke kring uppsatsen var att vi ville fokusera på ungdomar i åldrarna 12-16 år och även se 

hur förekommande psykisk ohälsa kan vara för ungdomar i den åldern. Detta för att vidare 

kunna undersöka hur arbetet med psykisk ohälsa fortgår och ifall det finns något 

förebyggande arbete för att minska på ungdomars upplevda psykiska ohälsa.  

Denna undersökning är även uppbyggd för att studera ifall en grupp kuratorer upplever några 

svårigheter och hinder med deras arbetsuppgifter samt ifall detta påverkar arbetet med 

ungdomarna och deras psykiska hälsa. Socialstyrelsen (2011) beskriver att psykisk ohälsa kan 

visa sig genom att personer upplever en förhöjd ångest och oro, samt känner sig nedstämda 

och rädda. Den förhöjda känslan av symtomen kan leda till mindre närvaro i skolan, uteslutna 

fritidsintressen, samt fysiska besvär såsom rubbade sömnvanor. Socialstyrelsen (2013a) ser en 

ökning av ungdomar som upplever psykisk ohälsa i form av oro och ångest, på så sätt styrker 

det vikten av att lyfta problematiken kring ungdomars psykiska mående.  

Passer och Smith (2007) beskriver att hos ungdomar är det en stor utveckling i livet som 

pågår, både socialt och emotionellt. Ungdomar är identitetssökande och har mycket att 

förhålla sig till som exempelvis samhällets normer och olika relationer, detta kan i vissa fall 

leda till psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2013a) visar i en rapport statistik från hela året 2011. 

Det är statistik som visar på psykiska ohälsan hos ungdomar i åldrarna upp till 17 år i Sverige, 

och där kan man se att psykiska ohälsan var av betydande utsträckning. Sammanlagt var det 

cirka 41 500 pojkar och 26 500 flickor som hade någon form av kontakt med vården eller fått 

hjälp i form av receptbelagda mediciner på grund av sin psykiska ohälsa. Detta motsvarar 

ungefär 4 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna i sin egen ålder sett till hela 

befolkningen. Vidare kan man läsa att det är svårt att avgöra hur vanligt förekommande den 

psykiska ohälsan är hos barn och ungdomar, samt att mörkertalet är stort.  

Till följd av den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar kan man i tidningen Socionomen 

(Karlsson, 2013) läsa om skolkuratorernas arbetssituation och deras höga arbetsbelastning. 

Vidare beskrivs det att antalet skolkuratorer har ökat de senaste åren och man tror att mycket 

kan bero på den nya skollagen som trädde i kraft 2010. Men även kuratorernas 

upptagningsområde har ökat markant, det vill säga att varje kurator får ett större antal 

ungdomar att ansvara för. Akademikerförbundet SSR (2010) gjorde en undersökning 2010 

som visade att mer än 70 procent av kuratorerna upplever en stor stress att hinna med alla 

arbetsuppgifter. De upplever även att arbetsuppgifterna har ökat under den senaste tiden och 

att de till största del handlar om psykisk ohälsa där kuratorerna ofta får göra akuta 

stödinsatser. Kuratorerna upplever att det är mycket svårt att hinna med det förebyggande 

arbetet kring psykisk ohälsa som är ett av huvuduppdragen (Karlsson, 2013). 
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I dagens skola handlar det till största del om att prestera bra för att uppnå höga betyg och 

skolsystemet stimulerar ungdomarna att känna oro och ångest enligt ny forskning. Vid Lunds 

universitet har man undersökt detta och forskningen visar att det går att förutse vilka betyg 

ungdomarna har, sett utifrån deras personliga egenskaper. Om man har en ångestdriven 

personlighet har man en stor chans att kunna prestera bra i skolans värld. Ett påtagligt resultat 

var även att möjligheten till att få bättre betyg i skolan ökar desto mer neurotisk en person är 

(Karlsson, 2013).  

Begrepp 

Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa kan vara ett vitt begrepp och tolkas väldigt olika beroende på vilket 

sammanhang det kopplas ihop med. I Socialstyrelsens (2013a) underlagsrapport om psykisk 

ohälsa bland unga, går det att läsa att begreppet psykisk ohälsa kan innefatta allt från 

egenrapporterade besvär av oro till psykiska sjukdomar som schizofreni. Det framkommer 

även i samma rapport från Socialstyrelsen (2013a) att ”Psykisk ohälsa kan alltså betyda både 

lindriga psykiska besvär och mer allvarligare former av psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning” (s.8). Ser man till ett vägledningsdokument för elevhälsan 

(Socialstyrelsen, 2014) så handlar psykisk ohälsa om psykiska symptom som inte är önskade 

och där det finns en ökad risk för psykisk sjukdom. Ett vanligt sätt att uttrycka sig kring 

psykisk ohälsa är att man upplever oro, har svårt att koncentrera sig och sova. Även 

psykosomatiska besvär såsom ont i magen och huvudvärk kan förekomma. 

Utbildningsdepartementet pratar om psykisk ohälsa i bland annat termerna ångest, oro och 

ängslan (2006).  

När vi i denna studie skriver psykisk ohälsa har vi utgått från vår egen förförståelse men till 

största del även efter Socialstyrelsen (2013a) och Utbildningsdepartementets (2006) 

beskrivning av psykisk ohälsa. Vi har tagit delar av deras beskrivning kombinerat med vår 

förförståelse och gjort den avgränsningen att det i denna studie handlar om de ungdomar som 

upplever stress, oro och ångest i den grad att det utgör ett hinder i vardagen för dem. Vi är 

medvetna att det kan utgöra så mycket mer men vi var tvungen att göra en avgränsning för att 

studien inte ska handla om bara begreppet psykisk ohälsa, utan att vi vill se hur en grupp 

kuratorer arbetar kring begreppet med ungdomarna, samt om det kan finnas några svårigheter 

eller hinder i arbetet.  

 

Problemformulering 

Likt Skolverket (2004) anser vi att arbetet med ungdomar är viktigt för samhällets framtid och 

vi tänker oss att det är en målgrupp som är värd att prioriteras. Eftersom intresset om psykisk 

ohälsa hos ungdomar finns hos oss båda ville vi se hur socionomer som träffar ungdomar med 

psykisk ohälsa arbetar, och hur dem i sin tur ser på sitt arbete. Vi tänker oss även att 

skolgången för ungdomar är en viktig aspekt och där finns socionomer i form av kuratorer. I 

högstadieåldern mellan 12 och 16 år tänker vi oss att man utsätts för mycket och det händer 

mycket i ens utveckling i det skedet, därför ville vi se hur arbetet kring psykisk ohälsa hos 

högstadieungdomar ser ut och vad det finns för möjligheter för ungdomarna (Passer & Smith, 

2007). 
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Vi tänker oss att yrkesverksamma personer som träffar ungdomar behöver en ständig 

utveckling i sin yrkesroll eftersom samhället ständigt utvecklas, vilket i sin tur leder till att 

ungdomar möter nya utmaningar. Vi vill med uppsatsen tillsammans påvisa det viktiga arbetet 

med ungdomars psykiska ohälsa och vad man kan göra för att förebygga uppkomsten av 

psykisk ohälsa hos målgruppen. Vi vill även se vad yrkesverksamma inom målgruppen kan 

möta för hinder och svårigheter i arbetet, för att på så sätt se hur man skulle kunna motverka 

dessa. Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie är tidigare forskning samt vårt resultat och 

vår analys av intervjuerna.  

 

Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur en grupp kuratorer arbetar preventivt och 

stödjande kring ungdomar som upplever psykisk ohälsa, dessutom vilka hinder och 

svårigheter som kan uppkomma i arbetet, samt möjligheten till handledning för kuratorerna.  

Frågeställning 

• Vad anser de intervjuade kuratorerna är psykisk ohälsa? 

• Upplever de intervjuade kuratorerna att arbetet de gör med ungdomar och dess psykiska 

ohälsa, påverkas av eventuella hinder och svårigheter?  

• Vad har de intervjuade kuratorerna för stöd och handledning i sitt arbete?  

Metod  
 

Till den här undersökningen har vi utfört kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Då vårt syfte 

bland annat handlar om att undersöka hur en grupp kuratorer arbetar kring ungdomar som 

upplever psykisk ohälsa och vilka hinder och svårigheter som kan uppkomma i arbetet, valde 

vi att använda en kvalitativ ansats. Vi är inte ute efter kvantitet utan att få gå in på djupet med 

kuratorernas egna erfarenheter och upplevelser. Vi vill veta deras erfarenheter och hur de 

själva tolkar sitt arbete. Därigenom anser vi att en kvalitativ ansats är bättre lämpad till denna 

undersökning än en kvantitativ ansats (Bryman, 2011).  

En induktiv ansats har använts då vi har utgått från empirin och vår egen förförståelse. 

Härigenom lät vi tolkningen och analysen av det undersökta området successivt växa fram. Vi 

tänker oss att då vi har en viss förförståelse för arbete med ungdomar så är det dock svårt 

förhålla sig helt neutral i tolkningen av datamaterialet. Detta har vi ändå tagit med oss och 

varit noga med att låta empirin tala för sig. Att det är informanternas upplevelse och inte vår 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

För att kunna få ytterligare vägledning i vår egen förståelse av datamaterialet har vi skrivit 

loggbok under utvecklandet av studien. Det är tankar och idéer som har antecknades för att 

kunna vara ett stöd under processens gång (Larsson et al., 2005).  
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Datainsamling  

Vår datainsamling bestod av semistrukturerade intervjuer vilket ger informanterna en frihet att 

utveckla och uttrycka sina egna synpunkter (Fejes & Thornberg, 2015). Även Bryman (2011) 

beskriver att genomförande av kvalitativ intervju lägger fokus på intervjupersonens egna 

åsikter och erfarenheter. Men semistrukturerade intervjuer ger även ramar till oss som 

uppsatsskrivare och de områden vi vill undersöka, samtidigt som de ger en flexibilitet och 

tillfälle att ställa följdfrågor. Vi hade innan intervjuerna utarbetat en intervjuguide med 

företrädesvist öppna frågor som vi använde som grund i intervjuerna även om följdfrågor 

ibland uppstod (Bryman, 2011). 

Val av metod 

Som socionomstudenter finns det för oss en viss förförståelse kring arbetet med ungdomar 

och psykisk ohälsa, till exempel via den verksamhetsförlagda utbildningen och tidigare 

arbeten. Samtidigt besitter vi själva också olika personliga erfarenheter av ungdomsåren. Vi 

valde därför att till stor del använda oss av en metod inspirerad av hermeneutiken, den 

hermeneutiska cirkeln. Inom hermeneutiken försöker man skapa en förståelse kring 

människan och dess uttrycksformer samtidigt som man vill tolka och försöker hitta vad 

sanningen är (Thomassen, 2007). Processen som sker i den hermeneutiska cirkeln handlar om 

att tolkningen utarbetas i en cirkulär rörelse mellan insamlad data och uppsatsskrivarens egen 

förförståelse. Förståelsen fördjupas hela tiden och allt sker i en cirkulär rörelse och kan ses 

som en spiral mellan datamaterial och uppsatsskrivarnas tolkningar och förståelse (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Urval och avgränsningar 

För att studien inte ska bli allt för stor har vi valt att göra vissa begränsningar. Det första vi 

kände att vi måste göra var att begränsa åldern på ungdomarna. Vi ville skriva om kuratorer 

som möter de yngre ungdomarna så vi valde att inrikta oss på ungdomar i åldern 12-16 år. En 

annan begränsning vi gjort är i hur djupt vi analyserat och tolkat psykisk ohälsa. Vi har utgått 

från tre begrepp inom vad vi, efter efterforskning och egen förförståelse, tänker oss att 

psykisk ohälsa kan bestå av, och det är stress, oro och ångest som leder till hinder i vardagen 

(Socialstyrelsen, 2013; Utbildningsdepartementet, 2006). 

