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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa hos unga är ett problem som ökar i dagens samhälle. För att främja en 

bättre psykisk hälsa hos dessa finns kuratorer på skolor, ungdomsmottagningar samt 

barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. I denna studie har frågorna ställts om 

kuratorernas bilder gällande de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa hos unga, 

eventuella könsskillnader samt resurser för att ge stöd. Utifrån sex intervjuer som 

genomförts med kuratorer på ovan nämnda arbetsplatser visade resultatet att många 

unga idag lider av problem i hemmet eller skolan, höga krav, depression, ångest, 

ätstörningar, självskadebeteende, arbetslöshet samt hemmasittande. Av dessa visade sig 

ätstörningar och självskadebeteende vara vanligast hos flickorna, medan istället 

hemmasittande och skoltrötthet dominerade hos pojkarna. Övriga orsaker var relativt 

jämnt fördelade mellan könen. Viktigt är dock att ta hänsyn till mörkertalet av dem som 

inte söker hjälp. I många avseenden behövde resurserna förbättras, framför allt i form av 

tid för ungdomarna samt för kompetensutveckling och handledning. 

 

Nyckelord: Ungdom, ung vuxen, kurator, psykisk ohälsa, kön 
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Abstract 

Mental illness among adolescents is a problem which increases in our society. By 

promoting a better mental health among these, there are social workers working at 

schools, Youth Clinics and psychiatry receptions for children and adolescents. This 

study asked the questions about which versions the social workers had about the most 

usual reasons for mental illness amongst adolescents, if the social workers had noticed 

any differences of the mental illness between young boys and girls and if the social 

workers thought that they had sufficient resources to offer the adolescents good help. 

By six interviews done with social workers on the workplaces above, the results showed 

that many adolescents today have problems at home or in school, problems with high 

claims on themselves, depression, anxiety, eating disorders, self-harm, unemployment 

and sitting at home. Of these reasons for mental illness, eating disorders and self-harm 

had been found to be most usual amongst the young girls, and sitting at home and 

school fatigue amongst the young boys. The other reasons for mental illness were pretty 

much the same amongst boys and girls. Still, it is important to take into account that 

there are hidden statistics of the young people who do not search for help against their 

mental illness. The resources needed to be improved in many aspects, mostly by more 

time by the social workers to help the adolescents and more skills development and 

tutoring for the social workers. 

 

Keywords: Adolescent, young adult, social worker, mental illness, sex 
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Förord 

I förordet till denna uppsats riktar sig först och främst ett kollektivt tack till alla de 

informanter som har varit villiga att bidra med sin tid och sina erfarenheter till denna 

studie, samt gett tips om ytterligare informanter. Givetvis riktar sig även ett tack till 

handledare Dimitris Michailakis för engagemang och konstruktiva synpunkter. Slutligen 

tackas även du som läsare för att du tar dig tid att läsa denna uppsats. 

 

Gävle, maj 2015 

Jennifer Anér 
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1. Inledning 

Ungdomsåren anses ofta vara den för individen mest betungande perioden under 

livsloppet, eftersom de innebär en övergång från barn till vuxen där ungdomen ska finna 

sin rätta identitet och försöka forma denna utifrån omgivningens krav. Detta är en orsak, 

enligt FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar), till att ungdomar och 

unga vuxna är en målgrupp som löper extra stor risk att drabbas av psykisk ohälsa 

(FSUM:s policyprogram, s. 3). Psykisk ohälsa hos ungdomar kan ta sig uttryck på 

många olika sätt, till exempel i depression, ångest, stress, dålig 

självkänsla/självförtroende, ätstörningar, självskadebeteende samt arbetslöshet (Frih, 

2007). Ungdomar och unga vuxna som har dessa typer av bekymmer söker sig ofta till 

ungdomsmottagningar, psykiatrimottagningar eller skolkuratorer om de fortfarande 

studerar, för att få hjälp med sina svårigheter (Danielsson, 2010, s. 31). Målgruppen 

ungdomar och unga vuxna är även extra viktig att forska om eftersom forskningen visar 

att den är speciellt sårbar. Det är därför viktigt att ungdomar som börjar må dåligt blir 

beviljade tillräckligt snabba och omfattande insatser, innan de börjar må ännu sämre och 

riskerar att utsättas för allvarliga konsekvenser av sitt mående och av omgivningens 

reaktioner (Danielsson, 2010, s. 44).  

