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SAMMANFATTNING 

Denna kvalitativa studie syftar till att ge en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers 

uppfattning om ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten med 

ungdomar. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med kuratorer inom olika 

verksamheter som vänder sig till ungdomar. Resultatet visar att kuratorer upplever att 

ungdomar mår både psykisk bra och psykisk dåligt. När ungdomar mår psykiskt dåligt visas 

det bland annat genom stress och ångest. Vilket sätt ungdomar hanterar psykisk ohälsa på 

tenderar att variera, en del ungdomar söker hjälp själva, en del utvecklar negativa beteenden 

och en del behöver stöd från andra för att söka hjälp. Resultatet visar vidare att kuratorer kan 

ge stöd till ungdomar med psykisk ohälsa genom samtal, i samverkan med andra instanser 

samt genom preventivt arbete. Kuratorer upplever att psykisk ohälsa inte yttrar sig 

annorlunda hos pojkar och flickor, däremot är det fler flickor än pojkar som söker hjälp. 

Studiens resultat tyder på att kuratorers arbete med ungdomars psykiska hälsa behöver 

utvecklas och det preventiva arbetet behöver få större utrymme i deras yrkesutövande.  

 

Nyckelord: prevention, skola, socialtjänst, ungdom 



YOUTH-COUNSELORS EXPERIENCES OF DEALING WITH POOR MENTAL HEALTH IN 

ADOLESCENTS 

Authors: Amelie Baung and Linn Haga Forsberg  

Mälardalens University 

School of Health, Care and Social Welfare  

The Social Work Program  

Thesis in Social Work, 15 credits  

Spring term 2018 

 

ABSTRACT 

This qualitative study aims to broaden the understanding of, and knowledge about, the way 

youth-counsellors interpret and apprehend mental health of adolescents and their 

experiences of meeting with adolescents. Semi structured interviews with youth-counsellors 

of different occupations, dealing with adolescents, were carried out. The results show that 

youth-counsellors encounter both poor and good mental health among the adolescents they 

meet. When young people suffer from poor mental health it shows in a multitude of ways, for 

example; stress and anxiety. Ways of coping vary between individuals. Some seek out help on 

their own, some need the support of others and some develop negative behavioural patterns. 

Results show that youth-counsellors can support adolescents with poor mental health by 

having open dialogs, taking preventive actions and cooperating with other authorities. Youth-

counsellors observe that poor mental health does not protrude in different ways regardless of 

sex but that girls tend to seek out help more often than boys. According to the results of this 

study, the work done by youth counsellors overall still needs development. Also, the pre-

emptive work with reducing mental health problems of adolescents needs to be developed 

within their profession. 

Keywords: adolescents, prevention, school, social service 
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1 INTRODUKTION 

Jag vet inte hur jag ska klara av mitt liv. Jag har ångest för exakt allt, allt. Och det är inte sådär 

lite ångest som känns som nervositet. Det är ångest som får mig att gråta tills det inte längre 

kommer några tårar, det är ångest som skär i magen, slår i huvudet och krossar mitt hjärta 

(BRIS, 2017, s. 29).  

Socialstyrelsen (2016) påpekar i sin rapport att det finns påtagliga risker att drabbas av 

psykisk ohälsa, såsom depression eller ångest, i unga år. Olsson (2005) skriver att faktorer 

som kan bidra till att en ungdom blir deprimerad bland annat kan vara svårigheter inom 

familjen, såsom våld eller dåliga relationer till föräldrarna eller att ungdomen har blivit 

sexuellt utnyttjad. Vidare kan mobbning, inlärningsproblem, funktionsvariationer, krav från 

skolan eller att ungdomen kommer från ett land som har varit krigshärjat vara bidragande 

faktorer. Enligt Socialstyrelsen finns en stor risk att funktionsförmågan hos en individ blir 

sämre på grund av psykisk ohälsa, vilket kan bidra till att studierna inte fullgörs. De uppgifter 

vilka Socialstyrelsen inhämtat tyder även på att ohälsan i många fall riskerar att bli långvarig 

för individerna. Det finns inga tydliga tecken på varför den psykiska ohälsan har ökat, men 

det kan bero på att fler ungdomar idag talar om sina problem och att det tidigare inte talades 

om psykisk ohälsa bland ungdomar. Dessutom är det idag fler som får vård på 

specialistavdelningar vilket kan tänkas tala emot att det inte bara handlar om en större 

öppenhet kring psykisk ohälsa. Socialstyrelsen skriver att den negativa ökningen av psykisk 

ohälsa bland ungdomar gäller för hela åldersspannet vilket tyder på att livsvillkoren för 

ungdomar har förändrats. Att en ungdom inte fullgör sin skolperiod kan innebära att det blir 

svårt att finna ett arbete. Att gå från att vara ungdom till att bli vuxen med tillhörande krav 

kan således bli svårt och det kan försvåra möjligheten att ta sig ur en psykisk ohälsa.   

1.1 Bakgrund 

I Folkhälsomyndighetens (2016a) sammanfattning av det internationella forskningsprojektet 

Skolbarns hälsovanor, vilket samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO), poängteras 

att den psykiska ohälsan bland ungdomar mellan 13 - 15 år har ökat de senaste 30 åren. De 

orsaker Folkhälsomyndigheten ser som potentiella till ökningen av psykisk ohälsa bland 

ungdomar är de socioekonomiska villkoren i familjen, den höga arbetslösheten hos 

ungdomar samt dagens teknikutveckling. Ytterligare orsaker kan vara försämrade 

skolprestationer samt skolstress vilket kan leda till psykiska besvär. Enligt 

Folkhälsomyndigheten är det 15 - åringar som känner störst krav från skolan och liknande 

upplevelser har för 13-åringar nästan dubblerats på fem år. Folkhälsomyndigheten menar att 

ett samband skulle kunna finnas mellan psykisk ohälsa bland ungdomar och 

skolprestationer. Dessa faktorer kan påverka varandra på så vis att psykisk ohälsa kan leda 
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till starka känslor av krav från skolan, men även att kraven från skolan kan leda till psykisk 

ohälsa. 

Platin och Demmer Selstam (2013) framställer skolan som en arena vars uppgift delvis är att 

finna de ungdomar som uppvisar psykisk ohälsa för att kunna hjälpa dem. Personal i 

elevhälsan på skolan har en viktig del i att samtala med dessa ungdomar. Genom samtalet 

där personal får möjlighet att ställa frågor vilka kan upplevas som svåra, får ungdomar känna 

att någon vill lyssna på dem. Det är inte bara själva orden i samtalet som är viktiga utan även 

beteendet som ungdomen visar, vilket kan berätta andra saker. Elevens upplevelse av känslor 

och tankar ska vara i fokus för samtalet. En del elever kan behöva elevhälsans stöd och hjälp 

under en lång period då en viktig del i ett hälsofrämjande arbete med ungdomar är 

uppföljning. Ivert (2013) menar att de professioner vilka träffar ungdomar måste se 

ungdomarna utifrån den miljö som de vistas i och arbeta utifrån detta.  

Olsson (2005) menar att om en ungdom varit deprimerad under en lång tid kan en känsla 

uppstå hos ungdomen att det inte är värt att leva längre. Det går inte för ungdomen att se det 

som är bra i livet och tankar på att ta sitt liv kan leda till handling. Bland ungdomar som 

känner sig deprimerade finns en könsskillnad, då antalet flickor som är deprimerade är 

dubbelt så många jämfört med pojkar när de når tonåren. Olsson menar vidare att pojkar 

som har depression i större utsträckning kan vara utagerande vilket många gånger medför att 

omgivningen lägger större vikt vid själva beteendestörningen istället för vad som egentligen 

ligger bakom den, exempelvis en depression. Eftersom att det är pojkar som 

uppmärksammas kan det leda till en uppfattning om att pojkar mår sämre än flickor.  

Psykisk ohälsa bland ungdomar kan leda till att ungdomar utvecklar en sämre självkänsla 

vilket kan skada livskvaliteten. Den psykiska ohälsan kan även vara ett återkommande 

problem för individen genom livet (Olsson, 2005). Folkhälsomyndighetens (2014) 

sammanfattning av Skolbarns hälsovanor visar att ett stort antal ungdomar känner att de har 

möjlighet att samtala med sina föräldrar om någonting tynger dem, vilket i sin tur kan betyda 

att miljön i hemmet kan anses som trygg. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers 

uppfattning om ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten med 

ungdomar.  

De frågeställningar denna studie ämnar ge svar på är 

• Hur upplever kuratorer att ungdomar mår psykiskt i möten med dem? 

 
• Hur upplever kuratorer att ungdomar hanterar sin psykiska ohälsa?  

 
• Vilket stöd ger kuratorer till ungdomar kring deras psykiska mående?  
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• Upplever kuratorer någon skillnad mellan könen när det gäller ungdomars psykiska 
ohälsa? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I avsnittet nedan följer förklaringar av begrepp vilka har en central plats i studien och som 

kan anses vara väsentliga för fortsatt läsning.  

1.3.1 Psykisk hälsa och psykisk ohälsa  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) är begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

tämligen svåra att definiera samt mäta. Begreppet psykisk hälsa kopplas samman med en 

hälsorelaterad livskvalité där individer dagligen upplever ett välbefinnande och att de känner 

sig funktionsdugliga i aktiviteter de utför. I den årliga Nationella folkhälsoenkäten, vilken 

Folkhälsomyndigheten genomför i Sverige, nämns symptom som rubbad sömn, ångest, 

stress, oro, huvudvärk, tankar om självmord och självmordsförsök när psykisk ohälsa önskas 

beskrivas.  

1.3.2 Ungdomar  

Enligt Socialtjänstlag (2001:453) anses varje människa under 18 år vara barn. Enligt 

regeringskansliet (2015) anses ungdomar vara individer i åldrarna 13 - 25 år. I denna studie 

definieras ungdomar som individer i åldern 13 - 18 år. 

1.3.3 Kurator  

Ordet kurator betyder enligt Nationalencyklopedin (2018) bland annat att sköta, ägna 

omsorg åt och behandla. Arbetsförmedlingen (2016) menar att en kurator har till 

arbetsuppgift att verka som stöd och ge hjälp till individer med olika problem i sina 

livsskeden. Det finns kuratorer inom olika delar av det sociala arbetets praktik så som 

exempelvis sjukhuskuratorer och skolkuratorer. En viktig del av en kurators arbetspraktik är 

att genom samtal försöka få klienten att hitta en väg ut ur den eventuella psykiska ohälsan. 

Att vara en god och aktiv lyssnare, ha en förmåga att se en lösning på ett problem ur flera 

synvinklar, att vara psykisk stabil och att ha ett gott tålamod är goda personliga tillgångar hos 

en kurator. Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ingår skolkuratorer i skolans 

elevhälsa, där även skolsköterskor, skolläkare, psykologer samt personal med 

specialpedagogisk kompetens ingår.  

Skolkuratorns arbete riktar sig mot elever som går på skolan, föräldrar till dessa barn samt 

personalen som arbetar på skolan. En kurators huvudsakliga arbete är mot och med eleverna, 

där kuratorn stödjer dem på olika sätt, bland annat genom samtal. Det kan handla om att de 

har det svårt att klara skolan på grund av själva skolarbetet men även att eleverna har svårt 

med de sociala krav som skolan ställer. Arbetet för kuratorer handlar dessutom om 
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prevention då kuratorer ska arbeta aktivt för en bättre skolmiljö för eleverna 

(Arbetsförmedlingen, 2016).   

1.3.4 Depression 

Att en individ har depression, eller depressivt syndrom, kan uttrycka sig genom att hen bland 

annat är irriterad, nedstämd, trött, har koncentrationssvårigheter, har självmordstankar 

och/eller har problem med att sova. Vid en depression kan en individ tappa lusten att göra 

sådant hen tidigare uppskattat att göra och individens känslor kan präglas av hopplöshet 

(von Knorring, 2012). 

1.3.5 Prevention 

Att arbeta preventivt betyder att arbeta förebyggande. Ett preventivt arbete kan riktas mot en 

hel befolkning i form av exempelvis barns skolgång, mot riskgrupper i samhället exempelvis 

individer med psykiska problem och mot grupper av individer vilka redan är drabbade av 

exempelvis en intellektuell funktionsnedsättning för att förebygga en vidare negativ 

utveckling (von Knorring, 2012). I denna studie syftar det preventiva arbetet till det arbete 

kuratorer har möjlighet att genomföra för att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar.  

1.3.6 Hälsofrämjande arbete  

Att arbeta hälsofrämjande betyder att se individer ur ett helhetsperspektiv samt att ha 

kunskap kring faktorer som kan påverka hälsan hos individer. Att arbeta hälsofrämjande 

kräver kompetens och en förmåga att ständigt, utifrån olika målsättningar, organisera, 

genomföra samt bedöma resultatet av arbetet (Bramhagen & Carlsson, 2013).  

1.3.7 Ångest  

En generaliserad ångest kan uttrycka sig genom att en individ känner sig rädd, ängslig och 

orolig under en lång tid. En individ med ångest kan även få ett förändrat beteende, 

svårigheter att sova, ont i huvudet och hjärtklappning (von Knorring, 2012).  

2 TIDIGARE FORSKNING 

I avsnittet nedan kommer tidigare forskning presenteras vilken belyser ungdomars psykiska 

hälsa, faktorer som kan påverka ungdomars psykiska hälsa, hur skolklimatet kan ha inverkan 

på psykisk hälsa, hur professionella kan ge stöd till ungdomar med psykisk ohälsa samt 

skillnader och likheter mellan könen när det gäller ungdomars psykiska hälsa. Den tidigare 
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forskningen är tänkt att skapa en övergripande förståelse för ämnet ungdomars psykiska 

hälsa. 