Då vår studie berör ungdomar i åldern 12-16 år blev det även en begränsning kring urvalet av 

vilka kuratorer vi kunde intervjua. Därför valde vi att göra en totalundersökning av alla 

kuratorer på högstadierna i en kommun, samt ytterligare en kurator som dagligen möter 

många ungdomar med psykisk ohälsa. De blev vår rampopulation, den faktiska gruppen vi 

intervjuade i vår studie (Larsson et al., 2005). Sistnämnda kuratorn valde vi medvetet att 

intervjua trots att hon inte är knuten till en skola. Vi antog att även hon sitter på mycket 

kunskap och erfarenhet kring arbetet med psykisk ohälsa hos ungdomar i den aktuella åldern 

och ville även få hennes upplevelse av arbetet med psykisk ohälsa hos ungdomar. Detta ger 

oss även en bredare ingång kring hur man arbetar med ungdomarna även utanför skolan. De 

var fem stycken i rampopulationen. Totalt intervjuade vi fyra personer då vi hade ett bortfall 

på en kurator (Bryman, 2001). 
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Tillvägagångssätt 

Vi var snabbt överrens om vilket ämne vi ville skriva om. Vi började med att arbeta fram 

syfte, metod, samt att fördjupa oss kring ämnet. Innan vi utförde intervjuerna skickade vi ett 

noga genomtänkt mail där vi förklarade vilka vi var och ämnet vi ville intervjua kuratorerna 

om. Vi såg det som viktigt att fånga informanterna och motivera dem till att ställa upp på en 

intervju när de var så få intervjupersoner och vi ville försöka undvika så många bortfall som 

möjligt. Vi fick skicka ut ett påminnelsemail, men efter ca en och en halv vecka hade alla 

informanter svarat och inom loppet av tre veckor var intervjuerna genomförda. Efter den 

första intervjun var avklarad skickade vi i förväg frågorna till de tre kvarvarande informanter 

innan intervjuerna. Där förklarade vi även att det kan uppstå följdfrågor. Vi hade en tanke att 

det kan spara lite tid vid intervjutillfället om informanterna hade fått se frågorna innan. Dock 

skickade vi via mail ut frågorna endast en dag innan intervjun så att de inte skulle gå så lång 

tid från att de läst frågorna till själva intervjun. Vi frågade de tre kuratorerna som fått frågorna 

om de hunnit titta på frågorna innan vi kom, men endast en hade hunnit se frågorna innan 

intervjun. Huruvida det kan ha påverkat svaren vi fick av informanterna, så tror vi inte att det 

haft någon större inverkan om de läst frågorna en kort tid innan intervjuen eller inte.  

Vi såg det som en självklarhet att möta upp informanterna den tid och plats som de ville. Så 

efter samråd med informanterna åkte vi ut till deras egna verksamheter för att förenkla för 

dem (Fejes & Thornberg, 2015). Detta visade sig vara tidskrävande men vi anser att det var 

avgörande för om informanterna hade deltagit eller inte vid en intervju. Vid två intervjuer 

deltog vi båda två, och vid två intervjuer var vi en som intervjuade då den andra inte hade 

möjlighet att närvara. Alla våra informanter hade bra rum att sitta och samtala i och där vi 

kunde utföra intervjuerna utan att vi blev störda, vilket även Fejes och Thornberg (2015) 

påpekar vikten av.  

Vi började alltid intervjuerna med att presentera oss själva och berätta om vad uppsatsen syfte 

var samt hur den kommer att publiceras, det vill säga nyttjandekravet. Samtyckeskravet hade 

redan uppfyllts i och med att de tackat ja till att delta i intervjuerna. Konfidentialitetskravet 

gick vi igenom för att förtydliga informanternas anonymitet. Vidare förklarade vi 

informationskravet och att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta deras 

medverkan när som helst. Dock meddelade vi här ett slutdatum om hur sent de kunde avbryta 

sin medverkan och förklarade noga att det har att göra med att vi annars kommer för nära vårt 

slutdatum när uppsatsen ska vara klar och att vi då inte skulle hinna starta om processen med 

att samla in och bearbeta nytt material. Alla informanter var väldigt förstående till detta och 

de framförde inga funderingar kring det. Vi förtydligade även att det inte fanns något rätt eller 

fel utan att vi ville veta just deras upplevelse (Vetenskapsrådet, 2002). 

Efter godkännande från informanterna spelade vi in allt datamaterial med våra mobiltelefoner. 

Intervjuerna ville vi ha som semistrukturerade. Vi hade arbetat ut några öppna frågor innan 

intervjuerna för att vi ville ha en viss struktur för att inte intervjuerna skulle bli allt för 

spretiga i val av ämnen som kuratorerna skulle kunna tänkas vilja berätta om (Fejes & 

Thornberg, 2015). Samtidigt ville vi lämna utrymme för dem att fritt tolka sina egna 

professioner och hur de ser på psykisk ohälsa hos ungdomar idag. Som Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar är intervjuaren ”det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning” 
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(s. 182). Under intervjuerna försökte vi därför i möjligaste mån vara lyhörda och flexibla samt 

lät informanterna fortsätta berätta även om de hann komma in på en annan fråga i 

intervjuguiden. Ibland uppstod det följdfrågor och de fick i viss mån själv bestämma hur 

mycket de ville prata om respektive fråga. Om de avvek från ämnet så styrde vi dem tillbaka. 

I slutet på varje intervju frågade vi informanterna om de ville tillägga något som vi inte frågat 

om som de tyckte var viktigt att det kom upp. Intervjuerna tog i genomsnitt 55 minuter att 

genomföra och alla fyra förflöt på ett bra sätt.  

Vi har arbetat tillsammans genom hela studien men viss uppdelning har ändå varit nödvändig. 

Den förledningen av arbetet har sett ut som följande:  

Emma: Sammanfattningen, Abstract, Förord, Inledning (första, andra stycket), 

Problemformulering, Tidigare forskning, Resultat- och analysdelarna: Kuratorns yrkesroll, 

Samverkan och Bristande självkänsla, Analys och diskussion.  

Sofia: Sammanfattningen, Abstract, Inledning, Begrepp, Tidigare forskning (Kuratorernas 

framväxt i Sverige, Allianser), Metod, Resultat- och analysdelarna: Skapande av relationer, 

Brister i föräldraskapet, Svårigheter och hinder i yrkesrollen, Metoddiskussion, Analys och 

diskussion, Avslutande diskussion.  

Slutligen har vi gemensamt gått igenom och granskat uppsatsens alla delar. 

 

Analys av materialet  

Efteråt transkriberade vi intervjuerna var för sig, analyserade, tolkade, utarbetade koder som 

slutligen resulterade till några kärnteman. Dessa kärnteman är Kuratorns yrkesroll, 

Samverkan, Skapande av relationer, Bristande självkänsla, Brister i föräldraskapet och 

Svårigheter och hinder i yrkesrollen. Vi såg tydligt att en av informanternas svar kring en av 

våra ”huvudfrågor” var väldigt annorlunda än de övrigas. Vi ville här vara riktigt säkra att vi 

förstått henne rätt och tolkningen därefter. Därför skickade vi de delarna av transkriberingen 

med frågorna och hennes citat till henne, samt skrev hur vi hade tolkat det. Naturligtvis 

nämnde vi ingenting om att svaren skilde sig från de övriga kuratorerna. Vi frågade om hon 

ansåg att vår tolkning var rätt och fick ett bekräftande svar att vi förstått henne rätt. Sedan 

sammanställde vi vad vi kommit fram till var för sig och författade gemensamt studiens 

resultat och analys. Vi använde oss i citaten av beteckningen (…) som syftar till att 

informanterna gjort pauser i, eller i början av meningar. När vi tolkat intervjuerna skickade vi 

resultatdelen till kuratorerna för att de skulle få läsa igenom den och godkänna citaten.  

Nackdelar med intervjumetoden har varit att vi har fått vänta länge tills alla intervjuerna är 

avklarade vilket har gett oss kortare tid att skriftligen författa allt material. Det är dock 

förståeligt då de kuratorer vi intervjuat jobbar under ett pressat tidsschema, men det hade 

underlättat för oss om det gått att utföra intervjuerna närmare varandra i tid och lite tidigare 

under den utsatta tiden vi har haft för arbetet. Dock gav det oss tid att noggrant läsa in oss på 

området vi valt att undersöka och att tolka intervjuerna noga var för sig (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Denna process utförde vi med hjälp av den empiri vi fått ta del av, samt vår 

egen förförståelse. Slutligen blev det som ett mönster av teorier, vår förförståelse, empiri och 

vår tolkning. Detta för att sedan gå tillbaka till samma mönster igen och för att i slutet sedan 

se till helheten (Thomassen, 2007).  
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Etiska aspekter  

Vi har med hjälp av Vetenskapsrådet (2002) tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, (HSFR). Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

nämna ett exempel på konfidentialitetskravet har vi varit noga att alltid maila individuellt till 

alla informanter för att inte avslöja någons identitet. Vi har intervjuat myndiga personer och 

aldrig fått ta del av eller frågat om namn eller information som gör att vi kan få reda på 

identiteten på någon som informanterna jobbar med eller träffar. Med hänsyn till detta ser vi 

det som etiskt genomförbart. Vi anser även att nyttan överväger riskerna då det är 

yrkesverksamma personer som vi pratat med samt att det inte är ämnen som kan uppfattas 

som varken stötande eller olämpliga för informanterna. Vi kommer heller inte att behöva veta 

några personuppgifter. Nyttan anser vi kan vara stor genom att man kan få kunskap kring hur 

en del professionella faktiskt jobbar med att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi tänker att det är viktigt att det uppmärksammas och att det för 

vidare viktig kunskap kring forskning inom området. Denna kunskap är även viktig att utöka 

för chefer, föräldrar och kuratorerna själva.  

Validitet och reliabilitet 

Vad det gäller studiens validitet, det vill säga om vi lyckats fånga det område vi angett som 

syfte, så tycker vi att de frågor som vi ställt till våra informanter samt litteraturen vi har 

undersökt, har gett oss relevanta svar som svarar mot vårt syfte och frågeställningar i den här 

uppsatsen (Larsson et al., 2005). Reliabiliteten, med andra ord tillförlitligheten, har vi försökt 

uppnå i så hög grad som möjligt då vi varit noga med att redogöra för alla steg i studien. Detta 

för att läsarna själva sen ska kunna granska den och avgöra om de finner den är trovärdig 

(Bryman, 2011). Vi har även gått igenom resultaten tillsammans och har granskat om våra 

tolkningar överensstämde med varandra, vilket de gjorde. Vi har ett bortfall men tror inte att 

detta har påverkat slutresultatet allt för mycket. 

Vad det gäller den externa reliabiliteten så tänker vi oss att en annan person som utför studien 

på samma sätt som vi gjort skulle kunna komma fram till liknande resultat som oss. Dock 

gäller det som Bryman (2011) säger, att man måste ta hänsyn till den sociala kontexten. 

Samhället förändras hela tiden och därigenom även kuratorernas arbetsförhållanden och 

ungdomarnas psykiska ohälsa. Därför kan det förståeligt nog vara svårt att utföra en helt 

likadan och replikerbar studie och få exakt samma resultat.  

Intervjuguidens frågor kan ha påverkat reliabiliteten, och det finns en chans att en mer öppen 

intervju hade lett oss in på lite andra banor. Dock anser vi att frågorna var tydliga och 

utformade för att lämna ganska stor frihet för informanternas egna upplevelser (Larsson et al., 

2005). Vi har inte kunnat genomföra någon pilotintervju för att säkerställa att våra frågor var 

tydliga nog och tillräckligt välformulerade för att minska risken att missförstånd skulle ske. 

Detta är vi medvetna om, men vi anser att intervjuerna ändå gått smidigt till och att 

informanterna kunnat svara på frågorna utan större missförstånd. De har även i slutet av 

intervjuerna, fritt fått tillägga valfri information om de har velat (Dahlgren & Sauer, 2009).  
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Vi är även medvetna om att materialet från våra informanter kan förhålla sig annorlunda till 

hur andra kommuner jobbar samt att alla kuratorer har en personlighet och därigenom inte 

väljer att jobba på exakt samma sätt. Den av Kvale (2009) beskrivna analytiska 

generaliseringen visar dock att en analytisk generalisering av resultatet i denna studie kan 

göras. Det vill säga att i en motsvarande situation kan ett likartat mönster finnas. Detta då vi 

tydligt har beskrivit intervjuprocessen och hur vi gått tillväga i vårt urval av intervjupersoner. 

Även Bryman (2007) pratar om överförbara metoder. I slutändan är vi nöjda och anser att vi 

fått en bra bild över de intervjuade kuratorernas arbete kring psykisk ohälsa hos ungdomar 

och vad de eventuella hindren och svårigheterna kan vara.  

 

Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning  

 

Kuratorernas framväxt i Sverige 

Sveriges första kurator var en slöjdlärarinna vid namn Gertrud Rodhe. Hon anställdes år 1914 

vid Långbro sjukhus i Stockholm och skulle hjälpa och stötta de så kallade ”sinnessjuka”. När 

hon fick remisser från läkare var hennes uppdrag att se över patienternas socio-ekonomiska 

situation. Om behovet fanns skulle Rodhe se till att patienterna hade tak över huvudet och 

sysselsättning vid en utskrivning, samt se till att de som patienter fick de rättigheter de hade 

laglig rätt till. Att stötta och ge råd till anhöriga ingick även i tjänsten. Fortsättningsvis såg 

man att behovet av att hjälpa psykiskt sjuka ökade och därmed fortsatte etableringen av 

kuratorer runt om i Sverige. Även somatiska vården och olika specialkliniker började anställa 

kuratorer. Svenska kuratorsföreningen bildades 1944 och det var då man betonade vikten av 

en särskild kompetens för kuratorsyrket. Titeln ”socionom” tillkom 1950, och under 60- och 

70-talet började man inrikta sig mer på även psykosociala och existentiella problem. Gunilla 

Larsson gjorde 1980, den första avhandlingen som socionom inom hälso- och sjukvården, och 

disputerade strax efter det. Detta var ett genomslag och kanske ett avgörande för fortlevandet 

av kuratorernas yrkesroll (Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014).  

Allianser 

Engen, Jansen och Tjersland (2011) hävdar att inom socialt arbete anses det absolut viktigaste 

vara förhållandet till- och samarbetet med klienten. Författarna säger vidare att forskning visar 

att en pålitlig och trygg relation är viktigare än själva metoden hjälparen använder. Det är 

alltså en huvudregel för hjälparen inom socialt förändringsarbete att klara av att bygga upp en 

relation till klienten som är förtrolig och betydelsefull. Det är människor man arbetar med och 

inte saker och ting, därav finns det heller inte någon förutsägbarhet av hur en yttre påverkan 

kommer att få den enskilde individen att agera. Vilken respons och reaktion vi kommer att få 

är beroende på hur vi som hjälpare agerar och handlar. Alla reaktionssätt är individuella och 

alla tolkar vi olika händelser och möten på olika sätt. Som hjälpare är det viktigt att visa 

klienten hur betydelsefull denne är, samt att göra sig själv till en betydande person för 

klienten. Författarna kallar de viktiga personliga relationerna och kontakterna de beskriver för 

”Allianser”. De förtydligar också att ”Människan kan endast förändra sig själv. Därför är det 

socialarbetarens viktigaste uppgift att alliera sig med de sidor hos klienten som vill ha en 
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förändring till det bättre” (s.31). Med andra ord är den första och viktigaste uppgiften för 

hjälparen att skapa en respektfull och bra allians med sin klient. 

Att lyckas skapa en relation med förtroende är nära knutet till huruvida man uppnår framgång 

med oroliga barn och ungdomar. Denna förtroendefulla relation kan vidkännas med en 

terapeutisk allians, som pekar på interaktionen mellan en klient och en professionell hjälpare. 

Forskning kring den terapeutiska alliansen är i ropet nu, och sedan årtionden tillbaka kan man 

se att alliansen är nära knuten till framgångar i behandlingar (Manso & Rauktis, 2011). 

Kuratorns arbetsuppgifter  

Kuratorer i allmänhet ska arbeta på individ-, grupp-, och organisationsnivå. De ska i första 

hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Pihlblad & Åberg, 2011). Kuratorer som 

arbetar på skolan har anmälningsskyldighet ifall det finns misstanke om att ett barn far illa, 

detta med barns bästa i fokus (D-Wester, 2005). 14 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

beskriver att de personer som uppmärksammar eller får vetskap om att en insats bör införas 

för att skydda ett barn är skyldiga att anmäla detta till socialnämnden. Enligt Socialstyrelsen 

(2013b) ändrades Socialtjänstlagen gällande anmälningsskyldigheten 1 januari 2013, från att 

man bör anmäla till socialnämnden till att man ska anmäla vid misstanke om att barn far illa. 

Vidare beskriver D-Wester (2005) att en skolkurators arbetsuppgifter är utspridda på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Det vill säga att de arbetar med eleven i enskilda samtal, men 

även som gruppsamtal i exempelvis en specifik klass som behöver extra stöd. De ska även 

förhålla sig till och samarbeta med övrig personal på skolan, samt att de ska vara länk till 

föräldrarna till eleverna. Skolkuratorn är ensam socionom inom skolans förövriga 

pedagogiska arbetslag, detta genererar automatiskt till att skolkuratorn har ett stort ansvar 

över att ensam förhålla sig till socionomens synsätt på olika problematiker. En viktig del i 

skolkuratorns arbete är att se ett helhetsintryck av eleven och på så sätt bilda sig individuell 

bedömning om vad eleven är i behov av för insats. 

Kuratorn kan ses som en förbindelse mellan socialtjänsten och skolan, som 

ursprungsuppdraget var att bedriva en förebyggande arbete för socialtjänsten. På senare tid 

har skolkuratorns arbete förändrats och byggs i nuläget till stor det på att fokusera kring en 

god miljö för eleverna på skolan (Backlund, 2007). Som tidigare nämnt ska det enligt 2 kap 

25§ Skollagen (SFS 2010:800) finnas en möjlighet för elever att ta kontakt med en 

skolkurator på grundskolan och att skolkuratorerna finns på skolan för att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande för ungdomarna. Skolkuratorn har tillsammans med 

skolsköterska, psykolog och skolläkare, ett ansvar för elevernas välbefinnande. Men även 

personal med en särskild kompetens efter elevernas behov, är ansvariga för att eleverna ska 

kunna ha en bra skolgång. Tillsammans ska de bilda elevhälsan och stå med insatser som 

stöttar målen med utbildningen. Majoriteten av personalen på en skola har som uppgift att 

främja ungdomarnas skolgång, men mycket av ansvaret för elevernas skolgång läggs på 

lärarna, enligt Booker, Henfield och Steen (2014). 

En skolkurators arbetsuppgifter är i vissa fall svåra att organisera, eftersom deras arbete ska 

utgå från vad skolan och området har för behov. Det är arbete på individ- och gruppnivå med 

eleverna, samt information och samverkan med övrig personal på skolan. Enligt en del studier 
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är arbetet i största utsträckning byggd på enskilda samtal med elever, samt konfliktlösning 

och samverkan i elevteam. Vidare kan det finnas skillnader internationellt mellan 

skolkuratorns arbete, både genom antal skolkuratorer och deras arbetsuppgifter (Backlund, 

2007). 

Handledning 

Enligt Akademikerförbundet SSR (2015) är handledning ett sätt att utveckla och bevara 

kompetensen för en skolkurator. Vidare beskrivs handledning som ett instrument för kuratorn 

att kunna skapa ett professionellt förhållningssätt och en sorts yrkesroll som innefattar 

kunskaper. De kunskaper som en kurator bör utveckla tillsammans med handledning är 

självkännedom, empati och etiska ställningstaganden.  

Handledning inom psykosociala och hälsomässiga verksamheter handlar om processen av att 

fortsätta utvecklas professionellt genom att fördjupa sin förståelse och den kunskap man redan 

besitter kring olika psykosociala skeenden. Det handlar även om att fördjupa sitt 

förhållningssätt till sina egna attityder på ett professionellt sätt. Men för att den handledde ska 

ha någon behållning av sina erfarenheter är det tydligt och av väldigt avgörande betydelse att 

få frekventa handledningssamtal (Killén, 2008).  

Arbete i grupp 

Som skolkurator kan en arbetsuppgift vara att arbeta på bland annat gruppnivå i skolan, detta 

kan vara en avgörande faktor för arbetet med att ungdomarna ska nå målet med att klara 

grundskolan. Grupparbete kan användas både som förebyggande arbete i skolorna, att stödja 

en viss grupp av ungdomar och/eller för att individuellt stärka en ungdom. Genom det att 

använda sig av grupprocesser i förebyggande syfte kan man lära ungdomar att arbeta 

tillsammans och se konsekvenser av ett visst handlande, vilket kan stärka dem som individer. 

(D-Wester, 2005). Enligt Mcleod, Mcmahon, Rice och Williams (2013) finns det 

skolkuratorer som väljer att i sista hand använda sig av grupprocesser med eleverna, bland 

annat på grund av bristande kunskap kring grupprocesser och bristande syn på sin egna 

kompetens. Grupprocesserna kan leda till ångest och rädsla över att vara ledare i en 

grupprocess för elever. Genom att erkännande och accepterande om att det finns svårigheter i 

att agera ledare i en grupp kan leda till att fler skolkuratorer väljer att leda en grupprocess 

trots hindren som kan uppstå.  

I USA finns modellen Achieving Success Everyday Group Counseling Model (ASE) som 

skolkuratorer kan använda i sitt arbete på gruppnivå. Genom modellen kan man fokusera på 

elevernas sociala utveckling och hjälpa dem att förstå sina beteenden för att underlätta för 

skolgången.  Det är en modell som man kan använda i en grupp med elever och man kan 

anpassa modellen utifrån gruppens behov. I modellen finns det två utgångspunkter, den 

personliga sociala utvecklingen och den skolgångens utveckling. Modellen används för att 

stärka individens självkänsla genom att inkluderas i en grupp där man fokuserar på sociala 

perspektivet och skolgången. Detta ska i sin tur leda till en positiv utveckling hos eleven och 

även positiva resultat i dess skolgång (Booker, Henfield & Steen, 2014). 
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Psykisk ohälsa 

Enligt D-Wester (2005) utspelar sig psykisk ohälsa genom å ena sidan uttryck, så som ångest 

och oro, samt i vissa fall som nedstämdhet. Det kan å andra sidan även visa sig genom 

aggression och argumentation. Vidare kan man även se att psykisk ohälsa kan skapas i 

skolmiljö, detta genom press på högprestation, stress kring eftersläntande uppgifter eller på 

grund av sociala svårigheter både i och utanför skolan. Delaktighet, känsla av sammanhang 

och lärande är tre viktiga delar för att ett barn/ en ungdom ska uppnå välbefinnande och den 

hälsa som behövs för att ett en individ ska klara sig i livet. Vidare ser även Socialstyrelsen 

(2013a) en ökning i ungdomar som upplever psykisk ohälsa genom ångest och oro.  