2.1 Psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar  

I en tvärsnittsstudie av Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman 

Wiklund (2012) fick ungdomar svara på enkäter om deras hälsa. Resultatet visar att det mest 

förekommande hälsoproblemet hos ungdomar är känslor av sorg och trötthet. Många 

ungdomar känner sig även stressade och upplever känslor av ångest. Patel, Flisher, Hetrick 

och McGorry (2007) poängterar i deras litteraturstudie att det är under ungdomsåren som de 

flesta psykiska besvär hos individer utvecklas. Patel m.fl. menar dessutom att psykisk ohälsa 

bland ungdomar kan kopplas till andra problemområden vilka ungdomar kan uppleva och 

utsättas för. Sådana områden är exempelvis drogmissbruk, lägre betyg samt våld. Vidare 

menar Patel m.fl. att psykisk ohälsa kan vara sammanlänkad med att växa upp i fattigdom 

och/eller i områden med sämre sociala villkor.  

Matthews, Kilgour, Christian, Mori och Hill (2015) genomförde en studie där skolelever fick 

svara på enkäter och delta i fokusgrupper. Ett av resultaten visar att föräldrars psykiska hälsa 

kan påverka deras barns psykiska hälsa. Enligt Schepman m.fl. (2011), vilka genomförde en 

enkät- och intervjustudie bland ungdomar och deras föräldrar, kan barn vars föräldrar har 

psykisk ohälsa riskera att drabbas av psykisk ohälsa i högre grad än barn vars föräldrar ej har 

psykisk ohälsa. Schepman m.fl. kan bara se ett samband när det kom till att modern hade 

psykisk ohälsa då inga av fäderna i studien rapporterade att de hade psykisk ohälsa. Däremot 

visar studien att föräldrars roll i barnets liv har en stor inverkan. Patel m.fl. (2007) menar att 

om föräldern eller föräldrarna har psykisk ohälsa eller brukar droger blir det en riskfaktor för 

barnets utveckling. Utifrån en studie av Michaelson, McKerron och Davison (2015), där 

fokusgrupper med ungdomar genomfördes, visar resultatet att trots att föräldrar vill vara 

goda förebilder, förmedlas den bilden inte alltid till ungdomarna och föräldrarna vet inte 

heller alltid hur de ska vara sådana förebilder. 

Brännlund, Strandh och Nilsson (2017), påpekar i deras longitudinella studie, där sambandet 

mellan ungdomars hälsa och skolprestationer studerades, att ungdomar med psykisk ohälsa 

löper större risk att inte slutföra sin skolgång. En ungdom vilken har drabbats av psykisk 

ohälsa löper större risk att inte klara skolgången jämfört med en ungdom som inte har 

psykisk ohälsa. Dock är risken att inte klara skolgången om man drabbas av psykisk ohälsa 

vid 17 - 19 års ålder större än vid 15 - 16 års ålder. Resultaten i studien visar dessutom att det 

är av stor vikt att en ungdom med psykisk ohälsa får hjälp under det första året med psykisk 

ohälsa, eftersom det kan öka chanserna att ungdomen klarar skolan. 

Erickson och Abel (2013) belyser i sin studie ett program, The depression screening and 

suicide prevention program at Mahtomedi High School, med syfte att kunna fånga upp 

skolungdomar vilka kan vara i riskzonen för att hamna i depression samt uppmärksamma 

varningssignaler vilka kan tyda på att ungdomar funderar på att begå självmord. I alla fall 

förutom ett, har föräldrar reagerat positivt på att skolan uppmärksammat deras barns 

tendenser att bli deprimerade. Tanken med programmet är att förebygga psykisk ohälsa hos 



6 

 

ungdomar. Först får ungdomarna svara på ca 30 frågor vilka ligger till grund för att upptäcka 

om de tenderar att hamna i depression, sedan informeras ungdomarna om varningssignaler 

de bör vara uppmärksamma på hos sig själva och hos människor i deras närhet. Ungdomarna 

blir även uppmuntrade att söka hjälp om de är oroliga för att själva vara i riskzonen för 

psykisk ohälsa, eller om någon de känner verkar vara det. Föräldrarna till de ungdomar som 

visar sig vara i riskzonen för att råka ut för depression blir kontaktade av skolans kurator och 

erbjudna att få ta del av resultatet samt få kontaktuppgifter till samtalskontakter. Att det är 

just kuratorn som kontaktar föräldrarna är för att många skolungdomar och deras föräldrar 

har en god relation med skolkuratorn och därför kan uppleva informationen som inte allt för 

skrämmande. Ungdomarna har ställt sig positiva till programmet och de allra flesta 

ungdomar, som har varit i riskzonen för depression, har påbörjat en samtalskontakt. En 

ökning har även skett bland ungdomar som sökt stöd hos kuratorn på skolan eller hänvisat 

vänner att söka stöd. 

2.2 Faktorer som kan påverka ungdomars psykiska hälsa 

När ungdomar själva svarar på vilka positiva faktorer som bidrar till en god psykisk hälsa är 

glädje en av dem enligt Matthews m.fl. (2015). Glädje menar ungdomarna handlar dels om 

relationer med familj och vänner, dels om materiella ting som exempelvis elektronik. 

Sundhet så som god kosthållning och fysisk aktivitet samt övriga relationer anses, enligt 

ungdomarna i studien, vara faktorer som stärker den psykiska hälsan. Östberg m.fl. (2014) 

studie bygger på tre olika datainsamlingsmetoder. Ungdomar fick svara på enkäter, lämna 

salivprov för att mäta stressnivåer och delta i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar 

att orsaker till ungdomars upplevda stress är de krav ungdomar ställer på sig själva, krav 

ställda från skolan och press att behöva göra många saker på samma gång. Resultatet visar 

även att tankar kring att vara perfekt samt att följa dagens utseendeideal kan stressa 

ungdomarna och några av ungdomarna uttrycker att de har problem med ätstörningar. 

Ytterligare en orsak till stress är enligt ungdomarna, i studien av Östberg m.fl., tidspress, 

exempelvis kring skoluppgifter. En del av ungdomarna förklarar att stress är en del av deras 

vardag, då de ofta känner att de ska hinna med saker och ting. Detta kan i sin tur tvinga dem 

till att välja bort något som de egentligen hellre vill göra. Stressen visar sig bland annat i 

magont, yrsel, huvudvärk, brist på energi och koncentrationssvårigheter. 

I en studie av Pastore, Fisher och Friedman (1996) fick gymnasieelever svara på enkäter om 

deras upplevelser av våld samt upplevelser av depression och deras tankar om självmord 

samt deras alkoholanvändning. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan 

ungas upplevelser av våld och olika psykiska hälsorisker. Resultatet visar bland annat att 

många av eleverna har upplevt våld. Cirka en tredjedel av eleverna har någon gång känt sig 

deprimerade och 16 procent har någon gång känt sig så nere att de har funderat på att begå 

självmord. Tio procent av eleverna har försökt begå självmord. De elever som har upplevt 

våld så som att vara vittne till ett rån eller känna någon som hade blivit mördad, visar sig i 

större utsträckning vara benägna att våga berätta om sin egna psykiska ohälsa. Däremot är 

det inte signifikant att upplevelser av våld direkt leder till egen psykisk ohälsa, däremot kan 

det ses som en riskfaktor.  
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I SOU 1997:8, står det att relationer ungdomar har till syskon, föräldrar och vänner, är 

viktiga för att de ska få en god psykisk hälsa. Ungdomar som har relationer, vilka är 

beständiga och på lika villkor för båda parter, har möjlighet att utveckla en slags 

motståndskraft att använda sig av när psykiska belastningar drabbar dem. Genom goda 

relationer till andra kan ungdomar skapa insikter om sig själva vilket gör att de kan uttrycka 

sina behov bättre. Om en ungdom istället har relationer som är bräckliga och nätverket runt 

ungdomen inte är beständigt, kan relationerna istället bli till en riskfaktor för den psykiska 

hälsan. Vidare menar SOU 1997:8 att förmågan att lyckas finna dessa barn, vilka ligger i 

riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa, är en stor del i att motverka att barn hamnar där. 

Om det vore möjligt skulle det vara bra om dessa barn kunde fångas upp redan i förskolan, 

för att förebygga psykisk ohälsa. 

2.3 Skolklimatets inverkan på ungdomars psykiska hälsa  

Enligt Townsend m.fl. (2017), har skolklimatet en inverkan på ungdomars inställning och 

kunskap kring psykisk ohälsa och stigma till följd av psykisk ohälsa. Resultatet i studien, 

vilken utgjordes av data från två skolklimatundersökningar där elever svarat på enkäter, visar 

att ett positivt skolklimat skapar större chanser att elever får förståelse för människor med 

depression. Om skolan visar ett stort engagemang i sina elever samt har en inbjudande miljö 

är risken att elever känner sig stigmatiserade på grund av mobbning eller depression, lägre. 

Ett bra skolklimat kan även leda till att elever med depression fångas upp i ett tidigt skede, 

blir medvetna om sina psykiska problem och vill bli hjälpta. Även Matthews m.fl. (2015), 

poängterar att skolklimatet kan förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Detta blir möjligt 

om skolor arbetar för att skapa och bibehålla hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar både 

under skoltid, men även efteråt.  

Wiklund m. fl. (2012) poängterar vilka nackdelar skolklimatet kan föra med sig. Det kan 

exempelvis innebära en stressfaktor på grund av de krav som ställs på ungdomar i 

skolsituationen, vilka kan upplevas ännu mer stressfyllda om ungdomar har lätt att ta på sig 

mycket ansvar. Riekie, Aldridge och Afari (2017) menar i deras enkätstudie med ungdomar 

som intervjupersoner, att krav från skolans sida även kan stärka ungdomars motståndskraft 

att inte hamna i psykisk ohälsa. De menar att en skola med tydliga krav och regler skapar 

förutsättningar för att ungdomar kan utveckla en god psykisk hälsa. Dessa krav och regler, 

tillsammans med möjligheter att få sin röst hörd och sina åsikter hörda, kan även stärka 

ungdomars moral. Goda relationer med skolkamrater och lärare är också stärkande faktorer 

för ungdomar, vilken även vetskapen om att professionellt stöd finns att tillgå i skolan är. En 

skolmiljö som är inkluderande trots olikheter påverkar ungdomarnas egna beteenden 

positivt. Ungdomarna blir därmed mer inkluderande i sina egna beteenden. Vidare menar 

Riekie m.fl. att ett gott skolklimat, där ungdomar får känna att de har en viktig roll och får 

känna samhörighet, kan stärka deras välbefinnande. 
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2.4 Professionellas och andra vuxnas förmåga att ge stöd till ungdomar 

med psykisk ohälsa 

Carlson och Kees (2013) resultat i en enkätundersökning med skolkuratorer som 

intervjupersoner, visar att 75 procent av skolkuratorerna, tycker att ett helhetstänk kring 

ungdomar och deras psykiska hälsa bör finnas hos alla kuratorer. Kuratorerna uttrycker även 

att de mestadels känner sig trygga i möten med skolungdomar som kommer till dem för stöd. 

Däremot kan de känna sig obekväma när ungdomar som har blivit formellt diagnostiserade 

med en psykisk sjukdom önskar deras hjälp. Åttioåtta procent av kuratorerna uppger att de 

inte har tillräckligt med tid att hjälpa alla skolungdomar som behöver deras hjälp på grund av 

att de har arbetsuppgifter som inte handlar om elevstödjande arbete, exempelvis att vikariera 

för sjuka lärare. Nittioen procent av skolkuratorerna önskar samarbeta med skolterapeuter, 

så länge terapeuterna har en förståelse för hur hälsofrämjande arbete ska ske inom skolans 

värld och förstår hur viktig skolkuratorns roll är i detta arbete.  

Sievieng m.fl. (2017) undersöker tidigare studier vilka syftar till att undersöka vuxna 

individers möjligheter att stödja ungdomar med psykisk ohälsa. Sieving m.fl. menar att 

stödjande vuxna, starka och positiva relationer med familjemedlemmar samt skolpersonal 

utgör ett viktigt stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar. Även Matthews m.fl. 

(2015) påpekar vikten av att kontinuerligt arbeta för att stärka barns förmåga att själva 

kunna hantera psykisk ohälsa och påfrestning. Både Sievieng m.fl. och Matthews m.fl.  visar 

således på vikten av att ungdomar har goda relationer med vuxna, för att stärka 

ungdomarnas psykiska hälsa. Ytterligare forskning av Michaelson m.fl. (2015) påvisar hur 

vuxna relationer påverkar ungdomar. De menar att ungdomar påverkas direkt av vuxna i 

vardagslivet genom deras agerande samt i interaktion med de vuxna. Även Townsend m.fl. 

(2017) lyfter relationer mellan ungdomar och vuxna när hon beskriver att ungdomar med 

psykisk ohälsa i större utsträckning vill ha hjälp av vuxna när de behöver söka hjälp samt att 

de har svårare att söka hjälp på egen hand. 

2.5 Könsaspekter kring ungdomars psykiska ohälsa 

Wiklund m.fl. (2012) menar, vilket tidigare nämnts, att ett frekvent hälsoproblem hos 

ungdomarna är känslor av sorg och trötthet. Majoriteten av de som känner detta är dock 

flickor. Det är även fler flickor än pojkar som upplever stress på grund av krav från skolan, 

samt därav ställer höga krav på sig själva. Studiens resultat visar dessutom att det är fler 

pojkar än flickor som anser sig ha god hälsa. Många av flickorna anser att de har fullt upp 

hela tiden och äter sin mat hastigt även under tillfällen då de inte har något att skynda till. 

Pojkarna har lättare än flickorna att slappna av och somna på kvällen. Även Östberg m.fl. 

(2014) skriver att flickor och pojkar upplever stress olika. Flickor tenderar att uppleva stress 

från många olika håll, dels från skolan men även från samhället då det kommer till deras 

utseende. Den samlade stressen som flickorna upplever gör att de kan riskera en ohälsosam 

fortsatt utveckling. Pastore m.fl. (1996) menar att sannolikheten att flickor berättar att de har 

självmordstankar eller har försökt begå självmord, är dubbelt så stor än att pojkar berättar 

det. Sannolikheten att flickor berättar att de är deprimerade är tre gånger större än att pojkar 
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berättar. Till skillnad från tidigare nämnd forskning kring könsaspekter gällande ungdomars 

psykiska hälsa, kan Brännlund m.fl. (2017) inte se signifikanta skillnader mellan pojkar och 

flickor kring psykisk ohälsa. De ställer dock endast den psykiska ohälsan i komparation med 

att lyckas slutföra sin skolgång eller inte. 

2.6 Reflektion om tidigare forskning 

Tidigare forskning visar bland annat att ungdomar kan besväras av sorg, trötthet, stress och 

ångest. De flesta psykiska besvär utvecklas ofta under just ungdomsåren. Våld kan vara en 

orsak till psykisk ohälsa och även krav från skolan kan vara en bidragande faktor. Positiva 

faktorer för en god psykisk hälsa kan vara relationer med vänner och familj. Ett tryggt och 

inkluderande skolklimat kan även upprätthålla en god hälsa hos ungdomar. Vetskapen om 

att professionellt stöd finns att tillgå i skolan kan bidra till en slags motståndskraft mot 

psykisk ohälsa hos ungdomar. Då syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse och 

kunskap kring kuratorers uppfattning om ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers 

upplevelser av möten med ungdomar är tidigare presenterad forskning av relevans. 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH BEGREPP 

I avsnittet nedan presenteras en teori och ett begrepp, vilka anses kunna vara relevanta för 

studiens syfte vilket är att ge en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers uppfattning om 

ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten med ungdomar. Då 

ungdomar kan tänkas hantera och bearbeta en psykisk ohälsa på olika vis samt ha olika stark 

motståndskraft mot en framtida psykisk ohälsa, kan KASAM vara en användbar teori i denna 

studie. Då kuratorer kan tänkas arbeta för att ungdomar med psykisk ohälsa själva ska lyckas 

ta sig ur den kan även empowerment vara ett användbart begrepp i denna studie. Författarna 

vill poängtera att i beskrivningen av empowerment ligger det centrala fokuset på 

användningen av empowerment i arbetet med människor med psykisk ohälsa.   

3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som ställde sig frågan hur vissa människor 

lyckas sträva mot det positiva oavsett om de är i en ohälsosam fas i livet eller inte. Oavsett 

vad som stressar en människa orsakar stressen ett slags spänningstillstånd vilket behöver 

hanteras. Hanteras tillståndet väl kan det leda till hälsa men hanteras det mindre väl kan det 

tyvärr leda till sjukdom. Utifrån detta utvecklade Antonovsky begreppet känsla av 

sammanhang, vilket i Sverige ofta benämns som KASAM. Antonovsky presenterade genom 
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KASAM den salutogenetiska modellen, vilken är tänkt att öka förståelsen för hur hälsa 

uppstår och vilka faktorer som har betydelse för hälsa (Antonovsky, 2005). 

KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Komponenten begriplighet handlar om hur människor kan göra inre och yttre påverkande 

faktorer begripliga, tydliga och logiska istället för att uppleva dem som irrationella, 

oförklarliga och kaosartade. En människa som exempelvis har råkat ut för en svår 

trafikolycka och har en hög känsla av begriplighet, kan förmodligen se traumat som en slags 

livserfarenhet vilken är möjlig att bearbeta, istället för att tänka negativt och förutspå att 

liknande olyckor kommer ske i hens liv framöver. Komponenten hanterbarhet syftar till hur 

människor upplever att de kan finna hjälp och stöd hos sig själv samt hos andra i situationer 

där olika faktorer påverkar dem. Denna hjälp kallas för motståndsresurser vilka står till 

människans förfogande och kan exempelvis vara en partner, kollegor, vänner, Gud eller en 

doktor. Gemensamt för dessa resurser är att människan litar på dem och är trygg med att de 

finns som stöd i fall då de behövs. Har människan en hög känsla av hanterbarhet leder inte 

ett trauma till att hen känner sig orättvist behandlad eller som ett slags offer. Istället kan 

människan ta itu med sorgen och bearbeta traumat. Den sista och tredje komponenten är 

meningsfullhet och kan kopplas samman med motivation. De människor som har hög 

meningsfullhet uttrycker att det finns områden i deras liv som engagerar dem, är värdefulla 

för dem och får dem att vilja investera i dem på ett känslomässigt plan. Om människor med 

hög känsla av meningsfullhet råkar ut för ett trauma försöker de finna mening i händelsen för 

att på så vis ta sig ur den (Antonovsky, 2005). 

För att en individ ska kunna ha en stark KASAM krävs, enligt Antonovsky (2005) att de 

komponenter som är tänkta att möjliggöra detta, anses vara viktiga och värdefulla av 

individen själv. Individen behöver dock inte alltid finna mycket glädje i det hen sysselsätter 

sig med. Ett exempel på detta kan vara att en skolungdom inte tycker att det är särskilt roligt 

att gå till skolan, men hen kan ändå förstå att skolgången har en mening genom att den kan 

möjliggöra en framtida yrkeskarriär. Skolungdomen kan således ha en stark KASAM, trots att 

hens glädje gentemot skolan är begränsad. Om en individ inte har någonting i livet som hen 

anser är viktigt, begränsas individen att ha en stark KASAM. Antonovsky beskriver även att 

de flesta individer har en personlig sfär. Det som befinner sig utanför denna kan upplevas 

som orelevant för individen. Med detta menas att alla sätter upp gränser för vad sfären ska 

innefatta. En individ behöver således inte bry sig om exempelvis det som sker inom politiken 

eller lägga energi på konst och kultur, för att ha en KASAM som upplevs vara 

tillfredsställande. 

Komponenten meningsfullhet anses enligt Antonovsky (2005) vara den som väger tyngst. 

Utan en hög känsla av meningsfullhet finns det en risk att de övriga komponenterna har svårt 

att förbli höga över tid. Därefter anses komponenten begriplighet vara den näst viktigaste, 

men komponenten hanterbarhet har även den alltid haft en viktig roll i KASAM. De tre 

komponenterna påverkar varandra på ett relationsmässigt sätt. En individ kan exempelvis ha 

en komponent som är hög och två som är låga. Det är således inte självklart att alla 

komponenterna följer varandra i styrka. Detta förhållande kan delvis ses i specifika 

situationer men det kan även färga en individs livssituation. För att tydligt exemplifiera detta 

beskriver Antonovsky hur en hemmafru kan tänkas ha en känsla av hög hanterbarhet och 
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begriplighet, men en känsla av låg meningsfullhet. Hemmafrun har ett rimligt 

prestationskrav i hemmet och det finns en tydlig följsamhet i de rörelsemönster hennes liv 

präglas av. Då hennes roll är tydligt utstakad tas hennes egna förmågor inte i beaktning, 

vilket gör att hennes känsla av meningsfullhet är låg.   

Definitionen av KASAM är således följande  

en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs 

för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005, s. 46). 

3.2 Empowerment 

Begreppet empowerment består delvis av ordet power, vilket kan vara svårt att översätta till 

endast ett ord på svenska. Tanken med empowerment är att människor i utsatta situationer 

ska kunna finna styrka hos sig själva, vilken i sin tur leder till en slags kraft som gör att de 

kan återfå makten över sina liv. Ordet power kan således översättas till både styrka, kraft och 

makt när begreppet empowerment diskuteras. Det är vanligt att begreppet används i 

diskussioner om olika utsatta människor och grupper i samhället, exempelvis individer med 

annan sexuell läggning, individer med funktionsvariationer och individer med 

missbruksproblematik, då dessa människor kan behöva hjälp och stöd att återta makten över 

sina liv (Askheim, 2007). Individer med psykisk ohälsa känner sig många gånger maktlösa, 

då de dels ser negativt på sig själva, dels för att även andra ser på dem negativt. Risken med 

att befinna sig i en sådan maktlös position en längre period kan vara att man ser sig själv som 

ett offer och därmed har svårt att själv skapa möjligheter att ta sig ur den positionen (Husom 

Løken, 2007). Grundtanken med empowerment är att människor ska ses på med en positiv 

syn. Alla människor kan även ses som subjekt vilka själva vet vad de mår allra bäst av och 

förtjänar att ges möjligheter att kunna skapa välbefinnande i livet. Empowerment kan 

användas för att öka människors självtillit, förbättra människors syn på sig själva och ge plats 

för större kunskap. Att göra människor medvetna om att de inte är ensamma i exempelvis sin 

sorg, psykiska ohälsa eller depression, är tänkt att möjliggöra förändring från människan 

själv. Empowerment kan ses som en slags motmakt där individer stärks i att skapa egna 

resurser vilka möjliggör att de kan röra sig framåt mot ett mål (Askheim, 2007).  

Inom den sociala sektorn, privata samt offentliga, har empowerment varit en del i 

förändringen från att människor i en hjälpsökande roll tidigare ansågs vara oförmögna att 

själva kunna förändra sin situation, till att det är just människorna själva som kan skapa 

förändring och må bättre (Askheim & Starrin, 2007). I arbete med empowerment är tanken 

att utföraren, exempelvis en socialarbetare, ska finnas vid sin klients sida och hjälpa denne 

att få förståelse för vilken situation hen befinner sig i, stötta klienten att tro på sig själv och 

låta klienten finna en mening i att sträva mot en positiv förändring. Det blir återigen tydligt 

att empowerment syftar till att ge makten tillbaka till människor som är i en utsatt 
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livssituation, så att dessa människor själva kan påverka och förändra den till det bättre 

(Askheim, 2007).  

4 METOD  

I avsnittet nedan presenteras vilken metod som har använts i denna studie samt hur urvalet 

av intervjupersoner har skett. Vidare följer en presentation av hur studiens data har samlats 

in via intervjuer, hur datan har analyserat samt hur studien ställer sig till tillförlitlighet och 

äkthet samt vilka etiska överväganden som har tagits i beaktning.   

4.1 Val av metod  

För att besvara denna studies syfte, vilket är att ge en ökad förståelse och kunskap kring 

kuratorers uppfattning om ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten 

med ungdomar, har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Genom 

en sådan metod läggs, enligt Bryman (2011) studiens primära fokus på enskilda individers 

upplevelser och deras sätt att se på dem. Studien har ett induktivt angreppssätt, vilket enligt 

Bryman betyder att den data som forskaren samlar in leder till att teoretiska slutsatser kan 

framkomma.  

4.2 Urval  

Då intervjupersonerna i denna studie önskades vara kuratorer, skickades mejl med bifogat 

missivbrev (Bilaga A) till kuratorer på kommunala grundskolor, privata och kommunala 

högstadieskolor, en ungdomsmottagning samt en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. 

Därför är urvalet ett målinriktat sådant. Ett målinriktat urval är enligt Bryman (2011) 

fördelaktigt inom kvalitativ forskning, särskilt i de fall då intervjuer ska genomföras. Ett 

målinriktat urval skapar således möjligheter för forskaren att på bästa möjliga sätt finna 

relevanta intervjupersoner vilka kan tänkas hjälpa hen att uppfylla syftet med studien. De 

kriterier, vilka intervjupersonerna i denna studie var tvungna att uppfylla, var att de skulle 

arbeta som kuratorer och att de i sin yrkesroll mötte ungdomar i åldrarna 13 - 18 år. Totalt 

sju kuratorer tackade ja till att delta i studien. Av dessa arbetade tre stycken på 

gymnasieskolor, tre stycken på grundskolor och en på en ungdomsmottagning. Denna 

ungdomsmottagning består av professionella kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och 

barnmorskor vilka möter ungdomar dagligen i sitt arbete. Sex stycken av kuratorerna var 

kvinnor och en var man. Den yngsta kuratorn var 30 år och den äldsta var 64 år. 

Intervjupersonerna hade varit yrkesverksamma kuratorer mellan 1,5 år och 31 år.     
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4.3 Datainsamling  

Då författarna i denna studie önskade djupgående och väldetaljerande svar genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med kuratorer. Semistrukturerade intervjuer tillåter enligt 

Bryman (2011) att författaren har möjlighet att avvika från den primära intervjuguiden för att 

ställa ytterligare och ibland fördjupande frågor kopplade till de svar som intervjupersonen 

gett. Då intervjuguiden (Bilaga B), vilken var utgångspunkt i intervjuerna, var 

semistrukturerad möjliggjordes en analys av intervjupersonernas svar, men även en 

möjlighet att kunna analysera varje enskild intervjupersons svar mer djupgående. 

4.4 Litteratururval 

Målet med litteratururvalet i denna studie var att finna artiklar med relevans för studiens 

syfte och frågeställningar. Av de databaser Mälardalens högskola har att tillgå har i denna 

studie bland annat Social Services Abstracts, Sociological Abstracts och Social Care Online 

använts. De ord som har använts vid sökningar har bland annat varit “mental health”, 

“youth”, “adolescent”, “ungdom”, “psykisk hälsa”, “psykisk ohälsa”, “kurator”, “school 

counselor”. De artiklar som har använts i denna studie är, enligt de databaser Mälardalens 

högskola har att tillgå, peer reviewed. För att finna relevanta artiklar för denna studies syfte 

och frågeställningar lästes artiklarna i sin helhet men författarna fokuserade främst på 

artiklarnas metod-, resultat- och diskussionsavsnitt. Både nationella och internationella 

artiklar valdes, för att möjliggöra en bredare förståelse av ämnet. 

4.5 Intervjugenomförande  

Till grund för de semistrukturerade intervjuerna låg en intervjuguide (Bilaga B) vars frågor 

var utformade för att kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Fem av de 

semistrukturerade intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser och två av 

dem ägde rum på annan plats önskad av intervjupersonerna. Innan varje intervju påbörjades 

informerades intervjupersonerna om de fyra forskningsetiska principerna, vilka de även 

informerades om när de blev tillfrågade via mejl samt några dagar innan intervjuerna skulle 

äga rum. De forskningsetiska principerna är enligt Bryman, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (avsnitt 4:8). Varje intervju tog 

mellan 30 - 70 minuter och spelades in med digitala hjälpmedel. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att inspelning av intervjuer skapar en möjlighet för författarna att endast 

fokusera på samtalet med intervjupersonen. Materialet som spelas in kan upprepande gånger 

lyssnas på, vilket kan leda till en bättre bearbetning och analys. 