Sveriges kommuner och landsting, [SKL], (2009) beskriver även psykisk ohälsa i termerna 

oro, ångest och nedstämdhet. Livets normala motgångar blir för svåra och man har inte riktigt 

förmågan att hantera dessa. Symptomen behöver inte leda till en diagnos men är påtagliga så 

till vida att de blir ett hinder för vardagen. Utbildningsdepartementet (2006) lyfter att även 

föräldrarna har en bidragande roll i ungdomarnas psykiska hälsa och detta bekräftas även i 

Passer och Smith (2007). Vidare skriver SKL (2009) att det finns ett stort vetenskapligt stöd 

att en bra relation mellan föräldrar och barn minskar risken för psykisk ohälsa för barnet.  

Sociala medier 

Burrow-Sanchez, Call, Drew och Zheng (2011) beskriver att användning av internet ökar 

bland ungdomar, detta kan ses som både positivt och negativt. Som kurator kan det vara 

viktigt att ha kunskap kring de negativa aspekterna med internet för att kunna arbeta bland 

annat förebyggande med ungdomar som använder sig av internet till en grad då det kan ge 

negativa aspekter. Det negativa med internet för ungdomar kan vara skapandet av relationer i 

en tidig ålder och skapa av onlinerelationer kan vara mer riskabelt gentemot andra sorters av 

relationer. Vidare kan även en negativ aspekt av internetanvändning vara ökad mobbning 

online, vilket kan vara svårt att hantera och upptäcka för social arbetare som arbetar med 

ungdomar.  

Akademikerförbundet SSR (2010) beskriver att många kuratorer upplever att 

arbetsuppgifterna påverkas av sociala medier, detta genom att trycket på arbetet har ökat på 

grund av dem. Sociala medier så som Facebook, Twitter och sms kan ofta ha negativa 

aspekter på ungdomen, vilket kan leda till olika sorters av mobbning och förolämpningar. 

Ytterligare en negativ aspekt med sociala medier är att all information sprids snabbt och 

skadan kan fort bli stor för ungdomen.  

Preventivt arbete 

Om man ser tillbaka i tiden kan man se att det inte fanns så mycket förebyggande arbete kring 

psykisk ohälsa och detta berodde mycket på att man inte hade kunskapen kring hur man skulle 

arbeta förebyggande med bland annat ungdomars psykiska ohälsa. Däremot visste man att 

man skulle vara försiktig med sina preventiva ingripanden så att man inte åstadkom skada för 

ungdomen. Vi kan även se att idag finns forskning som visar att preventivt arbete kan 

genomföras på bland annat ungdomars psykiska hälsa, utan att det ska leda till skada för 

ungdomen. Som social arbetare kan man skapa en tillvaro som tillåter barn och unga att känna 

sammanhang i familjen, skolan och samhället. Detta då social arbetare kan arbeta för att barn 
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och unga ska åta sig sunda värderingar kring sin egen framtid, vilket kan leda till att de kan bli 

fri från bland annat psykisk ohälsa. Vidare bör en social arbetare ha kunskapen att avgöra 

vilket förebyggande arbete som bör genomföras för att passa samhällets utveckling för att på 

så sätt förebygga ungdomars psykiska hälsa med de motgångar som de möter i samhället. 

(Hawkins, 2006).  

Det framgår tydligt i en gemensam rapport av Socialstyrelsen, Skolverket 

och Statens folkhälsoinstitut (Skolverket, 2004) att det kan vara gynnsamt att ge tidiga 

insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Om insatserna fungerar bra bör det visa sig genom 

en positiv verkan på barns kommande hälsa. Detta i sin tur verkar positivt för samhället då 

man erhåller mindre utgifter för till exempel vård, omsorg och behandling. De unga vuxna 

kan i och med detta skapa bättre arbetsförmåga och chans att försörja sig själva. Vidare kan 

man läsa att: 

Resonemanget bygger på ett antagande om att insatserna kan förhindra att 

barnen senare i livet kommer att drabbas av olika problem, exempelvis 

missbruk, psykiska sjukdomar, psykosociala problem och arbetslöshet, som 

både skapar ett sämre liv för dem själva och ökade kostnader för samhället som 

helhet (s.20).  

 

Vidare förklarar SKL (2009) att den grundläggande uppväxtmiljön är familjen. Den har 

således en viktig betydelse för resten av barnens uppväxttid. Därför är det en mycket 

betydelsefull preventiv insats att ge stöd till anhöriga och föräldrar för att de i sin tur ska 

kunna ta sitt ansvar för barnen. Skolverket (2004) beskriver att mödra- och barnhälsovården 

arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och tycker det är av stor vikt att det 

preventiva arbetet börjar så tidigt som möjligt. Detta gör man genom att fokusera på hela 

familjen och att stärka föräldrarna i deras föräldraroll samt dess relation till barnen 

(Skolverket, 2004).      

Resultat och analys 

I följande text redovisas resultatet och vår analys av intervjuerna. Kärnteman som uppstod vid 

analys av data var Kuratorns yrkesroll, Samverkan, Skapandet av relationer, Bristande 

självkänsla, Brister i föräldraskapet, Svårigheter och hinder i yrkesrollen.  

Kuratorns yrkesroll 

I vår studie framkommer det att den främsta arbetsuppgift som kuratorerna har är att arbeta 

främjande och förebyggande med ungdomar, detta även enligt Philblad & Åberg (2011). 

Enligt de intervjuade kuratorerna är arbetsuppgifterna främst individuella enskilda samtal med 

ungdomen, föräldrasamtal och möten tillsammans med kollegor och samverkansparter. 

Kuratorerna som intervjuats arbetar under lagrum så som skollagen (SFS 2010:800) och 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453), och dessa lagar skiljer sig åt på ett sätt som gör att 

informanternas arbete beroende på verksamhet skiljer sig mellan varandra. Majoriteten av 

informanterna uppger att de arbetar med ungdomar som upplever psykisk ohälsa, oftast i 
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symtomen stress, oro och ångest. En informant ställer frågan ”Är det någon som inte har 

stress, oro och ångest som jag möter?”. Vidare uppger en annan informant att denne inte 

arbetar direkt med ungdomar som upplever psykisk ohälsa, utan i de fall som ungdomen 

upplever psykisk ohälsa bör ungdomen få kontakt med andra insatser. Hon beskriver att:  

Där är det viktigt för mig att känna när jag ska ta samtalen och när ska jag 

meddela att jag inte riktigt räcker till med min kompetens, och någon annan 

måste kliva in för att skilja på vad som är att må dåligt och vad är det som är 

psykisk ohälsa. För då är det ju ungdomspsykiatrin som ska in eller andra 

kompetenser.  

De kuratorer som intervjuats är enhändiga kring att de trivs med sitt arbete och ser arbetet 

som givande, samtidigt som de kan känna ett stort ansvar kring målgruppen. En informant 

beskrev kuratorsrollen som att hon är spindeln i nätet. En del av kuratorerna som intervjuats 

upplever att kuratorsarbetet inte prioriteras som det bör för att exempelvis få rätta resurser. 

Vidare beskriver en informant att kuratorsyrket bör få en högre status i samhället. Kuratorerna 

som intervjuats uppger att de arbetar ensamt på en verksamhet med andra professioner och 

detta kan både ses som positivt och negativt, vilket även lyfts i D-Wester (2005). Det positiva 

som informanterna lyfter är att de själva får planera arbetet, samt att de kan handleda kollegor 

på verksamheten. Det framkom av intervjuerna att kuratorsyrket ger möjlighet till att 

kuratorerna själva ska kunna lägga upp tiden efter vad som efterfrågas, samtidigt som 

insatserna och uppdragen kommer från deras chef eller ansvarig person för verksamheten. 

Vidare beskriver informanterna att det negativa med ensamarbetet kan vara att de får ett större 

ansvar att själva se hela den sociala aspekten och ungdomen i ett helhetsintryck. 

Gemensamt vill alla kuratorer som intervjuats vara tillgängliga för ungdomarna och de anser 

att det är viktigt att det finns tid till att finnas ledig ifall någon har behovet av dem. Detta 

förstärks i Skollagen (SFS 2010:800) då det ska finnas möjlighet för ungdomarna att ta 

kontakt med en skolkurator.  I dagsläget upplever en del av kuratorerna som intervjuats att 

arbetet består främst av att släcka små bränder och att ingripa då det finns ett behov hos en 

elev. Vidare kan man då se att mindre tid läggs till förbyggande arbete, vilket i sin tur skapar 

en ond cirkel. Skolverket (2004) styrker de förebyggande arbetet genom att ungdomen 

behöver då inte erfara psykisk ohälsa och det blir mer lättarbetat för kuratorn, samt att det blir 

mer ekonomiskt.  

Alla informanter uppger att de arbetar förebyggande, men det förebyggande arbetet som 

kuratorer kan skilja sig mellan olika verksamheter och även beroende på behovet hos 

ungdomarna. Philblad och Åberg (2011) beskriver även att kuratorer ska arbeta förebyggande. 

Backlund (2007) däremot menar att på senare tid bygger arbetet på fokus kring god miljö för 

ungdomarna. Vidare beskriver ett par informanter att arbeta förebyggande i grupp kan leda till 

att man under en kortare tid nå ut till fler ungdomar, istället för enskilda samtal. Enligt D-

Wester (2005) kan en kurator genom grupper arbeta med att förbereda ungdomarna på vad 

livet innebär och vara mer redo om och när motgångar uppstår. Vidare beskriver även 

Skolverket (2004) vikten av ett tidigt ingripande innan utveckling av psykisk ohälsa.  
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Det framkommer i intervjuerna att informanterna ofta måste utvecklas och följa samhällets 

utveckling för att kunna göra ett bra jobb, samt att de är deras egna verktyg i arbetet eftersom 

de inte har några mallar eller liknande. Alla kuratorer som intervjuats har socionomexamen 

och vissa av dem har en vidare utbildning. En informant lyfte att som socionom har man 

ingen speciell samtalskompetens, fastän kuratorerna som intervjuats främst använder sig av 

samtal. Det visar sig i intervjuerna att det finns en viss balansgång kring samtal som kan 

uppfattas som behandlande, eftersom de i vissa fall kan behövas andra insatser istället för de 

intervjuade kuratorerna. Alla informanter upplever att mycket av deras arbete grundar sig i 

deras egna erfarenheter och att de arbetar därför mycket efter den, detta beskrivs även i D-

Wester (2005).  

Informanterna i denna studie uppger att de har handledning och alla har en extern handledare. 

Det finns både en informant som har individuell handledning, men det finns även informanter 

som har handledning i grupp tillsammans med andra kuratorer. Handledningen uppfattas av 

kuratorerna som intervjuats som positiv och ett viktigt redskap i professionen, mestadels på 

grund av att kuratorsarbetet är ensamarbete och har mycket ansvar på den enskilda personen. 

Vidare uppger ett par informanter att handledningen även kan ses som en av de få tillfällen 

som man som kurator kan lyfta frågor och få stöd i arbetet. Detta styrks både av 

Akademikerförbundet SSR (2015) och Killén (2008) som båda visar på vikten med 

handledning för kuratorer. Enligt en del av informanterna kan chefen för kuratorerna ha olika 

positioner, samt att vissa chefer inte har socionomexamen, och detta gör att chefen finns till 

viss del för stöd i arbetet. Vidare beskriver en informant att chefen finns till största delen för 

att kuratorerna ska få bland annat rätt löneutveckling. 

Sammanfattningsvis av vad kuratorerna i denna undersökning beskriver som sina 

arbetsuppgifter är att arbeta främjande och förebyggande och det är ett ensamt arbete men de 

har vid behov stöd av bland annat kuratorskollegor, chef och andra kollegor på verksamheten. 

Enhändigt anser alla kuratorer som intervjuats att de trivs på sitt arbete, det är givande och 

intressant. Informanterna tycker även att ungdomar är inspirerande och att de får vara delaktig 

i ungdomarnas liv, vilket anses som en stor fördel. En informant fascinerades över hur 

inbjudande ungdomar är i deras liv och vågar öppna sig för vuxna personer för att berätta vad 

som föregår i deras liv.  

Samverkan 

En del av kuratorsarbetet är att samverka med aktuella aktörer gällande målgruppen 

(Backlund, 2007). Genom att samverka med andra aktörer kan kuratorerna hjälpa ungdomen 

till ytterligare en insats eller hitta en specifik lösning gällande den enskilda ungdomen, detta 

uppger en del av informanterna. Majoriteten av informanterna uppger att vid en del tillfällen 

kan dem och ungdomen inse att informantens profession och resurser inte är tillräckliga för 

ungdomen, och en ytterligare insats behövs. Enligt informanterna är det vid dessa tillfällen är 

samverkan en viktig aspekt för att ta reda på vad nästa insats kan innehålla och vem som 

innehar denna profession och resurser.  

En del av kuratorerna som intervjuats samverkar på arbetsplatsen tillsammans med andra 

yrkesgrupper på verksamheten som tillsammans med deras professioner kan skapa en grupp 
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att lyfta en ungdom i, så kan alla ge sin tanke kring vilken insats som gynnar ungdomen. 

Enligt Backlund (2007) kallas denna grupp elevhälsoteam. En del av informanterna uppger att 

det i dessa grupper finns medicinsk, pedagogisk och social kompetens för att tillsammans 

arbeta för ungdomen, istället för att arbeta från var sitt håll. Vidare beskriver de att samverkan 

tillsammans med andra professioner inom samma verksamhet gynnar arbetet både på 

individnivå och i stort. En del av kuratorerna som intervjuats beskriver att samverkan 

tillsammans med andra aktörer inom verksamheten är viktig eftersom ungdomen kan vara 

aktuell inom alla professioner och man kan då tillsammans lyfta problematiken och 

tillsammans bilda en resurs för ungdomen.  

Samverkan är enligt informanterna ett viktigt komplement till deras arbetsuppgifter, det är 

deras sätt att kunna bredda främjandet och det förebyggande arbetet för ungdomarna. För att 

kunna skapa samverkan gäller det att skapa relationer och kontakter med andra 

yrkesverksamma inom målgruppen, med ungdomarna samt med föräldrarna, detta beskriver 

även Backlund (2007). De aktörer som kuratorerna i denna studie uppger ha samverkan med 

är i vissa fall övrig personal på verksamheten, barn och ungdomspsykiatrin, medicinsk 

profession, Socialtjänst och polisen. Enligt en informant kan barn och ungdomspsykiatrin vara 

en viktig samverkansaktör eftersom kuratorn i vissa fall kan rådfråga dem kring en ungdoms 

problematik, samt att kuratorn i vissa fall inte har kompetensen, erfarenheten eller resursen att 

hjälpa ungdomen, och måste då remittera denne vidare till barn och ungdomspsykiatrin.  

Resultatet av intervjuerna visar att samverkan är till för att samla kompetenser gällande 

målgruppen och för att nå bästa möjliga resultat. Vidare beskriver informanterna att 

samverkan även genererar till att kuratorn kan utvecklas i sin kompetens och ungdomen kan 

få rätt hjälp innan problematiken förvärras. En informant anser att en samverkan bör bli bättre 

från exempelvis lågstadiet till högstadiet eftersom viss problematik kan ha uppmärksammats 

redan i lågstadiet och det kan vara avgörande i arbetet senare på högstadiet. Det finns en viss 

överrapportering mellan verksamheter med målgruppen barn och unga, men den kan alltid 

förbättras för att nå bättre resultat för ungdomen. Det bör enligt informanten vara en röd tråd i 

kommunen för att ingen ungdom ska falla mellan stolarna, det vill säga att verksamheterna 

har ett liknande arbetssätt.  

Skapandet av relationer  

En stor del av kuratorernas arbete handlar om att möta ungdomar i olika situationer och att 

skapa trygga kontakter och relationer, detta enligt informanterna samt i enlighet med tidigare 

forskning (Engen et al., 2011). En kurator berättar att visa upp att man finns är första steget i 

ett relationsskapande. Det framkom också tydligt i intervjuerna vikten av att vara tillgänglig, 

och att synas. En informant hade utvecklat ett bra sätt att skapa kontaker med ungdomarna 

och det var att finnas med i miljöer och situationer som inte är laddade. Till exempel att vistas 

i korridorerna och främst uppehållsrummet. Där finns det en chans att prata om väder och 

vind, men det är också förebyggande på så sätt att ungdomarna får byta något ord med henne 

utan att samtalet är laddat. Informanten uttryckte att det är ett sätt för henne att skapa 

kontakter. Hon sa att hon upplevde en mycket stor respons av ungdomarna till 

kontaktskapandet och hon märkte att ungdomarna därefter kunde komma till henne om de 

kände att det behövdes.  
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Majoriteten av informanterna uppgav hur viktigt det är jobba in sig med personalen och skapa 

en tillit till dem. Men även att det tog ett tag innan man har jobbat in sig och skapat kontakt 

med personal och ungdomarna, detta för att det har varit många olika personer på posterna. En 

informant som pratade om just byte av personer på samma tjänst tyckte att eftersom ”(… ) det 

byts ständigt och jämt så kanske man räknar bort kuratorn för vi har ju ändå snart en ny (...)”.  

Vid en av intervjuerna berättade en informant om att hon själv hade gjort valet att träffa några 

ungdomar redan innan de blev aktuella för hennes verksamhet, med grundsyftet att de skulle 

skapa en mindre sorts relation. Hon uttryckte att hon ville göra ”tröskeln mindre hög”. Hon 

påpekade att om det skulle bli jobbigt för ungdomarna högre upp i åldrarna så hade de fått en 

chans att lära känna henne lite, och då skulle det vara lättare att söka kontakt med henne 

längre fram. Responsen hos ungdomarna hade blivit mycket bra, men informanten skrattade 

och berättade att hon dock fått ganska mycket mer att göra. I enlighet med tidigare forskning 

(Manso & Rauktis, 2011) vittnade flera av informanterna om att när ungdomarna redan har en 

relation till kuratorn kan man ofta förhindra att det inte hinner bli så illa, det vill säga att det 

blir en del av det preventiva arbetet.  

Informanterna berättade att de som socionomer, tillika kuratorer, ofta hamnar i gränslandet 

där allt inte är svart eller vitt. Med andra ord att det kan vara svårt att veta hur man ska agera, 

om man gör rätt eller fel. Detta framkom när några informanter berättade om en svårighet som 

ibland kunde uppstå för att de inte skulle tappa en kontakt, alltså själva förtroendet, med 

ungdomen:   

Det händer då och då att det kommer personer hit för att de har dåliga 

erfarenheter av att vuxna de har pratat med har direkt tagit det med deras 

föräldrar (…) och ungdomarna har inte varit redo och då har de känt sig 

överkörda. 

I citatet ovan förklarade informanten att det handlar om att många ungdomar inte vill att 

kuratorn ska berätta för dennes föräldrar om det ungdomen anförtrott sig med till kuratorn. De 

behöver en viktig vuxen i livet, men någon som inte är deras föräldrar. Även tidigare 

forskning visar att för att inte förlora relationen till ungdomen måste hjälparen se till att inte 

bryta tilliten genom att kontakta föräldrarna om ungdomen inte vill det (Engen et al., 2011). 

Dock påtalar alla informanterna om att de har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om 

de misstänker att ungdomen far illa, samt att de inte tvekar att göra det om det skulle behövas.  

Många av kuratorerna berättar om vikten av att möta ungdomarna där de är, att se personen 

här och nu samt att våga lyssna och att ta det de säger på allvar. Vidare förklarar de att arbetet 

som kurator inte får bli slentrian utan att man måste fortsätta vara där och då med varje 

ungdom samt att hålla relationen levande. Alla informanter berättar även att de, förutom 

ungdomarna, har samtal och kontakt med föräldrar, övriga kollegor, chefen och andra 

instanser och myndigheter. Majoriteten av informanterna säger även här att det är bra att ha en 

god relation med andra instanser och myndigheter för att det förenklar arbetet. Mycket 

handlar om att föra samtal, och för att kunna föra dessa samtal samt att få ungdomarna att 

öppna upp sig, krävs förmågan att skapa en relation (Engen et al., 2011). 
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Bristande självkänsla 

Enligt informanterna kan mycket av symtomen som påvisar psykisk ohälsa relateras till 

bristande självkänsla. Vidare beskrev en del av kuratorerna som intervjuades att ungdomar 

med bristande självkänsla är mer påverkade och påtagliga i samhället. En informant menar att 

stress, oro och ångest vävs in i att ungdomen har dålig självkänsla, alltså att resultatet av dålig 

självkänsla kan vara upplevd stress, oro och/eller ångest. En del av informanterna uppgav 

genom att stärka självkänslan kan det generera till att upplevda psykiska ohälsan minskar, 

detta eftersom ungdomarna vågar stå på sig vid olika situationer. 

En fråga som ställdes i intervjun var vilka symtom kuratorerna ser som påvisar psykisk ohälsa 

hos ungdomar. Detta för att kunna se vilka symtom som vanligtvis kuratorerna mötte på 

respektive verksamhetsområde. Vi tolkade det som att mycket av symtomen som påvisar 

psykisk ohälsa relateras till bristande självkänsla. Några informanter beskrev att ungdomar 

som har bra självkänsla har lättare att stå emot motgångar i livet och samhällets påfrestningar. 

En del av kuratorerna i undersökningen beskriver att begreppet psykisk ohälsa täcker ett stort 

område och det ibland kan skilja sig gällande vad man anser som psykisk ohälsa.   

Som tidigare nämnt har majoriteten av informanterna beskrivit att symtomen på psykisk 

ohälsa hos ungdomarna är stress, oro och ångest (D-Wester, 2005 & 

Utbildningsdepartementet, 2006). Samtidigt som en informant uppger att hon inte arbetar 

direkt med psykisk ohälsa utan mer kring normal problematik som kan uppstå i livet. Med 

normal problematik menar intervjupersonen att exempelvis tillfällig depression kring en 

mormor som mår dåligt är vanligt förekommande problematik. Vid psykisk ohälsa bör andra 

insatser kopplas in, då kuratorns kompetens inte är tillräcklig. Vidare beskriver en 

intervjuperson att det även kan ses på hur man generellt tar hand om sig. Symtomen på 

psykisk ohälsa och bristande självkänsla kan enligt en intervjuperson visa sig även genom 

olika självskadebeteenden.   

I vår studie har vi tolkat att psykisk ohälsa ofta grundar sig i bristande självkänsla hos 

ungdomarna. Enligt informanterna kan bristande självkänsla hos ungdomar, leda till psykisk 

ohälsa på grund av att denne kan vara mer påtaglig. Vidare beskriver några informanter att 

ungdomarna kan känna en press från antingen skolan, fritiden eller samhället att prestera på 

olika sätt. En informant berättar att det finns ett talesätt kring att psykisk hälsa är förmågan att 

handskas med livet. Samma informant beskriver att livet går upp och ned, men det handlar om 

förmågan att handskas med dessa eventuella motgångar, vilket är lättare med en stärkt 

självkänsla. Vidare beskriver ett par kuratorer som intervjuats att pressen kring att alltid vara 

tillgänglig fort kan leda till psykisk ohälsa, och detta kan även vara ett resultat av dålig 

självkänsla.  