Under samtliga intervjuer deltog båda författarna. En hade alltid huvudansvaret och ställde 

merparten av frågorna. Den andre bistod med övriga frågor när det behövdes. Detta 

tillvägagångssätt möjliggjorde ett djupare inlyssnande och en möjlighet att fånga upp 

intervjupersonernas svar för att sedan kunna fördjupa samtalen. Den författare som inte 

hade huvudansvaret under intervjuerna kunde föra anteckningar kring intervjupersonernas 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com/socialservices/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=12245
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kroppsspråk i de fall det var relevant, såsom avvikande tonfall och beskrivande rörelser. 

Under en del av intervjuerna innefattade intervjupersonernas svar sådant som önskades få 

svar på senare under intervjun. I dessa fall valde författarna att ändå ställa frågan när den var 

tänkt att ställas, för att möjliggöra ett mer detaljerat svar. Efter varje avslutad intervju skedde 

en kortare reflektion författarna emellan, där båda fick uttrycka hur de upplevt intervjun. Att 

ägna tid åt reflektion efter kvalitativa intervjuer kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) vara 

viktigt för en senare analys av den insamlade datan. 

4.6 Bearbetning av data samt analys  

Efter att samtliga intervjuer var genomförda, påbörjades transkribering av det inspelade 

materialet. Enligt Bryman (2011) innebär transkribering att det som har spelats in under 

intervjun skrivs ut i text vilket underlättar en senare tänkt analys. Det inspelade materialet 

spelades upp på nytt, en intervju i taget, och återgavs skriftligen i ett dokument. Varje 

inspelad intervju lyssnades på flera gånger för att säkerställa att det skriftliga överensstämde 

med det inspelade materialet. Det skriftliga materialet skrevs därefter ut, för att möjliggöra 

en överskådlig analys. De ord som på något sätt kunde röja identiteten på intervjupersonerna 

samt var studien genomfördes, kodades om i dokumentet. I analysen av resultatet har 

intervjupersonerna tilldelats namnen kurator 1, kurator 2, kurator 3, kurator 4, kurator 5, 

kurator 6 och kurator 7 för att säkerställa konfidentialiteten och för att i resultatet tydligt visa 

vem som säger vad.  

Till att börja med färgmarkerades de svar i det transkriberade materialet som på något sätt 

kunde kopplas samman med studiens syfte och frågeställningar. Detta gjorde författarna var 

och en för sig. Därefter jämfördes de olika svaren med varandra varpå olika teman 

utkristalliserades. Dessa teman är ungdomars psykiska hälsa, faktorer som kan påverka 

ungdomars psykiska hälsa, skolklimatets inverkan på ungdomars psykiska hälsa, kuratorers 

bemötande och könsaspekter gällande ungdomars psykiska hälsa. Under varje tema kunde 

författarna finna subteman utifrån svaren i intervjuerna. Detta kan liknas vid en tematisk 

analys, vilken beskrivs av Bryman (2011). De inspelade ljudfilerna raderades när analysen var 

färdigställd. 

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) nämner att tillförlitlighet och äkthet är användbara begrepp i kvalitativ 

forskning för att säkerställa studiers kvalitet. Detta då kvalitativa studier i princip aldrig kan 

bidra med en absolut sanning, eftersom verkligheten är subjektiv. Tillförlitlighet innefattar 

fyra komponenter, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdighet syftar till att det som studien ämnar undersöka har förankring i 

den subjektiva verklighet som intervjupersonerna beskriver. Överförbarhet syftar till att en 

studie ska kunna visa på liknande resultat i en annan kontext samt i samma kontext men vid 

en annan tidpunkt. Pålitlighet syftar till att studiens process, vilken har lett fram till ett 

slutgiltigt resultat, är lättöverskådligt för vilken individ som än läser. Möjlighet att styrka och 
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konfirmera syftar till att en studie färgas av objektivitet och att författarna inte har låtit 

personliga åsikter och värderingar påverka resultatet. För att stärka denna studies 

tillförlitlighet har författarna försökt förmedla kuratorers upplevelser av ungdomars psykiska 

hälsa, genom att uppmuntra dem att på ett utförligt sätt beskriva sina upplevelser. 

Möjligheten för andra att göra en liknande studie och få ett liknande resultat kan ses som 

relativt god, dock behöver det faktum att varje kurator har sin egen subjektiva verklighet och 

att ungdomar lever i en föränderlig värld tas i beaktning. Författarna har försökt att på ett så 

tydligt och enkelt sätt som möjligt förmedla hur studien har genomförts och resultatet bygger 

endast på intervjupersonernas svar. Författarna har således gjort sitt yttersta för att inte låta 

sina egna värderingar och åsikter färga resultatet. 

Äkthet innefattar, enligt Bryman (2011), fem komponenter. Dessa är rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis 

bild syftar till att de svar intervjupersoner, vilka deltar i en studie, ger förmedlas på ett 

rättvist sätt. Ontologisk autenticitet syftar till att resultaten i en studie kan ge en djupare 

förståelse för intervjupersonernas verklighet och det de gör i den. Pedagogisk autenticitet 

syftar till att författarna till en studie kan beskriva resultaten så att de är förståeliga för de 

som läser. Katalytisk autenticitet syftar till att resultaten i en studie kan bidra till förståelse 

för hur situationer kan påverkas och förändras. Taktisk autenticitet syftar till i vilken mån 

intervjupersonerna har möjlighet att påverka sin situation utifrån vad forskarna föreslår. För 

att stärka denna studies äkthet har författarna försökt återge det som intervjupersonerna har 

beskrivit på ett så rättvist sätt som möjligt. Då intervjupersonerna har fått möjlighet att 

berätta om egna upplevelser, kan det tänkas ha skapat eftertanke och reflektion kring deras 

profession, vilket i sin tur kan tänkas ge en djupare förståelse för läsaren. Den katalytiska och 

taktiska autenciteten i studien kan tänkas vara svår att säkerställa i denna studie, då 

författarna inte vet om intervjupersonerna på grund av intervjuerna har velat förändra den 

situation de är i och om de i sådant fall har verktygen att kunna göra det. Författarna har 

dock en förhoppning om att intervjupersonerna genom denna studie vill utvecklas och 

förbättras i sin yrkesroll, för att på så vis kunna få ungdomar att må bättre. 

4.8 Etiska överväganden  

I en vetenskaplig studie är det, enligt Bryman (2011), av största vikt att ett etiskt 

förhållningssätt genomsyrar arbetsgången. Bryman beskriver fyra forskningsetiska principer 

vilka författare bör förhålla sig till och ha i beaktning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till 

att alla intervjupersoner ska informeras om syftet med studien, att deras deltagande i studien 

är frivilligt, att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande och hur intervjun är 

tänkt att gå till. När intervjupersonerna i denna studie tillfrågades att delta skickades ett 

missivbrev (Bilaga A) till dem där de informerades om de fyra forskningsetiska principerna. 

Innan varje intervju påbörjades informerades de muntligt ytterligare en gång om 

principerna. Samtyckeskravet syftar, enligt Bryman, till att varje intervjuperson själv väljer 

om de vill delta eller inte i studien. Även detta informerades alla intervjupersoner i denna 

studie om, dels skriftligt vid förfrågan samt muntligt innan påbörjad intervju. 
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Konfidentialitetskravet syftar, enligt Bryman, till att det insamlade materialet i en studie 

behandlas konfidentiellt och att utomstående inte kan ta del av det. I denna studie har 

intervjupersonerna namngivits med kurator 1, kurator 2, kurator 3, kurator 4, kurator 5, 

kurator 6 och kurator 7, för att stärka konfidentialiteten. De inspelade intervjuerna har efter 

transkribering och analys blivit raderade vilket intervjupersonerna har blivit informerade om 

innan intervjuerna ägt rum. Nyttjandekravet syftar, enligt Bryman, till att allt insamlat 

material i en studie enbart får användas i forskningssyfte. Det betyder att det insamlade 

materialet i denna studie enbart kommer användas till detta examensarbete. Detta har 

intervjupersonerna i denna studie blivit informerade om, dels i missivbrevet (Bilaga A) samt 

innan påbörjad intervju. 

5 RESULTAT OCH ANALYS  

I avsnittet nedan presenteras resultatet från de intervjuer som har genomförts. Resultatet 

presenteras under fyra teman vilka är; ungdomars psykiska hälsa, faktorer som kan påverka 

ungdomars psykiska hälsa, skolklimatets inverkan på ungdomars psykiska hälsa, kuratorers 

bemötande och könsaspekter gällande ungdomars psykiska hälsa. 

5.1 Ungdomars psykiska hälsa 

Samtliga intervjuade kuratorer uttrycker att de upplever, att majoriteten av de ungdomar de 

möter har psykisk ohälsa. Kurator 6 beskriver ”jag upplever väl att de mår sådär […] den 

generella upplevelsen är väl att de inte mår bra, inte så bra som jag tänker att det skulle vara 

optimalt att de mår”. Kuratorerna menar att den psykiska ohälsan kan yttra sig i bland annat 

känslor av stress, trötthet och oro. Den kan även yttra sig i panikångest, depressioner, 

självskadebeteende, tankar kring självmord, aggressionsutbrott och ätstörningar. Ungdomar 

med psykisk ohälsa kan även visa en skolfrånvaro, isolering samt ett drogmissbruk. En 

tolkning av detta kan vara att psykisk ohälsa hos ungdomar kan visa sig på ett flertal olika 

sätt. Den yttrar sig således både fysiskt, genom exempelvis aggression, och psykiskt genom 

exempelvis panikångest eller tankar om självmord. Kuratorernas upplevelser av hur den 

psykiska ohälsan kan yttra sig kan kopplas samman med resultaten av Wiklund m.fl. (2012), 

vilka nämner bland annat psykisk ohälsa bland ungdomar i form av bland annat trötthet, 

stress och ångest. Patel m. fl. (2007) påpekar även de att den psykiska ohälsan kan visa sig 

genom exempelvis droganvändning och skolfrånvaro. 

Kurator 7 och Kurator 3 lyfter vikten av att det även är många ungdomar idag som faktiskt 

mår psykiskt bra. Kurator 7 uttrycker sig på följande vis 
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Mm. Eh, generellt alltså, jag möter ju många som mår bra. Så är det. Eh, men sen är det ju 

ganska stor mängd också som inte mår så bra av många olika anledningar då. Så att det är lite 

både och men det är viktigt att se att det faktiskt är många som mår bra också.  

Kurator 3 beskriver att “alltså de allra flesta mår ganska bra. Eh, men stress, sömnlöshet har 

ökat i den grupp i den gruppen som mår dåligt kan man säga”. Det kan tolkas som att 

kuratorerna inte bara vill lyfta fram det faktum att ungdomar idag mår psykisk dåligt, utan 

att det faktiskt finns de som mår bra också. Att man ska se på ohälsa mer nyanserat, ur ett 

bredare spektrum för att inte fastna i ett negativt tankesätt. Utifrån Antonovskys (2005) 

salutogena synsätt kan de ungdomar som mår psykiskt bra tänkas ha en tillfredsställande 

KASAM. De har möjligtvis en förmåga att hantera motgångar vilket minskar risken att 

hamna i psykisk ohälsa. 

Kurator 4, kurator 2 och kurator 7 upplever att den psykiska ohälsan bland ungdomar har 

förändrats genom åren, på så vis att ungdomar idag mår sämre psykiskt. De nämner bland 

annat att stress och ångest är mer förekommande bland ungdomar idag. Kurator 1, kurator 3, 

kurator 6 och kurator 5 ställer sig frågande till om det kan vara så att ungdomar pratar mer 

om den psykiska ohälsan idag, jämfört med förut, och att det kan skapa en känsla av att en 

ökning har skett. Kurator 1 uttrycker “sen man kan ju ställa sig frågan, är den högre idag eller 

har man satt mer ord på att lättare upptäcka den idag”. Både kurator 3 och kurator 6 

beskriver att den psykiska ohälsan finns överallt och att människor överlag pratar mer om 

den idag. Kurator 5 ställer sig frågan om det idag är mer accepterat att som ungdom prata om 

psykisk ohälsa och att söka hjälp. Kuratorernas tankar kring psykisk ohälsa bland ungdomar 

kan tänkas visa på att samhället idag inte anser att den psykiska ohälsan är lika tabubelagd 

såsom den kan tänkas ha varit tidigare. Tidigare tabu kring ämnet kan möjligtvis ha försvårat 

ungdomars förmåga att sätta ord på sina tankar och känslor kring det psykiska måendet. 

Frågan om den psykiska ohälsan bland ungdomar faktiskt har ökat eller inte kvarstår dock 

fortfarande.  