Det framkom i ett par intervjuer att målgruppen i denna undersökning är i en period i livet där 

det kan finnas en press att ta sig ut i vuxenlivet. Det kan vara till exempel att samhället har 

skapat en syn kring att ungdomar bör fara ut och resa för att komma längre fram till 

vuxenvärlden. En stor del av intervjupersonerna anser att livet har motgångar och att man 

ibland måste acceptera motgångarna och tillåtas må sämre en period, att livet inte alltid är 

enkelt. Enligt informanterna kan man även här se att bristande självkänsla kan vara en grund 
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till att ungdomen inte tillåter sig att må sämre en period, utan ska alltid ligga på topp, vilket i 

sin tur ingen människa kan hantera. Enligt majoriteten av informanterna i undersökningen har 

den självupplevda psykiska ohälsan ökat hos ungdomarna inom deras verksamhetsområde. 

Socialstyrelsen (2013a) visar även på en ökning i antalet ungdomar som upplever psykisk 

ohälsa. Vidare kan man då enligt informanterna i sin tur se att det är en lägre tröskel kring 

psykisk ohälsa och att ungdomarna kan söka sig till kuratorn vid ett tidigare skede, vilket är 

positivt. Det blir på så sätt ett högre tryck på kuratorn, men det blir lättare att arbeta med 

problematiken om den inte har hunnit eskalera vid kontakt tillfället. En kurator som 

intervjuats tror att de ungdomar som besöker kuratorn är de ungdomar som kanske inte mår 

som sämst och som ofta har föräldrarna som stöd till den upptagna kontakten.  

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att sociala medier är en aspekt som påverkar 

ungdomarna mycket i dagsläget, speciellt ungdomar med bristande självkänsla, detta 

beskriver även Burrow-Sanchez et al., (2011). Enligt en del av informanterna finns det en 

press från samhället genom sociala medier att alltid vara tillgänglig. Sociala medier kan enligt 

en informant bli en svårighet i arbetet eftersom dess utveckling går fort, och det kan vara svårt 

för kuratorn att hänga med utvecklingen inom sociala medier. Vidare beskriver 

Akademikerförbundet SSR (2010) hur kuratorers tryck på arbetet kan öka genom sociala 

medier. Vidare beskriver en del av kuratorerna som intervjuats att genom den bristande 

självkänslan kan det vara svårt att stå emot pressen kring att alltid prestera och pressen att 

vara tillgänglig, även på sociala medier. Sociala medier kan lägga en press på olika saker, det 

kan vara allt ifrån att man ska vara tillgänglig till att man ska vara vän med så många som 

möjligt, detta enligt några informanter.  

I undersökningen har det framkommit att psykisk ohälsa är ett brett begrepp med många olika 

definitioner. Det finns många olika tolkningar kring begreppet och olika arbetssätt. Enligt 

kuratorerna som intervjuats är mycket av den psykiska ohälsan hos ungdomar som besöker en 

kurator grundat i bristande självkänsla. Vidare beskriver informanterna att självkänslan är 

avgörande för hur man påverkas av press från olika håll och hur man handskas med livet. En 

del av kuratorerna som intervjuats menar att det kan vara lättare att möta motgångar i livet om 

man har en bra självkänsla och på så sätt kan mycket av den psykiska ohälsan som 

kuratorerna möter minskas.  

Brister i föräldraskapet 

När vi intervjuade kuratorerna framkom det att många av dem upplevde att det ibland fanns 

brister i föräldraskapet hos föräldrarna till ungdomarna som upplever psykisk ohälsa. En 

informant tyckte att kuratorerna själva måste bli bättre på att kommunicera med föräldrarna 

om de såg att de har en bristande förmåga att sätta sig in i sina barns behov. Även 

Utbildningsdepartementet (2006) lyfter föräldrarnas bidragande roll i ungdomarnas hälsa och 

skriver att ”En av de enskilda faktorer som betyder mest för den psykiska hälsan är den unges 

kontakter med föräldrarna under uppväxten” (s.25).  

I en diskussion kring ungdomarnas psykiska ohälsa berättade en informant att det är viktigt att 

ungdomarna får hjälp innan den psykiska ohälsan blir till en psykisk sjukdom. Hon fortsatte 

och berättade att: 
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Ibland tänker jag att en del föräldrar är rädd för att ta den rollen, man är snabb 

att tänka att en professionell måste komma in för man tänker att jag räcker inte 

till. Många föräldrar skulle räcka till om man skulle tro på sig själv.  

Enligt kuratorn behöver föräldrarna komma in lite tidigare i barnens liv och stötta sina 

ungdomar, och nu är det en period där föräldrarna har svårt att sätta gränser och säga nej. Det 

är mycket curling, det vill säga att man överbeskyddar barnen, och det märktes ansåg 

kuratorn. Ser man till Utbildningsdepartementets (2006) analyser kring ungdomars psykiska 

ohälsa så ställer föräldrarna höga krav på ungdomarna vilket leder till att de blir stressade.  

Det framkommer att informanterna ganska ofta har föräldrasamtal där det för det mesta 

handlar om att hjälpa och stödja föräldrarna i föräldraskapet. Vi förstod det som att det i 

dagens samhälle är ganska mycket som påverkar oss och det går snabbt med den sociala och 

tekniska utvecklingen, allt kommer ut på en gång (Akademikerförbundet, SSR, 2010). Nu är 

det mycket med dataspel som slukar tid, och det gäller att våga ta diskussionen när 

ungdomarna säger att alla andra får spela och de inte får spela i samma utsträckning. Som 

förälder är det då inte så lätt och det krävs även att man hänger med i den tekniska 

utvecklingen. Det kan handla om att det är svårt att sätta gränser och att föräldrarna gärna vill 

vara kompisar med ungdomarna vilket även Passer och Smith (2007) bekräftar.  

Kuratorn förklarar vidare att det handlar om att vara ett stöd, ge handledning och coachning 

till all personal, ungdomarna och inte minst till föräldrarna, vilket även framkommer i 

enlighet med tidigare forskning (Skolverket, 2004). En annan informant använder liknelsen av 

att vara en brygga mellan verksamheten och föräldrarna, och hon berättar att även hon ger 

föräldrastöd. SKL (2009) anser att det är en viktig hälsofrämjande insats att ge stöd till 

föräldrar för att de i sin tur ska kunna ta sitt ansvar som förälder. En stor del handlar även om 

att kuratorerna vi intervjuade informerar föräldrar om vilka övriga stödinsatser som finns att 

få i samhället, som att till exempel hjälpa till att få kontakt med socialtjänsten eller följa med 

ungdomen och föräldrarna till Barn- och ungdomspsykiatrin.  

När vi pratade kring hur man ska kunna stävja den psykiska ohälsan hos ungdomarna så hade 

en kurator redan en tanke om att man behöver börja redan på Barnavårdcentralen. Att redan 

där prata med föräldrarna om vikten av anknytningen. Att ge föräldrarna stöd vid 

Barnavårdscentralen ser även SKL (2009) som en målmedveten hälsofrämjande insats. Enligt 

kuratorn, och även Passer och Smith (2007), speglar barnen sig i föräldrarna och hon ställde 

sig frågande till hur anknytningen blir när så många sitter med sina smartphones och läsplattor 

när de egentligen bör rikta hela sin fokus på barnet. Även Skolverket (2004) framhäver vikten 

av stöd till föräldrarna hos Barnavårdcentralen för att barnen i framtiden ska undvika psykisk 

ohälsa. 

 

Svårigheter och hinder i yrkesrollen 

En del av syftet i denna studie är att undersöka om det finns några svårigheter eller hinder i 

kuratorernas arbete kring ungdomar med psykisk ohälsa. I intervjuerna var det en tydlig 

aspekt som alltid dök upp först när vi ställde frågor kring svårigheter och hinder, och det var 

bristen på tid. Alla var enhetliga när de uttryckte att tiden var största hindret. De beskrev hur 
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det är svårt att vara lika tillgänglig för ungdomarna som de skulle vilja vara. När man arbetar 

med ungdomar är det viktigt att vara tillgänglig för det kan vara snabba kast kring vad som 

händer, ”(…) men hur tillgänglig är man egentligen?” uttryckte sig en kurator.  

Flera av kuratorerna uttryckte svårigheten av att arbeta preventivt, som är ett av 

verksamhetsmålen, när tiden inte riktigt räcker till (Socialstyrelsen, 2014). Det blir istället 

många enskilda stödsamtal med ungdomar som redan mår dåligt. Några kuratorer nämnde att 

det blir som att släcka småbränder samtidigt som en påtalade att man har den tid man har och 

behöver kunna prioritera den. Men när trycket blir tufft då är det en nackdel att känna att man 

har lite tid.  

Vidare i intervjuerna med kuratorerna berättades det om att det kan vara ett dilemma att 

ungdomarna inte vill att deras föräldrar ska känna till att kuratorn träffar dem. Ibland kan det 

även vara en styrka som gör att en del ungdomar vågar komma för att samtala, men många 

gånger skulle det vara bra om föräldrarna blev medvetna om hur ungdomen har det. Då skulle 

de kanske kunna gå in mer aktivt och försöka hjälpa ungdomen vilket tidigare forskning 

styrker vikten av (Utbildningsdepartementet, 2006). Men ofta vill ungdomen absolut inte säga 

något till föräldrarna. En kurator förtydligar det hela med att säga att det händer då och då att 

det kommer personer till henne för att de har dåliga erfarenheter av att vuxna de har pratat 

med direkt har tagit det med deras föräldrar. Ungdomarna har inte varit redo, och då har de 

känt sig överkörda. Dock säger kuratorerna att många gånger går det att tala med ungdomen 

om vikten av att föräldrarna får veta hur den mår, och att då kan de ibland gå med på att 

kuratorn får prata med föräldrarna. Sen är alla informanter tydliga om att är det något barn 

eller ungdom som far illa på ett sådant sätt att de behöver anmäla det till socialtjänsten, så 

tvekar de inte att anmäla det (SFS 2001:453).  

Tidigare diskussion för oss in på en annan svårighet som majoriteten av alla intervjuade 

kuratorer berättar om. Svårigheten i balansgången mellan att behålla en relation, alltså 

förtroendet, till en ungdom och/eller om man ska föra det vidare, det vill säga prata med 

föräldrarna eller anmäla till socialtjänsten. Här kommer vi även in på att informanterna säger 

att kuratorsjobbet är ett ensamt arbete, detta för att alla vidtalade är ensamma som socionomer 

i deras respektive verksamheter. Ensamarbete kan vara tungt säger en kurator som intervjuats, 

men påminner om att de har gott stöd från övriga kuratorer med samma sekretess och de 

håller alltid på anonymiteten hos ungdomarna om de rådfrågar varandra kring ett ärende. 

Dessa informanter arbetar under Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), de flesta även under  

Skollagen (SFS 2010:800). 

Några kuratorer berättar att de arbetar på två skolor och att det är väldigt besvärligt. Det går 

mycket tid och energi till praktiska göromål som att se till att ha med sig rätt saker till rätt 

ställe samt planeringen om var de arbetar den aktuella dagen de bokar träffar och samtal. Sen 

går det ofta fort kring ungdomar. Om en incident som berör kuratorn inträffar en dag när 

denne inte är på plats, är det svårt att bli en del av processen och kunna vara behjälplig till 

exempel två dagar senare. Ofta är då incidenten överspelad eller blivit förstorad mer än den 

skulle ha behövt bli om kuratorn kunnat finnas på plats för att stötta ungdomen i ett tidigt 

skede. Dock framkommer det av informanterna att verksamheterna kommer att förändras och 
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att svårigheten är påtalad hos chefen, samt att en omstrukturering kommer att göras ganska 

snart för att kuratorerna bara ska behöva arbeta vid en och samma verksamhet.  

Majoriteten av informanterna säger att sekretessen kan blir ett hinder eller svårighet i arbetet 

med att samverka med andra verksamheter och professioner, detta då professionerna som man 

samverkar med kan arbeta under olika lagstiftning, så som Skollagen (SFS 2010:800) och 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). På grund av detta anser mer än hälften av informanterna att 

det vore en fördel om det var en ”öppnare” sekretess mellan kuratorerna och socialtjänsten. 

Inte i alla fall, men till exempel om det finns en social problematik i hemmet som missbruk i 

hemmet, sexuella övergrepp eller om familjen får en insats av socialtjänsten som berör 

ungdomen. En kurator förklarar att hon då skulle kunna finnas där på ett annat sätt för 

ungdomen och att man kan få större förståelse. Samtidigt säger hon att hon förstår att de 

arbetar med myndighetsutövning, men om man fick önsketänka så vore det ju att det fick vara 

öppet. Hon fortsätter vidare med att kuratorerna ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 

”(…) men hur kan man förebygga när man inte vet (...)”.  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ ansats känns rätt eftersom det är en social verklighet som vi har valt att 

undersöka. Vi tror heller inte att vi hade fått ett bättre eller mer noggrant resultat med en 

kvantitativ ansats och tänker att det heller inte hade varit rätt angreppssätt. Enligt Bryman 

(2011) är det vanligaste tillvägagångssättet i kvalitativa studier troligtvis att använda sig av 

intervjuer, och det är därför vi valde den också. Vi ville höra hur kuratorerna arbetar med 

psykisk ohälsa hos ungdomar, och vilket bättre sätt finns det än om de själva får berätta det?  

Processen med att läsa in sig på ämnet, vår egen förförståelse och att få ta del av empirin, 

samt att tolka materialet har fungerat bra, och vi har hela tiden känt oss bekväma med sättet 

att bearbeta studien. Under tiden vi tolkat och analyserat materialet har vår personliga 

förståelse för ämnet fördjupats. Detta för att sedan på nytt kunna tolka datan likt en cirkulär 

rörelse (Fejes & Thornberg, 2015). Slutligen vävde vi in tidigare forskning, analyserade 

materialet och formulerade diskussionen. Vi tänker att vårt metodval genom studien har 

gynnat oss till att uppnå ett bra resultat av studiens syfte.  

Vad det gäller urvalet så ser vi att vi skulle ha utökat vår undersökningsgrupp då vi känner att 

vi gärna skulle haft en eller två till informanter. Vi var beroende av att de tillfrågade skulle 

ställa upp då de är så få till antalet, vilket också gjorde att vi fick anpassa oss till när de hade 

tid för intervjuerna. Detta i sin tur gjorde att vi blev sent klara med intervjuerna och vi känner 

att vi hade velat ha längre tid till analys och själva författandet av resultatet och diskussionen. 

Som alternativ hade vi kunnat tillfråga även kuratorer i en närliggande kommun eller utökat 

åldersspannet på ungdomarna så att vi kunnat intervjua kuratorer på gymnasiet.  

I sökandet av artiklar och tidigare forskning var det väldigt svårt att hitta något om kuratorer 

”i allmänhet” som arbetar med ungdomar. Vi hamnade nästan alltid kring information om 
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skolkuratorer och tänker att det hade varit lättare att fokusera enbart på skolkuratorer samt 

utvidga informantgruppen eller åldern på ungdomar som tidigare beskrivet.  

Att smalna av resultatdelen fann vi svårt då vi ville vara tydliga med att låta empirin tala. Vi 

har lagt stor vikt på vad informanterna berättat men även tidigare forskning. Trots detta har vi 

även gjort våra egna tolkningar av den beskrivning och de erfarenheter informanterna berättat 

om, samt kritiskt granskat och fört en diskussion kring ämnet. Vår teoretiska utgångspunkt i 

denna studie har alltså bestått av tidigare forskning samt vårt resultat och vår analys av 

intervjuerna. I och med detta anser vi att vi fått svar på studiens syfte. Tanken har aldrig varit 

att generalisera till alla kuratorer i Sverige, utan att få en djupare förståelse för kuratorers 

viktiga arbete samt att undersöka vilka hinder och svårigheter som finns, och det anser vi att 

vi fått.  

Analysdiskussion 

Vår förförståelse kring psykisk ohälsa innan uppsatsen var att det är ett brett begrepp som kan 

skilja sig från person till person, samt även mellan olika professioner. Vi skulle fortfarande 

beskriva begreppet psykisk ohälsa på ett liknande sätt, men har nu en vidare förståelse som 

även är djupare. Vi menar att psykisk ohälsa kan beskrivas i egenskap av att en individ 

besitter en bristande självkänsla som visar sig i stress. Ur detta kan det skapas en oro och 

ångest, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, men då med betoningen på att det är när 

dessa symptom blir till ett hinder i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2006). Något som vi 

funderat mycket kring är att en informant inte ansåg sig arbeta direkt med psykisk ohälsa, 

utan mer med vardagsproblematik, det vill säga ungdomar som kanske är oroliga för att deras 

mormor är sjuk eller att man känner en press kring att prestera i skolan. Detta medan andra sa 

sig arbetar nästan uteslutande med psykisk ohälsa. Här tänker vi att anledningen till varför 

hennes svar skiljer sig så markant från resterande informanter kan vara att hon är relativt ny i 

arbetsrollen som kurator och inte hunnit få erfarenheten kring de problematiker som finns hos 

ungdomarna.  

I den kunskap som vi tagit del av visar empirin tydligt att bristande självkänsla är grunden till 

att psykisk ohälsa uppstår. Vår tolkning är att den bristande självkänslan hos ungdomar 

många gånger visar sig i symptom såsom stress. Detta i sin tur skapar oro och ångest vilket 

ofta leder till psykisk ohälsa om inte ungdomen kan få hjälp och stöd. Den bristande 

självkänslan påverkas ofta av yttre faktorer, såsom prestationskrav och sociala medier. Men vi 

ser även att bristande självkänsla hos ungdomarna kan ha ett samband med brister i 

föräldraskapet. Med detta i tanken skulle vi önska att det preventiva arbetet ska få påbörjas så 

lågt ner i åldrarna som möjligt samt att det inte stannar av i följd med att barnen växer upp 

(Skolverket, 2004).  

Enligt Philblad och Åberg (2011) ska kuratorer som arbetar med ungdomar arbeta preventivt 

och främjande för målgruppen. Å ena sidan ska kuratorerna arbeta preventivt kring ungdomar 

för att bland annat förhindra att psykisk ohälsa uppstår (D-Wester, 2005). Men å andra sidan 

beskriver majoriteten av informanterna i denna undersökning att de använder sig mest av 

enskilda individuella samtal och ingriper när behovet har uppstått. Där kan vi se att det finns 

en vilja hos kuratorerna och även bestämmande aktörer, som till exempel rektorer, kring att 
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arbeta preventivt och att det är viktigt i arbetet med ungdomar. Däremot kan vi här se att 

verkligenheten inte stämmer överrens tillsammans med målsättningarna, eftersom majoriteten 

av kuratorerna arbetar främst då behovet redan har uppstått. Vår tanke är att det fort blir en 

ond cirkel kring att kuratorerna arbetar med att släcka små bränder när de uppstår istället för 

att arbeta preventivt. Även tidigare forskning (D-Wester, 2005) visar på vikten kring 

preventivt arbete för att förhindra psykisk ohälsa. Vi ser även att preventivt arbete inom 

kuratorsrollen är en avgörande faktor för att ungdomen inte ska behöva uppleva psykisk 

ohälsa (Skolverket, 2004). 

Vad det gäller det preventiva arbetet så menar vi att det kan se olika ut både beroende på 

verksamheten, men även beroende på kuratorn, detta även enligt ett par informanter. En del av 

informanterna anser att preventivt arbete handlar mycket om grupprocesser eftersom de då 

kan nå ut till fler ungdomar under samma tid som annars skulle gå till endast en ungdom (D-

Wester, 2005). Vi tänker här att preventivt arbete även kan vara att informanterna visar 

ungdomarna att de finns tillgängliga, och på olika sätt skapar en allians tillsammans med 

ungdomarna på deras verksamhet (Engen et al., 2011). Vår tanke kring preventivt arbete 

innefattar att det för det första bör vara individuellt utformat efter vilka behov som finns vid 

just den verksamhetsplatsen, och vad omgivningen har för behov i det område som kuratorn 

arbetar på. Om vi sammanfattningsvis men väldigt kort ska beskriva hur kuratorerna arbetar 

preventivt, så är det genom att de försöker stärka självkänslan, skapa allianser och arbeta i 

grupprocesser. Men även genom att samverka med andra aktörer inom liknande verksamheter.  

Något som vi ställt oss undrande till är varför det inte verkar finnas så mycket samverkan 

mellan de olika åldrarna på barnen och ungdomarna. Enligt informanterna finns det en viss 

överrapportering mellan årskullarna, men att den alltid kan förbättras. Om denna samverkan 

och överrapportering över årskullarna kunde förbättras skulle man tidigare kunna 

uppmärksamma en begynnande psykisk ohälsa istället för att vänta tills Eden utvecklats 

längre (SKL, 2009). Även Socialstyrelsen (2013a) trycker på att det är av stor vikt att i ett 

tidigt skede identifiera och ingripa mot den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. 

Vi ser att det kan vara svårt att ibland skapa denna samverkan och att få en ”röd tråd” i 

kommunen om hur man ska arbeta kring psykisk ohälsa med alla åldrar hos barn och 

ungdomar. Informanterna beskrev att verksamheter som arbetar med samma målgrupper kan 

arbeta under olika lagstiftningar, vilket kan påverka samverkan. Kuratorerna som intervjuats 

arbetar under både Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Skollagen (2010:800). Här tycker vi 

det skulle vara intressant med vidare forskning för att noggrannare se hur samverkan mellan 

de olika årskullarna egentligen fungerar gällande preventivt arbete med barn och ungdomar.  

Enligt informanterna kan samverkan påverkas om det finns en skillnad i lagstiftningen, vilket 

gör att verksamheterna inte kan samverka utan att röja sekretessen. Vi tänker att det vore ett 

drömscenario att kunna arbeta mellan olika lagrum utan att sekretessen påverkas, men vi kan i 

dagsläget inte se att det är genomförbart. Däremot vet vi att det är en anledning till att det 

finns en viss sekretess mellan lagrummen som informanterna arbetar under (Socialtjänstlagen, 

SFS 2001:453 och Skollagen, SFS 2010:800) och anledningen är att sekretessen finns för att 

skydda ungdomen, vilket inte bör förkastas.  
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Enligt informanterna finns det inom kuratorsyrket en viss balansgång kring vilka typer samtal 

som kuratorerna ska genomföra innan annan insats ska tillkomma för ytterligare kompetens. 

Denna balansgång tror vi i en del fall kan bli påverkad av vilken arbetsbelastning som finns 

på de respektive verksamheterna. Vår tanke här är att ibland kan det finnas behov av en annan 

insats, till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin och behandlande samtal, men att långa 

väntetider kan göra att det vid det tillfället inte finns möjlighet att få träffa en annan 

yrkeskompetens. Här har vi förståelse för de informanter som väljer att fortsätta träffa 

ungdomen till dess att det finns tid. Vi tänker oss att det kan vara bra för att inte ungdomen 

ska ”falla mellan stolarna” och inte få den hjälp som den så uppenbarligen behöver. Sedan 

framkom det i intervjuerna att det finns ju de ungdomar som inte vill komma i kontakt med 

psykiatrin och då blir det svårare. Här får man helt enkelt lita på kuratorns kompetens som 

socionom att fatta det rätta beslutet (Hawkins, 2006). I vår tolkning utgår vi ifrån att det alltid 

kommer finnas en balansgång mellan vilka samtal som kuratorn ska genomföra själv eller där 

dennes kompetens inte är tillräcklig för att hjälpa ungdomen.   