De intervjuade kuratorerna menar att den psykiska ohälsan bland ungdomar bland annat kan 

uttryckas i upplevelser och känslor av stress. Stressen kan vara ett resultat av att ungdomar 

vill prestera i skolan eller att hemförhållanden kan vara bristfälliga på grund av exempelvis 

missbruk hos föräldrar. Andra orsaker till att ungdomar känner sig stressade är sociala 

medier, det höga tempot och kraven i skolan, hög skolfrånvaro, rädsla för att inte bli 

accepterad. Kurator 5 uttrycker att känslor av stress hos ungdomar kan uppstå på grund av 

flera olika anledningar och beskriver “man träffar ju ganska många föräldrar som missbrukar 

alltså [...] det uppstår ju en stress över det också. Att man ska oroa sig över både sina 

föräldrar och skolan”. Kurator 5 berättar även att ”stress kan uppkomma på många olika sätt 

liksom genom skolan eller, det är ju mycket sociala medier nu liksom. Man är ju konstant 

uppkopplad och det ställs krav från tusen olika håll”. Kurator 5 beskriver vidare att stressen i 

sin tur kan leda till psykosomatiska besvär, såsom magont och illamående. Kurator 4 berättar 

om en ungdom som är stressad och beskriver ”hon tycker inte hon får tillräckliga betyg och 

hon tycker inte lärarna förstår henne. Hon är jättestressad utav om hon får, klara 

arbetsuppgifterna”. Utifrån kuratorernas svar är det tydligt att stress kan orsakas av flertalet 

faktorer, exempelvis sociala medier och missbrukande föräldrar, samt att det är många 

ungdomar som känner sig stressade. Det faktum att stressen i sig kan leda till ytterligare 
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besvär tyder på att stress kan riskera att påverka ungdomar negativt på flera olika sätt. En av 

kuratorerna lyfter även att stress kan vara positiv och fungera som en slags drivkraft framåt 

för ungdomen. Detta kräver dock att ungdomen kan hantera stressen på ett bra sätt samt får 

tid för återhämtning. Kuratorernas svar kan liknas vid de resultat Östberg m.fl. (2014) och 

Wiklund m.fl. (2012) presenterar, vilka visar att orsaker till stress hos ungdomar bland annat 

kan vara krav från skolan och krav som ungdomar ställer på sig själva. Vidare beskriver 

Östberg m.fl. att ungdomar som känner sig stressade väljer bort för dem meningsfulla 

aktiviteter på grund av stressen. Ungdomars KASAM kan tänkas påverkas av både den 

positiva och negativa stressen. Då Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är den 

komponent som väger tyngst kan ungdomar med en låg känsla av meningsfullhet tänkas ha 

svårt att bibehålla en tillfredsställande KASAM. De ungdomar som å andra sidan kan hantera 

stressen väl kan tänkas ha en god hanterbarhet, då kuratorerna beskriver att stressen kan 

driva ungdomarna framåt. 

Just ångest är något som kuratorerna upplever att många ungdomar tampas med. I vissa fall 

försöker ungdomarna dämpa denna ångest med någonting som kan riskera att bli en 

destruktiv vana. Kurator 7 berättar 

Ångest som är svårt att hantera, speciellt på kvällar och morgnar och så där då. Så att det är 

mycket sådant som. Och att det ofta blir destruktivt, att man dämpar det kanske med 

någonting då. Ehm, överanvänder någonting. Sex, alkohol, droger, sömn, spel [...]  Som 

förstärker den här ångesten. Att man väljer att fly in i någonting annat då.  

Att ungdomarna väljer att fly in i någonting destruktivt kan tänkas bero på att de inte har 

verktygen som krävs för att hantera och förstå ångesten. Det kan tänkas att ångesten blir så 

pass stark att de inte klarar av att vara i den och att de istället fokuserar på exempelvis droger 

och spel. Att fly ångesten, vilket ungdomarna beskrivs göra, kan sättas i relation till det Patel 

m.fl. (2007) menar, vilket är att ungdomar med psykisk ohälsa kan riskera att hamna i 

exempelvis drogmissbruk. Det kan tänkas, i enlighet med Antonovsky (2005), vara så att 

dessa ungdomar har en låg känsla av hanterbarhet i deras KASAM. Ungdomarna har med 

andra ord inte resurser att kunna hantera ångesten de känner på egen hand. Drabbas en 

ungdom med en hög hanterbarhet av ångest, kan hen tänkas ha en förmåga att ta itu med 

ångesten, bearbeta den och sedan bli kvitt den. Har en ungdom istället en känsla av svag 

hanterbarhet kan risken tänkas vara stor att hen förflyttar sitt fokus till någonting annat, 

såsom exempelvis droger, vilket kurator 7 just beskrivit.  

På frågan om hur de ungdomar kuratorerna möter upplevs se på sin framtid kan svaren 

skönjas via två tydliga linjer. Samtliga kuratorer beskriver att de möter två grupper av 

ungdomar. Den ena gruppen har tydliga mål med sin framtid, de vet vad de vill arbeta med 

och vad som krävs för att de ska lyckas ta sig dit. De ungdomarna är medvetna om att de 

behöver prestera i skolan för att få så pass bra betyg att de kan nå sina mål. Hos en del av 

dessa ungdomar leder denna press till att de mår psykiskt dåligt då de är rädda för att 

misslyckas och aldrig nå sina mål. Kurator 4 berättar om en ungdom hen har träffat “hon har 

vetat precis vad hon vill. Hon ska till ett visst mål och det gör att hon mår dåligt istället”. Den 

andra gruppen vilken beskrivs av kuratorerna upplevs vara osäkra, vilsna och förvirrade. 

Kuratorerna berättar att dessa ungdomar känner att de måste veta vad de vill och att när de 
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inte gör det så känner de sig stressade och misslyckade. Kurator 5 berättar att “det blir alltså 

inte riktigt tillåtet att räcka upp handen och säga att jag fattar ingenting liksom, jag vet inte 

ett skit vad jag ska göra när jag tar studenten”. Oavsett om ungdomar vet vad de vill göra i 

framtiden eller inte så kan det tolkas som att både ungdomarna med tydliga mål kring sin 

framtid och ungdomarna som upplevs vara vilsna och osäkra kan riskera att hamna i psykisk 

ohälsa på grund av det. Kuratorernas upplevelser tycks således stämma överens med tidigare 

forskning (Wiklund m.fl., 2012; Östberg m.fl., 2014) vilken påpekar att de krav ungdomar 

ställer på sig själva kan leda till psykisk ohälsa. Hos de ungdomar som ofta tar på sig ansvar 

kan krav de ställer på sig själva upplevas ännu mer stressande. Enligt Antonovsky (2005) har 

en ungdom, vilken ser vikten av att studera för att nå sina mål, en stark KASAM. Den 

gruppen av ungdomar som upplevs ha tydliga mål kan tänkas ha en stark KASAM men deras 

känsla av hanterbarhet är lägre än önskat då de upplever en stress orsakad av deras strävan 

mot målet. Anledningen till att deras KASAM ändå kan vara stark är dels att de har en hög 

känsla av meningsfullhet eftersom de är motiverade att nå sina mål, dels att de har en hög 

känsla av begriplighet eftersom de upplever sina mål som tydliga och logiska. Då dessa 

ungdomar väljer att söka hjälp hos kuratorer, kan ungdomarna tänkas försöka stärka sin 

känsla av hanterbarhet. De ungdomar som inte alls vet vad de vill göra i framtiden och inte 

heller har någonting annat i deras personliga sfär som upplevs vara meningsfullt, kan tänkas 

ha en svag KASAM. 

5.2 Faktorer som kan påverka ungdomars psykiska hälsa 

Samtliga intervjuade kuratorer anser att vuxna kan ha en viktig roll i att stödja ungdomar så 

de inte hamnar i psykisk ohälsa. På frågan om vilka friskfaktorer som kan bidra till att 

ungdomar inte riskerar att hamna i psykisk ohälsa så är just faktorn vuxna den som 

majoriteten av kuratorerna nämner först. Kurator 5 anser att ungdomar behöver ha trygga 

och stabila vuxna omkring sig och kurator 1 beskriver 

föräldrar med goda föräldraresurser, alltså inte ekonomiska resurser då nödvändigtvis, utan 

mer än att liksom möjligheten att finnas där som förälder och acceptera sitt barn för den och 

de dem är. [...] just de här starka föräldrar som vågar liksom ta i de här frågorna som en del 

kan tycka är jobbiga, är ju väldigt viktig faktor. 

När kuratorerna talar om vuxna som en friskfaktor syftar de inte bara till föräldrar utan även 

till exempelvis lärare, släktingar och idrottstränare. Att kuratorerna anser att vuxna har en 

viktig roll i ungdomars liv styrks av tidigare forskning. Föräldrar kan ha stor inverkan på 

ungdomars liv och kan därför stärka ungdomar till en god psykisk hälsa samt stödja 

ungdomar som har psykisk ohälsa (Schepman m.fl., 2011; Sieving m.fl., 2017; SOU 1997:8). 

Att ungdomar har goda relationer med lärare kan stärka deras psykiska hälsa och 

samhörigheten mellan ungdomar och lärare kan förebygga psykisk ohälsa enligt Riekie m.fl. 

(2017) och Sieving m.fl. Även Matthews m. fl. (2015), Michaelson m. fl. (2015) och Townsend 

m.fl. (2017) menar att vuxna kan vara ett gott stöd för ungdomar som vill söka hjälp för sin 

psykiska ohälsa. Vuxna kan genom sitt agerande och i samtal med ungdomar påverka dem 

positivt och på så vis främja deras psykiska hälsa. Om en vuxen ger stöd åt en ungdom som är 



20 

 

i psykisk ohälsa och får ungdomen att finna kraft till att förändra sin syn på sig själv samt 

skapa förändring till att må bättre, skulle det kunna ses utifrån Askheim (2007) som att de 

vuxna stärker ungdomarna genom empowerment. Med hjälp av vuxnas stöd åt ungdomar 

kan deras KASAM (Antonovsky, 2005) tänkas förbättras. 

Ytterligare friskfaktorer vilka några av kuratorerna framhåller är ungdomars nätverk och 

relationer däri. Nätverket kan bidra till att ungdomar känner grupptillhörighet, att de känner 

sig sedda och bekräftade samt att de vågar uttrycka hur de mår. Ett väl fungerande nätverk 

kan få ungdomar att känna meningsfullhet i sitt varande vilket i sin tur kan förebygga psykisk 

ohälsa. Att kommunikationen i nätverket fungerar kan även stärka den psykiska hälsan och 

skapa möjligheter för ungdomar att få bolla sina tankar med andra och på så vis inte stänga 

känslorna inom sig. Kurator 7 anser att ”friskfaktorer är ju jättemycket nätverk. Jättemycket 

kommunikation. Att bli bekräftad, att bli sedd […] att vuxna finns. […] Oavsett vad det är […] 

man ska inte vara rädd för att säga, ja allt” och syftar till ungdomars förmåga att våga berätta. 

Ungdomars nätverk, oavsett storlek, kan tänkas vara en central och viktig del i deras liv, 

utifrån kuratorernas svar. Då det framkommer att nätverk inte enbart innefattar familj utan 

även andra viktiga personer i ungdomens liv, kan exempelvis en otrygg familjerelation tänkas 

bli lättare att bryta sig loss ifrån om ungdomen har andra i sitt nätverk och kan finna stöd 

där, än om den enbart har familjen. Matthews m.fl. (2015) menar att ungdomar finner glädje 

i goda relationer de har med andra vilket i sin tur kan främja en psykisk hälsa. I SOU 1997:8 

framhålls att beständiga relationer, vilka färgas av lika villkor för alla parter, kan stärka 

ungdomar att inte hamna i psykisk ohälsa. Dessa relationer skapar möjligheter för ungdomar 

att våga uttrycka vad de känner. Goda relationer skulle kunna bidra till att ungdomar känner 

meningsfullhet i sitt liv vilket kan tänkas ställas i relation med vad Antonovsky (2005) anser 

är meningsfullt i en människas liv. Om en ungdom har en känsla av hög meningsfullhet och 

förhoppningsvis även känslor av hög begriplighet och hanterbarhet, vilket hen också kan 

skapa i relationer, kan även ungdomens KASAM tänkas vara hög. 

Redan innan frågan om vilken inverkan sociala medier kan ha på ungdomars psykiska hälsa 

lyfter majoriteten av de intervjuade kuratorerna det som en faktor vilken kan påverka den 

psykiska hälsan både positivt och negativt. Sociala medier beskrivs som ett fenomen vilket 

idag påverkar ungdomar väldigt mycket då det bidrar till att ungdomar, enligt kurator 6 

“matas av hur du bör leva, hur du bör se ut, vad du bör tycka och tänka om saker”. Hen 

berättar vidare att sociala medier kan rubba ungdomars självkänsla och inre trygghet samt 

bidra till en stress hos ungdomar. Även kurator 4 och kurator 5 anser att sociala medier 

bidrar till känslor av stress hos ungdomar. Kurator 4 beskriver 

det är så lätt att man blir uthängd i sociala medier. Det sprider sig så fort. Och det blir så 

manifesterat i och med att man skriver sina konversationer, man fotar saker. Så det tycker jag 

är mycket mera stressande. 

Kurator 2 lyfter att sociala medier både kan bidra till nyttig information men även leda till att 

ungdomar som har psykisk ohälsa kan få idéer kring hur de kan skada sig själva, för att 

dämpa exempelvis ångest. Även kurator 1 kan se både fördelar och nackdelar med sociala 

medier. Hen anser att sociala medier kan bidra till goda möten mellan ungdomar i en 
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globaliserad värld men även att kommunikationen på sociala medier kan bidra till en ökad 

psykisk ohälsa, i fall då exempelvis kränkningar sprids. Vidare uttrycker kuratorerna att de 

kränkningar som sker på sociala medier ofta sprids till fler ungdomar än vad som var tänkt 

från början, vilket bidrar till att det kan bli en ond spiral vilket är svår att hantera och lösa. 

Sociala medier kan även få ungdomar att känna sig tvungna att vara eller se ut på ett visst 

sätt, då det som finns på sociala medier ofta tolkas vara den bästa versionen och det enda 

rätta. Trots att några av kuratorerna tyckte att sociala medier har fördelaktiga egenskaper 

såsom information och möjligheten till kommunikation är det ändå tydligt att det är främst 

nackdelarna som lyfts fram när fenomenet diskuteras. Östberg m.fl. (2014) menar att orsaker 

till att ungdomar känner sig stressade kan vara att de känner sig tvungna att se ut och vara på 

ett visst sätt, vilket kuratorerna menar att sociala medier också kan bidra till. 

Föräldrar med psykisk ohälsa, bristfällig kommunikation och/eller dålig ekonomin i familjen 

tror kurator 7, kurator 5 och kurator 4 kan leda till psykisk ohälsa hos ungdomar. Kurator 7 

uttrycker att “det är ju inte helt ovanligt att någon av de, att någon av föräldrarna också har 

psykisk ohälsa. Det är väldigt vanligt”. En sund och trygg uppväxt i goda hemförhållanden 

där kommunikationen fungerar väl kan tänkas främja en god psykisk hälsa hos ungdomar. 

Både Matthews m.fl. (2015) och Schepman (2011) visar, i likhet med kuratorerna, att 

föräldrars psykiska hälsotillstånd kan påverka deras barns psykiska hälsa. Patel m.fl. (2007) 

menar att psykisk ohälsa hos ungdomar kan orsakas av att de växer upp i ekonomiskt fattiga 

hemförhållanden. De ungdomar vilka växer upp i otrygga och osunda hemförhållanden kan 

tänkas utveckla en lägre KASAM än om de hade vuxit upp under andra förhållanden. Utifrån 

Antonovsky (2005) kan dessa ungdomar tänkas ha en låg känsla av begriplighet, då deras 

tillvaro förmodligen är kaosartad och obegriplig. Även deras känsla av hanterbarhet kan 

tänkas vara låg då de möjligtvis inte får stöd hemifrån, särskilt i sådana fall där föräldrarna 

själva mår psykiskt dåligt. Till sist kan även ungdomarnas känsla av meningsfullhet tänkas 

vara låg om de inte har någonting i livet som engagerar dem utanför hemmet, då Antonovsky 

menar att det är viktigt för människor att ha någonting i livet som är meningsfullt.  

5.3 Skolklimatets inverkan på ungdomars psykiska hälsa 

Det råder en enighet mellan kuratorerna att skolklimatet kan inverka på ungdomars psykiska 

hälsa, både positivt och negativt. Kuratorerna menar att skolan, om en ungdom klarar sig 

igenom den utan större problem, kan vara en friskfaktor. De säger även att en tillåtande och 

öppen miljö kan bidra till en ökad psykisk hälsa. Är den istället mer restriktiv och fylld med 

fördomar och kränkningar finns en stor risk att den bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Om 

den sociala miljön i skolan är bristfällig kan den ligga till grund för att en ungdom till slut 

inte vill gå dit överhuvudtaget. Då ungdomar spenderar mycket av sin vakna tid i skolan är 

det av stor vikt att miljön där är accepterande, trygg och bidrar till en god arbetsmiljö. 

Kurator 5 beskriver 

Skolan är ju en jätteviktig miljö. Alltså, ungdomarna är ju där fan hela dagarna. Det är ju 

superviktigt att man, alltså. Jag tänker det är, ibland undrar man ju lite, som det är samma 

med förskola och skola. Hur de miljöerna ser ut, att det ska ju liksom. Skulle det vara en 
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arbetsplats där det förekommer liksom samma slags kränkningar och så bland vuxna, det 

skulle ju inte riktigt. Alltså ja, det går inte och förstå. Så jag tänker att skolan är jätteviktiga. 

[…] Det behöver få vara en bra miljö och trygg miljö när de ska vara där så, så stor del av livet. 

Gränsen mellan att skolklimatet har en positiv eller negativ inverkan kan tänkas vara hårfin, 

då varje ungdom upplever det på sitt sätt. Motgångar, exempelvis i form av kränkningar 

vilket inte ska vara acceptabelt, kan i värsta fall förändra ungdomars uppfattning av skolan, 

från att vara en trygg miljö till en otrygg. En engagerad skola med inbjudande miljö menar 

Townsend m.fl. (2017) kan minska risken för att ungdomar hamnar i psykisk ohälsa. De 

menar vidare att ett gott skolklimat kan fånga upp ungdomar med psykisk ohälsa i ett tidigt 

stadie så att ungdomarna blir medvetna om att de har psykisk ohälsa och på så vis 

uppmuntras att ta hjälp. Matthews m.fl. (2015) vidhåller detsamma och menar att 

skolklimatet kan förebygga psykisk ohälsa om hälsofrämjande aktiviteter erbjuds både under 

och efter skoltid. Enligt Reikie m. fl. (2017) kan ett inkluderande skolklimat där 

professionellt stöd finns att tillgå, bidra till en motståndskraft mot psykisk ohälsa hos 

ungdomar. Om skolan har tydliga regler och krav samtidigt som ungdomar får uttrycka sina 

åsikter kan det stärka deras moral. Ett gott skolklimat kan således tänka bidra till att 

ungdomar blir starka nog att kunna hantera en psykisk ohälsa om de drabbas. Ser man på 

detta utifrån Empowerment (Askheim, 2007) kan ett gott skolklimat ses som en källa vilken 

kan stärka eleverna. 

5.4 Kuratorers bemötande 

Kuratorerna menar att deras bemötande gentemot ungdomar är otroligt viktigt. Kurator 6 

anser att “det är otroligt viktigt med bemötande, det är ju liksom grunden till allt”. 

Kuratorerna vill i möten med ungdomar vara goda och respektfulla lyssnare och aldrig vara 

nonchalanta. De vill möta varje ungdom förutsättningslöst, få ungdomar att våga berätta om 

sina problem och de strävar efter att ungdomar aldrig ska skämmas för att komma till dem. 

Kuratorerna vill, i sina yrkesroller, representera den goda vuxenvärlden och bjuda in 

ungdomar till dialog. Kurator 5 menar att det ibland kan krävas ett antal möten för att 

ungdomen ska kunna öppna sig och våga berätta. Hen säger att “en del kan ju ta liksom några 

gånger på sig innan de släpper bomben liksom”. Bemötandet upplevs vara en central del i 

kuratorers arbete med ungdomar med psykisk ohälsa. Är bemötandet gott kan det tänkas 

främja ungdomarnas möjligheter att våga ta hjälp för att må bättre. Då kuratorerna talar om 

det goda mötet och hur viktigt bemötandet i det är, kan det kopplas samman med forskning 

av Sieving m.fl. (2017) som säger att positiva relationer med stödjande vuxna kan främja en 

god psykisk hälsa. Om kuratorerna möter ungdomar utan att ha några förutfattade meningar 

skapar de en plats där ungdomen själv får möjlighet att uppmuntras till att själv skapa 

förändring. En tolkning utifrån empowerment (Husom Løken, 2007) kan vara att en ungdom 

med psykisk ohälsa kan känna sig maktlös och behöva stöd från någon annan för att ta sig ur 

ohälsan och det stödet kan vara en kurator. Då tanken med empowerment är att människor i 

utsatta situationer ska hitta styrkan i sig själva (Askheim, 2007) kan mötet med en kurator 

tänkas möjliggöra detta. Om mötet olyckligtvis inte blir bra, kan det finnas en risk att 

ungdomen får ännu svårare att ta sig ur den psykiska ohälsan. I de fall då kuratorer lyckas få 
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ungdomar att känna förtroende för dem och därefter kan stödja ungdomen till att själv skapa 

en positiv förändring kan det tänkas stärka ungdomens KASAM vilken Antonovsky (2005) 

beskriver. 

Några av kuratorerna beskriver att de i sin yrkesroll försöker uppmuntra ungdomar med 

psykisk ohälsa att finna kraft hos sig själva för att kunna skapa en positiv förändring. Kurator 

6 uttrycker 

jag är ganska eller lite försiktig med att kanske ge tydliga råd att “så här ska du göra”, utan mer 

“vad känner du?”. Och det gör ju att när man får motfrågor utvecklas i sitt eget tänk, “vad kan 

jag göra”, för det är ändå deras liv. Och det är de som behöver ha verktygen för att komma 

vidare och de kan inte jag bestämma åt dem för det kanske inte jag alls blir bra. Så det är 

mycket att bolla tankar, “hur skulle det bli då, vad känner du liksom kan hjälpa”, man tänker 

på något annat sätt. Att man verkligen ställer frågor som göra att de kommer fram till mycket 

av svaren själva. [...] Ungdomen måste känna att de får bestämma och gå sin väg för att det är 

bäst för den. 

Kurator 6 beskriver vidare att det är viktigt att ungdomar med psykisk ohälsa stöttas till att 

inte ägna onödig energi på något som inte går att förändra samt att de uppmuntras att arbeta 

med målbilder. Kurator 7 poängterar att varje ungdom är en egen individ som befinner sig på 

olika platser i just sitt liv, både mognadsmässigt och i vilken utsträckning de själva kan 

förändra hur de mår. Hen menar därför att det är viktigt att kuratorer stärker ungdomar, gör 

att de vågar ta beslut och stöttar dem i att göra förändringar på egen hand utifrån deras 

situation och förmåga. Kurator 7 anser även att det är av stor vikt att ungdomar blir 

medvetna om att deras handlingar ibland kan få negativa konsekvenser och hur dessa i sin 

tur kan påverka ungdomen. Utifrån kuratorernas svar kan de tänkas sträva efter att göra de 

ungdomar de möter medvetna om hur ungdomarna själva kan hantera psykisk ohälsa. 

Matthews m.fl. (2015) menar att det är viktigt att ungdomar blir stärkta till att själva kunna 

hantera den påfrestning som psykisk ohälsa innebär. Detta kan i sin tur möjliggöra att 

ungdomarna senare i livet vet hur de ska hantera andra problematiska situationer eller 

perioder. Kuratorernas stödjande arbetssätt kan liknas vid det Askheim och Starrin (2007) 

beskriver som ett förändringsarbete färgat av empowerment. Kuratorerna strävar med andra 

ord efter att få ungdomar att själva vilja förändra sina situationer och på så vis må bättre. 

När ungdomarna har sökt hjälp och är hos kuratorerna, sker oftast en bedömning och 

kartläggning. Kuratorerna menar att en bedömning behöver ske så snabbt som möjligt för att 

ta reda på om det är kuratorn som kan bistå med hjälp eller om andra instanser behöver 

kontaktas. Sådana instanser kan exempelvis vara barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, 

samtalsmottagningen eller socialtjänsten. Kuratorer samverkar således med andra 

professionella, dels tidigare nämnda men även lärare, mentorer och andra kuratorer, för att 

på bästa sätt ge varje ungdom det stöd den behöver. I en kartläggning scannar kuratorn av de 

problem ungdomen beskriver, för att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom. 

Kuratorerna menar även att de försöka ta reda på vad som i ungdomens liv fortfarande 

fungerar väl, för att bygga vidare på det istället för att endast fokusera på det som inte 

fungerar. Trots det menar kuratorerna att det problem som ungdomen har sökt hjälp för 

alltid ska försöka lösas. Några av kuratorerna menar att ett samarbete med vårdnadshavare 
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till ungdomar med psykisk ohälsa är av stor vikt i arbetet. Kurator 1 menar att stress hos 

ungdomar kan stävjas dels genom en tydlig planering över hur de ska lägga upp sitt 

skolarbete, dels med mindfulnessövningar för att kunna tillåta sig själva att slappna av. 

Kuratorerna använder således olika verktyg i arbetet med ungdomarna med psykisk ohälsa. 

Deras mål är ändå alltid detsamma, att ungdomarna en dag ska må psykisk bra igen. Då 

kuratorerna upplevs ha ett helhetstänk kring ungdomar med psykisk ohälsa kan en koppling 

göras till Carlson och Kees (2013) vilka menar att kuratorer bör ha ett helhetstänk i arbetet. 

Riekie m.fl. (2017) menar att motståndskraften hos ungdomar kan stärkas om de vet att de 

kan få professionellt stöd i skolan. Då kuratorerna bland annat kartlägger varje ungdoms 

livssituation för att finna vad som orsakar den psykiska ohälsan och hur de arbeta vidare 

tillsammans, kan kuratorerna tänkas hjälpa ungdomarna, med utgångspunkt i Antonovsky 

(2005), att skapa en starkare känsla av begriplighet och hanterbarhet. Om dessa 

komponenter kan stärkas kan det bidra till att ungdomarnas KASAM blir högre. 

Fyra av kuratorerna upplever att de har tillräckligt med tid att möta ungdomar med psykisk 

ohälsa. De berättar att de ibland behöver göra avvägningar och vissa prioriteringar kring hur 

snabbt en ungdom kan få prata med dem. Om en ungdom exempelvis uttrycker att hen har 

suicidala tankar eller att en ungdom har blivit utkastad hemifrån, så är det av högsta prioritet 

att bemöta där och då. Om en ungdom säger sig ha lite ångest, kan hen möjligtvis få vänta 

några dagar. Resterande kuratorer upplever det motsatta. Kurator 6 uttrycker sig “Nej. Kort 

och gott. Nej det tycker jag inte. [...] Man kan känna att jag har egentligen inte tid för allt jag 

skulle vilja göra”. Kurator 5 menar att “om man ställer frågor och får svar på frågor, då måste 

man ju kunna ta hand om svaret också”, och menar att hen alltid vill ha den tid som krävs för 

att ge alla ungdomar det stöd de behöver, utan att känna sig tidspressad. Kuratorernas 

upplevelser skiljer sig delvis från forskning av Carlson och Kees (2013) vilka menar att 88 

procent av de tillfrågade kuratorerna inte känner att de har tillräckligt med tid att stödja 

ungdomar med psykisk ohälsa. 