I en del av intervjuerna lyftes frågan av informanterna kring deras kunskap av olika 

samtalsmetodiker. Har de tillräckligt med kunskap kring samtalsmetoder i grunden som 

socionom, eller behövs det mer utbildning kring hur man kommunicerar med klienter? Vår 

tolkning är att det finns ett behov av mer kompetens kring hur man samtalar i de flesta 

socionomyrken, men kanske särskilt i kuratoryrket. En del av kuratorerna som intervjuats 

beskriver att detta eftersom kuratorn, såsom flera andra socionomyrken, använder sig själva 

som redskap när de sitter i individuella samtal, vilket sker dagligen. Vidare kan vi även se att 

eftersom socionomer arbetar med människor är det en stor fördel om man har god 

yrkestrygghet inom exempelvis samtalsmetoder för att utföra ett bra arbete med de människor 

man möter (Engen et al., 2011).  

Innan vi påbörjade denna studie hade vi en förförståelse av att man måste kunna skapa goda 

allianser som kurator. Denna förstärktes och bekräftades ytterligare efter vi tagit del av all 

empiri samt annat vetenskapligt material. Vi menar att man måste kunna skapa trygga 

allianser med ungdomarna, samt skapa kontakter med andra yrkesverksamma både inom 

samma yrkesroll men även med externa yrkesverksamma. Vi kan även se att det finns en vikt 

av att skapa relationer med föräldrarna till ungdomarna för att sedan på bästa sätt kunna arbeta 

tillsammans för ungdomen. Vi har förstått att kuratorns arbete bygger mycket på kunskapen 

kring att skapa allianser som är trygga och fortlöpande. Detta för att kunna arbeta preventivt 

med ungdomen i ett så tidigt skede som möjligt. Många gånger är detta ett avgörande till om 

man lyckas hjälpa ungdomen eller inte (Manso & Rauktis, 2011).  

Ytterligare en faktor som enligt informanterna kan påverka ungdomens hälsa är brister i 

föräldraskapet. Även Utbildningsdepartementet (2006) lyfter föräldrarnas bidragande roll i 

ungdomens hälsa. Både informanterna och Skolverket (2004) beskriver att ett arbete med 

föräldrarna redan på Barnavårdscentralen kan vara ett viktigt förebyggande arbete för att 

undvika psykisk ohälsa under uppväxten. Men även kuratorerna som intervjuats arbetar med 

att stödja föräldrarna i deras föräldraroll. SKL (2009) visar på vikten av att stödja föräldrarna i 

sitt ansvar till ungdomarna, vilket i sin tur kan vara hälsofrämjande för ungdomens psykiska 

hälsa.   
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Enligt våra informanter finns det vissa svårigheter och hinder i deras arbete med ungdomar. 

Majoriteten av kuratorerna som intervjuats ansåg som det största hindret i arbetet var bristen 

på tid, vilket i sin tur kan påverka arbetet på olika sätt. Enligt informanterna kan bristen på tid 

hindra det preventiva arbetet, eftersom tiden enbart finns till att lösa situationer då problemet 

redan uppstått. Samtidigt visar Skolverket (2004) att preventivt arbete är viktigt för att 

förhindra uppkomsten av psykisk ohälsa. Vidare framkom det även av informanterna att en 

svårighet kan vara att inkludera föräldrarna i ungdomens problematik i de fall då ungdomen 

inte själv vill att föräldrarna ska få denna vetskap. Detta kan i sin tur skapa svårigheter kring 

att kuratorn måste bibehålla en god relation till ungdomen genom att inte föra vidare något 

som denne känner att föräldrarna egentligen borde få vetskap kring.  

En av våra frågeställningar berörde vilket stöd de intervjuade kuratorerna får i deras yrke och 

om de har handledning. Alla kuratorer vi intervjuade hade bra stöd från kollegor och chefer 

och alla informanter hade även handledning. Detta känns positivt då vi anser att det är en 

viktig del i att kunna utföra ett gott arbete som kurator. Akademikerförbundet SSR (2015) 

styrker hur viktig handledning är för kuratorns möjligheter att utvecklas och bibehålla en 

professionell yrkesroll. Vi ser det som en viktig aspekt gällande yrkestryggheten att man har 

stöd från olika håll i sin arbetsroll. Detta eftersom man genom exempelvis samråd med 

kollegor och extern handledning kan få chansen att reflektera och arbeta fram en arbetsmetod 

som kan vara den bästa för ungdomen (Killén, 2008). Vi anser även att eftersom kuratorerna 

som vi intervjuat är ensam med deras kompetens på verksamheten, är det viktigt att de har 

möjlighet till att få handledning och samråda för att kunna vidareutveckla arbetet med 

ungdomarna, vilket även informanterna styrker.  

Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att bristande självkänsla ofta visar sig i stress. Ur 

detta kan det skapas en oro och ångest som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, vilket även 

styrks av SKL (2009). Så att stärka självkänslan hos ungdomarna är en av de viktigaste 

uppgifterna i det preventiva arbetet hos kuratorer, enligt informanterna. Att då arbeta med 

grupper har visat sig vara ett positivt sätt att stärka självkänslan hos ungdomar (Booker et al., 

2014). Genom att inkluderas i en grupp lär man sig att arbeta tillsammans med andra och att 

se konsekvenserna av sitt handlande. Detta i sin tur kan leda till att man stärks som individ 

(D-Wester, 2005).  

För kuratorer blir arbetet lättare om man känner en yrkestrygghet och det är av stor vikt att 

kunna skapa goda allianser (Tjersland et al., 2011). Vidare framkom det i intervjuerna att det 

är av stor betydelse att man får stöd från andra kollegor, chefer och handledning (Killén, 

2008). Något som alla de intervjuade kuratorerna hade.  

Det största hindret för de intervjuade kuratorerna att kunna jobba preventivt med ungdomar 

som upplever psykisk ohälsa är bristen på tid. Upptagningsområdena har ökat och kuratorerna 

har ett större antal ungdomar att ansvara för (Karlsson, 2013). Ytterligare en aspekt, enligt 

informanterna, är att det är svårt att arbeta vid två verksamheter samtidigt då kuratorerna 

upplever att de bland annat inte blir lika delaktiga i processerna kring ungdomarna de möter. 
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Detta för att mycket kan mycket hända kring en ungdom när kuratorn arbetar på den andra 

skolan.  

Vi vill med denna studie bidra till en fördjupad kunskap kring kuratorernas viktiga arbete med 

ungdomarna, och tänker att både andra yrkesverksamma (och blivande) socionomer samt 

chefer inom liknande verksamheter bör ta del av denna studie. För det är inte förrän man har 

kunskap om verkligheten som man kan förändra och förbättra. Ungdomarna är vår framtid 

och vi får inte vara rädda att satsa på dem, bland annat genom att se till att kuratorerna har 

möjligheterna att verkligen ge dem det stöd de behöver. Sen vill vi avsluta denna studie med 

ett fint citat som gör att vi är glada att se att det finns kuratorer som verkligen tror på våra 

ungdomar och inte ger upp på dem.  

 

Det har alltid skrivits att ungdomen idag inte är klok som (…) hur ska det gå för 

dem här (...) Samhället förändras och ungdomarna förändras, och det är alltid 

lite risk med ungdomarna. Dom har inte konsekvens på samma sätt utan de tar 

mer risker (...) och vi behöver bunta upp väggarna ibland för att de inte ska fara 

in i dem (...) vi måste hjälpa dem, skydda dem. Dom kommer att fara lite fram 

och tillbaka. Men jag har ändå ett hopp i dem. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter som är inne på termin 6 och ska nu skriva vår C-uppsats. Vi har 

kortfattat tänkt skriva om hur kuratorer arbetar med psykisk ohälsa bland ungdomar samt om 

det finns hinder och svårigheter som kan uppkomma i arbetet. Vi har skickat ut denna 

förfrågan till några kuratorer och det skulle vara av stor vikt och intresse för oss om du kunde 

hitta en tid att träffa oss.  

Vi hoppas att du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju på ca 45-60 min för att vi 

ska kunna stärka trovärdigheten i vår uppsats, förutom all den vetenskaplig litteratur vi 

kommer att använda oss av. Intervjuerna skulle vara helt anonyma och vi kommer varken 

namnge dig eller vilken kommun vi skriver om. Då vårt tidsschema som studenter är ganska 

pressat så skulle vi gärna vilja ha ett svar av dig inom den närmaste tiden om du kan 

medverka. Vi har planerat att utföra intervjun någon gång under vecka X-X. Vänligen 

meddela oss snarast om du vill delta och vilken tid som skulle passa dig.  

Tveka inte att höra av dig!  

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Nyström och Emma Nilsson 

 

Våra kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller förtydliganden:   

 

Sofia 07x- xxx xx xx sofia_n1@hotmail.com 

Emma 07x-xxx xx xx emni0087@student.umu.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

• Presentation av intervjuledarna. 

• Stort tack igen för att du vill vara med i denna fördjupande intervju. 

• Syftet med denna intervju är att undersöka hur kuratorer arbetar preventivt och stödjande 

kring ungdomar som upplever psykisk ohälsa, samt vilka hinder och svårigheter som kan 

uppkomma i arbetet. När uppsatsen är klar och har godkänts så kommer den att publiceras i 

DIVA, Umeå universitets elektroniska publiceringsdatabas.  

• Det vi tänker oss när vi pratar om psykisk ohälsa i den här uppsatsen är ångest, oro och 

stress. Vi har smalnat av definitionen av psykisk ohälsa för att smalna av uppsatsens storlek.  

• Som du vet går vi nu sista året på socionomprogrammet och denna intervju är en del av vårt 

uppsatsarbete. 

• Vi har avsatt 60 minuter men beräknar att intervjun tar cirka 45 minuter. Går det bra för dig? 

• Vi kommer spela in den på band eftersom intervjun används i vetenskapligt syfte och vi 

kommer att avidentifiera dig och vilken kommun vi utför undersökningen i.  

• Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta eller dra tillbaka din medverkan när som 

helst, men dock inte senare än den 31 mars -15. Detta för att annars är vi för nära vårt 

slutdatum och kommer inte att hinna starta om processen med att samla in nytt material. 

• När vi är färdiga med den här uppsatsen kommer vi att radera alla ljudfiler och materialet 

som vi transkriberat.  

• Det finns inga rätt eller fel, utan vi vill veta Din upplevelse. 

• Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 
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Frågor 

1. Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 

2. Vad du har för arbetsuppgifter som kurator? 

3. Psykisk ohälsa, hur vanligt förkommande tror du att det är hos ungdomar idag? 

4. Hur skulle du beskriva symtomen som påvisar psykisk ohälsa hos ungdomar? 

5. Vilka mål arbetar ni kuratorer inom elevhälsan mot? 

6. På vilket sätt arbetar du förebyggande kring ungdomars psykiska ohälsa? 

7. Vad skulle du beskriva som positivt/ negativt med ditt arbete som kurator? 

8. Upplever du några svårigheter och hinder i ditt arbete som kurator?  

– Vad tror du svårigheterna och hindrena beror på? 

– Vad krävs för att dessa svårigheter och hinder inte ska uppstå i ditt arbete?  

9. Känner du att du har stöd av chefen i ditt arbete? 

10. Har du handledning och stöd av dina andra kuratorskollegor?  

11. Vad ser du som den största utmaningen i ditt arbete? 

12. Om du själv fick bestämma hur ditt arbete som kurator skulle se ut idag vad skulle du 

förändra? 
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Avslutning 

• Nu börjar vi bli klara med intervjun. 

• Är det något som vi inte har frågat om som du känner att du vill ta upp och som du tycker är 

viktigt?  

• Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar? 

• Vi kommer eventuellt vilja använda några citat så vi hör av oss om några veckor och mejlar 

då citaten till dig så du får godkänna dem. Låter det bra?  

• Är det okej att vi hör av oss igen om det är något mer vi vill fråga om? 

• Stort tack för att du har medverkat! Du är självklart välkommen att höra av dig till oss om 

det är något mer du funderar över. 

 