Kuratorerna beskriver att det i en kurators arbetsuppgifter ingår att till största del arbeta 

främjande och förebyggande, det vill säga preventivt. Flertalet av kuratorerna anser dock att 

tiden till att arbeta preventivt är begränsad. De menar att de istället mestadels har samtal 

med elever som redan mår psykisk dåligt. Kuratorernas syn på vad som är preventivt arbete 

skiljer sig dock åt. En kurator upplever att de samtal hen har med ungdomar med psykisk 

ohälsa i sig faktiskt kan förebygga och främja. Andra sätt att arbeta preventivt anses vara 

exempelvis att synas i utrymmen där ungdomar vistas, anordna temaarbeten i skolklasser där 

psykisk hälsa och ohälsa diskuteras, att hålla föreläsningar om psykisk ohälsa samt att hela 

tiden förebygga kränkningar och våld. Samtliga kuratorer tolkas ändock ha en önskan om att 

kunna arbeta mer preventivt än vad de gör idag, men att resurserna inte finns. Forskning 

(Erickson & Abel, 2013) visar hur bra preventivt arbete faktiskt är då det kan minska den 

psykiska ohälsan hos ungdomar. Enligt Erickson och Abel bör ungdomar vilka är i riskzonen 

att drabbas av psykisk ohälsa fångas upp i ett tidigt skede. Att fånga upp dessa ungdomar i tid 

kan tänkas styrkas av Brännlund m.fl. (2017) vilka påvisar vikten av att en ungdom med 

psykisk ohälsa får hjälp under första året med problemet, då det kan öka möjligheterna för 

ungdomen att klara skolan. 
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5.5 Könsaspekter gällande ungdomars psykiska hälsa 

Majoriteten av kuratorerna anser att de inte upplever någon skillnad i hur den psykiska 

ohälsan hos ungdomar yttrar sig, sett till deras kön. De uttrycker att ungdomarna som mår 

psykisk dåligt gör det av liknande orsaker, oavsett kön. Kurator 2 å andra sidan menar att 

hen upplever att en viss skillnad finns och beskriver att pojkar överlag mår sämre på grund 

av att de vill prestera och flickor har större problem med sina relationer. De flesta 

kuratorernas svar skiljer sig från vad tidigare forskning visar. Wiklund m.fl. (2012) menar att 

det finns en skillnad mellan pojkar och flickors psykiska ohälsa då flickor är mer stressade 

och har svårare att slappna av jämfört med pojkar. Även Östberg m.fl. (2014) anser att det 

finns en skillnad kring hur pojkar och flickor upplever den psykiska ohälsan. 

Trots att majoriteten av kuratorerna inte säger sig uppleva skillnader i hur den psykiska 

ohälsan hos ungdomar yttrar sig, beskriver de dock att de möter fler flickor än pojkar i samtal 

och att det tar längre tid innan pojkar söker hjälp. Kurator 6 uttrycker 

Mm. Det jag märker är ju att tjejer är mer benägna att själva söka upp mig ganska tidigt om de 

känner att de inte mår bra. Medans killar, där har det gått väldigt lång när de kommer till mig. 

Och oftast är det att de inte söker upp mig själva utan att det är via en lärare eller via en 

förälder. Och killar har nog inte lika lätt som tjejer förmedla sitt mående. Ehm, utan att man 

mer är så här, man får fråga väldigt mycket liksom. Medans tjejer mer öppet kan beskriva, att 

“så här mår jag och så här känns det”, medans killar mer så här rycker på axlarna. 

Kurator 7 beskriver att flickor pratar mer om sin psykiska ohälsa överlag, med exempelvis 

vänner och att pojkar kanske blir mer osynliga i sin psykiska ohälsa då de inte pratar om den. 

Kurator 1 tror att en vanlig föreställning är att det är mer accepterat för flickor att visa att de 

mår dåligt, medan pojkar inte borde visa sig sårbara. Det tycks även som att det finns en 

upplevelse bland kuratorerna att pojkar oftare visar att de har psykisk ohälsa genom sin 

frånvaro i skolan jämfört med flickor. Pojkars psykiska ohälsa uttrycks ofta genom andra 

människor, exempelvis föräldrar medan flickor har lättare för att själva uttrycka att de mår 

dåligt. En kurator ansåg också att i de fall där pojkar har psykisk ohälsa uppmärksammas 

detta mer av omgivningen än i de fall då flickor mår psykiskt dåligt. Detta kan resultera i att 

pojkars psykiska ohälsa uppfattas som värre än flickors. Utifrån kuratorernas svar kan det 

tolkas som att den könsskillnad som upplevs av kuratorerna främst beror på de normer och 

värderingar vilka råder i dagens samhälle. Det tycks fortfarande finnas föreställningar om att 

pojkar inte ska må dåligt, medan det är mer accepterat att flickor gör det. Kuratorernas svar 

får stöd av Pastore m.fl. (1996), vilka menar att det är tre gånger så stor chans att flickor med 

depression berättar om den jämfört med pojkar med depression. 
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6  DISKUSSION  

Syftet med denna studie har varit att ge en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers 

uppfattning om ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten med 

ungdomar. I avsnittet nedan presenteras de frågeställningar studien har ämnat ge svar på 

samt om de har eller inte har blivit besvarade. Frågeställningarna är hur upplever kuratorer 

att ungdomar mår psykiskt? Hur upplever kuratorer att ungdomar hanterar sin psykiska 

hälsa? Vilket stöd ger kuratorer till ungdomar kring deras psykiska mående? samt upplever 

kuratorer någon skillnad mellan könen kring ungdomars psykiska ohälsa? Även en 

diskussion kring studiens metod och etiska ställningstaganden kommer att presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion  

I avsnittet nedan presenteras på vilket sätt studiens resultat har uppfyllt studiens syfte och 

gett svar på studiens frågeställningar. Diskussionen presenteras i fyra teman vilka är 

baserade på studiens frågeställningar. Dessa teman är kuratorers upplevelser av ungdomars 

psykiska mående, kuratorers upplevelser av hur ungdomar hanterar psykisk ohälsa, 

kuratorers stöd och könsaspekter gällande ungdomars psykiska hälsa. 

6.1.1 Kuratorers upplevelser av ungdomars psykiska mående  

Studiens första frågeställning har blivit besvarad då resultatet visar att kuratorer upplever att 

de ungdomar de möter både mår psykiskt bra men även mindre psykiskt bra. När 

ungdomarna inte mår bra visas det bland annat genom självskadebeteende, stress, ångest, 

trötthet och skolfrånvaro. Framförallt stress och ångest är symptom hos ungdomar som 

kuratorer upplever har ökat under de senaste åren. Kuratorer upplever att ungdomar idag 

pratar betydligt mer om psykisk ohälsa än tidigare, vilket gör att författarna ställer sig frågan 

om samhällsklimatet kan vara en bidragande orsak till detta eller om den psykiska ohälsan 

faktiskt har ökat? Kanske har dagens samhälle blivit mer accepterande, vilket kan ha bidragit 

till att ungdomar vågar berätta när de mår psykiskt dåligt. Detta då kommunikation över 

gränser är lättare idag och att ungdomar därför kan få kontakt med fler människor som har 

liknande problem som dem. 

Då stress är ett återkommande besvär hos de ungdomar kuratorer möter kan samhället även 

tänkas vara en orsak till detta, såsom skolan och dess krav. Då resultatet visar att sociala 

medier kan ha en stark inverkan på ungdomars psykiska hälsa, på gott och ont, kan detta 

fenomen tänkas behöva lyftas, diskuteras och hanteras på ett djupare plan inom socialt 

arbete. Exempelvis kan personal vid socialtjänsten behöva få en djupare kunskap kring 

sociala medier för att på bästa sätt kunna ge stöd åt ungdomar med psykisk ohälsa orsakad av 

sociala medier. Vidare behöver kunskap om sociala medier och hur sociala medier kan 

inverka på ungdomars psykiska hälsa spridas till alla verksamheter som på något sätt möter 

och hjälper ungdomar och deras familjer, samt de verksamheter som vill främja god psykisk 

hälsa hos ungdomar. Kunskapen skulle exempelvis kunna innefatta hur ungdomar som 

använder sociala medier kan hantera den på ett sådant vis att den ej inverkar negativt på 
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deras hälsa. Om denna kunskap når de professionella som möter ungdomar, kan ungdomar 

dels tänkas få en bättre psykisk hälsa överlag och de ungdomar som har psykisk ohälsa kan få 

den allra bästa möjliga hjälpen. Författarna ponerar att sociala medier är ett fenomen som 

med stor sannolikhet är här för att stanna, oavsett form och karaktär. Därför behöver 

kunskap om sociala medier spridas. Då empowerment förordar att styrkan att skapa 

förändring ska komma från den individ som är i en utsatt position i livet (Askheim, 2007), 

behöver ungdomar med psykisk ohälsa få stöd av andra utifrån var de befinner sig och vad 

som har orsakat den psykiska ohälsan. Om den psykiska ohälsan orsakas av bland annat 

sociala medier kan det vara viktigt att ge ungdomar verktyg att själva hantera den psykiska 

ohälsan och professionella med kunskap om sociala medier kan förhoppningsvis möjliggöra 

detta.  

Då resultatet visar att det är många ungdomar idag som mår psykisk bra, är det intressant att 

fundera över vad som bidrar till detta. Kuratorerna anser bland annat att trygga och stabila 

vuxna kan vara en friskfaktor. Så länge sådana vuxna finns att tillgå i ungdomens liv på ett 

eller annat sätt, kan det möjliggöra för ungdomen att skapa begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i sitt liv. Antonovskys (2005) KASAM är således användbar i diskussioner 

kring ungdomars psykiska hälsa för att förstå vilka delar av ungdomens livssituation som 

främst behöver stärkas. Det kan tänkas vara av stor vikt att ungdomar har någon att anförtro 

sig åt och att bolla tankar och funderingar med då det i ungdomsåren oftast händer mycket i 

ungdomars liv. 

6.1.2 Kuratorers upplevelser av hur ungdomar hanterar psykisk ohälsa 

Studiens andra frågeställning har blivit besvarad då resultatet visar att ungdomar har olika 

sätt att hantera psykisk ohälsa på. En del ungdomar väljer att ta kontakt med en kurator 

vilket kan ses som ett första steg i att hantera en psykisk ohälsa. Det finns dock de ungdomar 

med psykisk ohälsa som inte söker sig till en kurator. Detta kan tänkas innebära att andra 

människor i ungdomars liv, exempelvis föräldrar och lärare, behöver hjälpa dem att inse att 

de behöver stöd för att kunna må bättre vilket i sin tur kan leda till att en kurator kontaktas. 

Resultatet visar även att ungdomar med psykisk ohälsa kan ha svårt att hantera den, vilket 

ibland kan leda till destruktiva beteenden. Ungdomar kan bland annat välja att lägga fokus 

och energi på exempelvis droger eller sex, för att på så vis förtränga att de faktiskt mår 

psykiskt dåligt. Det är således av stor vikt att ungdomar med psykisk ohälsa uppmuntras att 

ta kontakt med någon som kan hjälpa dem. Ett sätt att främja detta skulle kunna tänkas vara 

att skolor har temadagar där psykisk hälsa och ohälsa diskuteras, så att ungdomar får råd 

kring hur de kan hantera psykisk ohälsa om de upplever att de mår psykisk dåligt nu eller om 

de kommer göra det senare. 

Vidare visar resultatet att skolklimatet kan inverka både positivt och negativt på ungdomars 

psykiska hälsa. Är skolklimatet gott kan det således tänkas främja ungdomars förmåga att 

hantera psykisk ohälsa, vilket Townsend m.fl. (2017) vidhåller. Att ungdomar får verktyg för 

att kunna hantera psykisk ohälsa kan leda till att de blir mer uppmärksamma på 

varningssignaler, vilka kan tyda på psykisk ohälsa. Även deras känslor av hanterbarhet kan 

tänkas bli stärkta och således blir även deras generella KASAM stärkt. I diskussioner kring 
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hur ungdomar hanterar psykisk ohälsa blir KASAM (Antonovsky, 2005) relevant och 

användbar, eftersom teorin syftar till att stärka människors förmåga att hantera motgångar i 

livet. 

6.1.3 Kuratorers stöd  

Studiens tredje frågeställning har blivit besvarad då resultatet visar på vikten av att kuratorer 

kan ge ungdomar stöd kring deras psykisk mående. Kuratorer ger främst ungdomar med 

psykisk ohälsa stöd genom samtal. Det är av stor vikt att kuratorer är goda lyssnare och att de 

bemöter ungdomarna med respekt och ser till varje individ utifrån hens unika livssituation 

och behov. I samtalen gör kuratorer en bedömning och kartläggning över ungdomarnas 

livssituation och vilka behov de behöver ha tillgodosedda. Ett sådant helhetstänk är att 

föredra enligt Carlson och Kees (2013). En kurators stöd visar sig inte bara genom samtal 

utan även i dennes samverkan med andra instanser, såsom barn- och ungdomspsykiatrin och 

socialtjänsten, för att hjälpa ungdomar. Då resultatet visar att kuratorer aktivt arbetar för att 

stärka ungdomar med psykisk ohälsa att själva skapa förändring för att må bättre, vilket kan 

ske dels genom samtal och dels genom samverkan med andra instanser, kan empowerment 

tänkas vara relaterbart i diskussioner kring stödet. Kuratorers sätt att ge stöd till ungdomar 

med psykisk ohälsa kan liknas vid empowerment (Askheim, 2007) då det är tänkt att stärka 

individer att klara sig på egen hand. 

Resultatet visar även att kuratorer ska arbeta förebyggande och främjande, men att de i de 

flesta fall inte har möjlighet till detta, i den utsträckning de önskar, på grund av tidsbrist. 

Detta kan anses vara paradoxalt då resultatet samtidigt visar att fler än hälften av 

kuratorerna ansåg sig ha tid att ge stöd till ungdomar med psykisk ohälsa. Kan det tolkas som 

att de inte anser att förebyggande och främjande arbete ska likställas med det direkta stödet? 

Eller väljer kuratorer att helt enkelt inte prioritera det preventiva arbetet för att istället ge 

ungdomar stöd i samtal? Författarna ställer sig därför frågan varför det preventiva arbetet, 

inte prioriteras, då det rimligtvis borde göra det. Det preventiva arbetet skulle kunna bestå av 

att vara i klasser och samtala med ungdomar om psykisk hälsa eller att starta 

diskussionsgrupper om psykisk hälsa för ungdomar. Det kanske hade varit att föredra, om de 

ekonomiska och strukturella möjligheterna fanns, att varje instans hade två kuratorer jämte 

varandra, varav den ena endast arbetade med förebyggande och främjande arbete och den 

andra lade all sin arbetstid på akuta samtal. Då förebyggande och främjande arbete i bästa 

fall leder till att färre ungdomar drabbas av psykisk ohälsa, kan Antonovskys (2005) teori 

KASAM tänkas vara användbar, då en god känsla av hanterbarhet och begriplighet kan leda 

till en mer tillfredsställande KASAM. Även i samhället i stort vore det förmodligen värdefullt 

att arbeta ännu mer preventivt kring ungdomars psykiska hälsa. Det preventiva arbete skulle 

exempelvis kunna bestå av trygghetsteam på arenor där ungdomar ofta vistas på sin fritid, 

exempelvis fritidsgårdar och i samhällen under kvälls- och nattetid. Trygghetsteamens arbete 

skulle kunna tänkas vara uppbyggt kring temaveckor, där de fokuserar på och 

uppmärksammar olika faktorer kring psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Trygghetsteamen bör 

ha tydliga mål med sitt arbete samt en vision om att ingen ungdom behöver lida av psykisk 

ohälsa.  
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6.1.4 Könsaspekter gällande ungdomars psykiska hälsa 

Studiens fjärde frågeställning har blivit besvarad då resultatet visar på att det i de flesta fall 

inte finns någon skillnad kring symptomen bland flickor och pojkar med psykisk ohälsa. 

Ibland kan dock pojkar upplevas må sämre på grund av krav på prestation medan flickor kan 

ha svårigheter i sina relationer. När det kommer till antalet ungdomar som kuratorer möter 

så är flickor överrepresenterade och det tar även längre tid att upptäcka psykisk ohälsa hos 

pojkar, vilket kan bero på att de inte söker hjälp tidigt. Flickor upplevs även prata mer om sin 

psykiska ohälsa än vad pojkar gör. Studiens resultat styrks således av tidigare forskning 

(Pastore, 1996), vilken menar att det är av tre gånger så stor sannolikhet att flickor med 

depression berättar om den än pojkar med depression. Dock kvarstår frågor kring varför 

flickor i större utsträckning pratar om psykisk ohälsa och söker hjälp för den. Utifrån 

resultatet kan preventivt arbete tänkas bli än mer viktigt, för att uppmuntra ungdomar att 

våga berätta om de mår dåligt samt söka hjälp och stöd. Det preventiva arbetet bör vara 

könsneutralt på så vis att det inte ska spela någon roll om en ungdom är flicka, pojke eller 

identifierar sig som någonting annat. Mår ungdomar psykiskt dåligt så ska de inte behöva 

skämmas för det, eller dölja det utan istället accepteras. Den miljö ungdomar har vuxit upp i 

samt hur de har blivit uppfostrade kan tänkas ha färgat deras syn på sig själva på så vis att 

när de mår psykiskt dåligt så kan deras egna tankar kring könsnormer påverka om de söker 

hjälp eller inte. Att psykisk ohälsa fortsättningsvis kommer finnas är förmodligen någonting 

som inte går att komma ifrån. Det vore dock önskvärt att en strävan efter att fler pojkar vågar 

prata om att de mår dåligt och söker hjälp, skulle finnas. På så vis skulle möjligtvis fler 

ungdomar kunna må bättre, vilket gör att deras framtid skulle bli mer reflekterad och 

hanterbar. 

6.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att ge en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers uppfattning om 

ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten med ungdomar. Detta syfte 

har blivit uppfyllt då kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med kuratorer. 

Även studiens frågeställningar har blivit besvarade. Kuratorerna har fått återge sin subjektiva 

upplevelse av möten med ungdomar med fokus på psykisk hälsa. Då en kvalitativ metod har 

använts skapades möjligheter att få fördjupade svar. Detta hade varit svårt i en kvantitativ 

studie, på grund av att en intervjuperson i en sådan inte ges möjlighet att vidareutveckla sina 

svar i samma utsträckning. I denna studie fanns det inte heller någon önskan om att mäta 

resultatet, vilket enligt Bryman (2011) vanligtvis är syftet med en kvantitativ undersökning, 

utan endast en önskan om att undersöka kuratorers upplevelser. Intervjuguiden ändrades 

efter att den första intervjun hade blivit genomförd, på grund av att författarna upplevde att 

vissa frågor, vilka hade betydelse för studiens syfte och frågeställningar, saknades. 

Då kuratorerna var av olika kön, i olika åldrar och hade varit i yrket olika lång tid kan detta 

tänkas ha bidragit till en variation i deras upplevelser och således en styrka i studien. Då 

några av kuratorerna inte hade varit i yrket särskilt lång tid, kan det ha inneburit att deras 

upplevelser av psykisk ohälsa hos ungdomar var begränsade. Det kan samtidigt ha inneburit 
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att de inte hunnit samla på sig så många generaliserande värderingar kring det studien 

syftade till att undersöka. Då kuratorer arbetar inom en mängd olika verksamheter var 

författarnas önskan och tanke från början att få en större variation kring kuratorernas 

arbetsplatser. Så blev tyvärr inte fallet, då sex av sju kuratorer arbetade inom skolväsendet. 

Författarna försökte dock, utan framgång, finna kuratorer vilka inte arbetade på skolor. 

Vid insamling av tidigare forskning användes ett kritiskt förhållningssätt för att säkerställa 

att den hade relevans för studiens syfte och frågeställningar. Den tidigare forskningen har 

använts i analys av det insamlade materialet och har på så vis stärkt studiens resultat. Teorin 

KASAM och begreppet empowerment har varit väl användbara i denna studies analys, då de 

har gett en mer nyanserad bild och djupare förståelse för kuratorers upplevelser av 

ungdomars psykiska hälsa. Då författarna var och en för sig gjorde första bearbetningen av 

det insamlade materialet, kan studien tänkas ha blivit stärkt, då två olika tolkningar gjordes 

varpå en diskussion kring vad som var relevant för studiens syfte och frågeställningar skedde. 

Under genomgång av det insamlade materialet samt analys kunde författarna se att ett flertal 

av de ställda frågorna gav svar som tyvärr inte hade någon koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa frågor gav dock intressanta svar, men återgavs aldrig i resultatet. 

Vidare kunde författarna se att vissa av kuratorernas svar hade kunnat vara mer utförliga och 

beskrivande. Att de inte var det beror på att författarna inte reflekterade över detta under 

intervjuernas genomförande, utan upptäckte detta först vid analys av materialet. 

6.3 Etikdiskussion 

I början av denna studie gjordes ett etiskt övervägande kring potentiella etiska problem vilka 

skulle kunna tänkas uppkomma under studiens gång. Författarna ansåg att kuratorernas 

deltagande i sin professionella yrkesroll inte skulle riskera att lida men på grund av sitt 

deltagande. Frågorna som ställdes under intervjuerna var riktade mot kuratorernas tankar 

och åsikter utifrån deras professionella yrkesroll. De etiska problem som uppkom under 

studiens gång var i de fall där intervjupersonerna på något sätt nämnde namn på personer, 

städer, skolor och liknande vilka röjde identiteten på kuratorerna eller vilken kommun 

kuratorerna arbetade i. Författarna har i dessa fall valt att inte ha med detta i studien, för att 

stärka anonymitet och konfidentialitet. Att kuratorerna aldrig nämns vid sina namn eller sina 

kön i studien, stärker studiens konfidentialitet och minskar risken att de ska lida men på 

grund av sitt deltagande. Utöver tidigare nämnda etiska problem har ytterligare sådana inte 

uppkommit under studiens gång. 

7 SLUTSATSER 

Utifrån denna studies resultat kan en slutsats dras att kuratorer upplever att ungdomar idag 

både mår psykisk bra men även psykiskt dåligt. Flertalet faktorer orsakar att ungdomar 
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riskerar psykisk ohälsa och de sätt den uttrycker sig på är även de flertaliga. Det är tydligt att 

kuratorer spelar en viktig roll i ungdomars liv när det kommer till den psykiska hälsan, dels i 

samtal, dels i preventivt arbete och dels i samverkan med andra verksamheter. Ungdomar 

hanterar psykisk ohälsa på en mängd olika sätt. Det finns ungdomar som aktivt söker stöd 

hos exempelvis kuratorer, men också ungdomar som istället utvecklar destruktiva beteenden 

för att på så vis trycka undan ohälsan. Genom studien kan ytterligare en slutsats dras, vilken 

är att kuratorer inte upplever att det finns en skillnad bland symtomen på psykisk ohälsa 

bland pojkar och flickor. Däremot söker fler flickor hjälp hos kuratorer jämfört med pojkar. 

Studiens resultat bidrar till en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers uppfattning om 

ungdomars psykiska hälsa, samt kuratorers upplevelser av möten med ungdomar. Resultatet 

visar att det arbete kuratorer redan gör, behöver utvecklas ytterligare för att i framtiden 

förhoppningsvis leda till att färre och färre ungdomar mår psykiskt dåligt. Författarna kan 

även dra slutsatsen att preventivt arbete behöver få ta större plats i kuratorers 

arbetsuppgifter, för att på så vis främja en psykisk hälsa hos ungdomar. Författarna anser att 

det sociala arbetet med ungdomar, vilka har psykisk ohälsa, ständigt behöver förändras 

utifrån den värld ungdomarna lever i. Deras livsvärld behöver förstås för att professionella 

inom socialt arbete ska kunna ge dem det bästa möjliga stödet. Avslutningsvis uppfattas 

sociala medier ha en stor inverkan på ungdomars psykiska hälsa. Författarna anser därför att 

detta område behöver studeras vidare, för att skapa bättre möjligheter för ungdomar att 

kunna hantera sociala medier och dess inverkan på bästa sätt. 
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Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) 

 

Hej!  

Inför den intervju vilken du tackat ja att delta i, ber vi dig vänligen att läsa detta missivbrev. 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola som håller på med 

vårt examensarbete inom socialt arbete, på termin 6. Vi genomför en studie med syfte att ge 

en ökad förståelse och kunskap kring kuratorers uppfattning om ungdomars psykiska hälsa, 

samt kuratorers upplevelser av möten med ungdomar. Intervjun är tänkt att ta mellan 40 - 

60 minuter och kommer vara till stor nytta för vår studie. Studien följer de forskningsetiska 

reglerna, vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt samt anonymt och obehöriga har ingen 

tillgång till intervjumaterialet. Intervjuerna kommer endast användas i forskningssyfte och 

materialet kommer därefter att raderas.        

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vore vi tacksamma 

om Du vill delta!  
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  

 

Intro 

Hur länge har du arbetat som kurator?  

Vilket år är du född?  

I vilka åldrar är de ungdomar du möter i ditt yrke? 

Hur upplever du att ungdomar mår psykiskt idag?  

Hur upplever du att den psykiska ohälsan har förändrats genom åren under din tid som 

verksam kurator? 

 

Friskfaktorer 

Vilka friskfaktorer tror du bidrar till att ungdomar inte riskerar att hamna i psykisk ohälsa? 

Exemplifiera gärna utifrån ungdomar du mött i din yrkesroll, som du upplevt har god psykisk 

hälsa.  

- Familj 

- Fritidsintressen 

- Vänner  

- Personlighet (styrkor, svagheter) 

De ungdomar som du möter, upplever du att de har olika syn på sin framtid? Tänker de 

positivt eller negativt kring att ta sig ur den psykiska ohälsan? Ge gärna exempel!  

Hur pratar de om sin framtid?  

De ungdomar du möter, som har psykisk ohälsa, kan de se någon mening med sitt lidande? 

Att de kan bli stärkta av det senare, när de mår bättre?  

Om du har hjälpt en ungdom att ta sig ur en psykisk ohälsa, finns det ett fortsatt stöd från din 

sida, för att ungdomen inte ska falla tillbaka i ohälsa igen?  

 

Negativ hälsa 

Hur upplever du att den psykiska ohälsan hos ungdomar yttrar sig? Kan du ge exempel?  

Kan den yttra sig både psykiskt och fysiskt? Ge gärna exempel utifrån din erfarenhet som 

kurator. 



  

 

Vilka faktorer tror du bidrar till att ungdomar riskerar att samt hamnar i psykisk ohälsa?  

- Familj 

- Vänner 

- Personlighet  

Hur upplever du att dagens samhälle och dess struktur påverkar ungdomars psykiska hälsa? 

Exempelvis sociala medier, krav på hur man “bör” vara samt stress.  

 

Din roll 

På vilket sätt tänker du att du som kurator kan bidra till att ungdomar aldrig hamnar i en 

psykisk ohälsa? Dvs, arbetar du preventivt? I så fall, hur?  

På vilket sätt tänker du att du som kurator kan bidra till att ungdomar som har psykisk 

ohälsa kan ta sig ur den?  

Hur bemöter du ungdomar som har psykisk ohälsa? såsom: 

- Stress 

- Problem i familje- och vänrelationer  

- Tankar om att begå självmord  

- Om de har funktionsvariationer av fysiska och psykiska slag 

- Ångest 

- Depression 

 

Känner du att du har tillräckligt med tid att möta alla ungdomar som lider av psykisk ohälsa?  

Hur ser din kontakt ut med vårdnadshavare till ungdomar med psykisk ohälsa?  

samverkar ni kring stödet? 

Hur sker dokumentationen kring ungdomars psykiska hälsa ut på din arbetsplats?  

Hur ser rutinen kring orosanmälningar ut på din arbetsplats, rörande psykisk ohälsa hos 

ungdomar? 

På vilket sätt får du handledning och stöd kring din roll som stöd för ungdomar med psykisk 

ohälsa? Får du den av din chef eller annan?  

 



  

 

Könsaspekter 

Upplever du någon skillnad mellan könen när det kommer till den psykiska ohälsan bland 

ungdomar? Kan du ge exempel på detta?  

Bemöter du pojkar och flickor annorlunda? Omedvetet/medvetet?  

Hur tänker du att yrkesgruppen kuratorer behöver arbeta med könskomplexiteten kring 

ungdomars psykiska ohälsa?  

 

Skolklimatet  

Tror du att skolklimatet, det fysiska och det sociala, kan ha inverkan på om ungdomar 

hamnar i psykisk ohälsa eller inte?  

Om ja, på vilket/vilka sätt? Exemplifiera  

- Kränkningar  

- Stress 

- Miljö  

- Lärare 

- Andra elever  

- Krav 

 

Kan vi kontakta dig igen om vi önskar förtydligande?



 

 



 

 

 