 

1.1 Kapitlets disposition 

Detta inledningskapitel innehåller en kort bakgrund av hälsoutvecklingen de senaste 

åren hos ungdomar och unga vuxna, samt om vilka insatser som finns till förfogande för 

deras psykiska ohälsa. Därefter följer en problemformulering utifrån de bilder som 

kuratorer kan ha av ungdomarnas psykiska ohälsa i och med att de möter dessa 

ungdomar i sitt arbete. Problemformuleringen utmynnar i syfte och frågeställningar. 

Vidare följer en kort redovisning av uppsatsens disposition, samt som avslutning en 

beskrivning av centrala begrepp i uppsatsen. 

 

1.2 Bakgrund 

Enligt Danielsson har ungdomsgenerationen i åldrarna 16-24 år sedan 1990-talet haft en 

sämre hälsoutveckling än andra åldersgrupper, i synnerhet beträffande den psykiska 

hälsan. Åren 1988-1989 var det 9 procent av kvinnorna och 4 procent av männen som 

kunde uppge att de led av oro och ångest. Åren 2004-2005 hade andelen ökat till 30 

procent hos kvinnorna och 14 procent hos männen. Bland tonårsflickor är det framför 
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allt stressrelaterade och psykosomatiska besvär som ökar. Inom primärvården är det 

bland annat kuratorerna på ungdomsmottagningarna och elevhälsan/studenthälsan som 

har ansvaret att se till att ungdomarna inte ”hamnar mellan stolarna”. Eftersom de 

erbjuds kortare tider för konsultation hos allmänläkare än vad yngre barn samt äldre 

vuxna gör, löper de större risk att på det sättet bli förbisedda. Detta kan leda till att om 

en ungdom har fysiska besvär som i själva verket är ett resultat av psykisk ohälsa, kan 

allmänläkaren remittera dem vidare för somatisk vård, trots att det egentligen är den 

psykiska ohälsan som är det som primärt behöver åtgärdas. Kuratorerna på 

ungdomsmottagningarna och skolorna har här den möjligheten att bli en passande hjälp 

för ungdomarna, när dessa inte har tillräckligt stora kroppsliga besvär för att få hjälp hos 

primärvården, samt psykiskt är alltför friska för att få komma till psykiatrin. Denna 

hjälp kan bland annat ges via Nationella psykiatrisamordningens tidigt förordnade 

insatser samt stöd av högre kvalitet till barn och unga. Nationella 

psykiatrisamordningen är en av flera instanser som idag påtalar vikten av att utveckla en 

hälsovård som är anpassad till ungdomar, där hälsovården även är benägen att möta dem 

i deras övergångsfas från barn till vuxen och de stora omställningar som denna fas 

innebär, med olika förväntningar på unga män respektive kvinnor (Danielsson, 2010, s. 

4-5). 

 

När kuratorerna på ungdomsmottagningarna ska bidra till att utveckla en hälsovård 

anpassad till ungdomarna, kan de ha det tidigare nämnda FSUM:s policyprogram till sin 

hjälp. Detta program sätter upp kriterier för vilka resurser som ska finnas tillgängliga på 

en ungdomsmottagning. Ur programmet framgår att personalen på 

ungdomsmottagningarna behöver ha en bred kunskap och erfarenhet vad gäller 

ungdomars psykologiska, medicinska och sociala förhållanden. Personalen ska, menar 

FSUM, ha en adekvat utbildning och bör erbjudas en kontinuerlig kompetensutveckling 

samt extern handledning. I sin kontakt med de unga männen och kvinnorna ska de även 

ha kunskap om samt vara uppmärksamma på negativa könsrollsmönster. 

Ungdomsmottagningarna ska aktivt bidra till att jämna ut könsskillnader hos ungdomar 

och ha ett könsperspektiv i sitt arbete. (FSUM:s policyprogram, s. 4-6). 

 

1.3 Problemformulering 

Det problem som ska studeras i denna uppsats är vilka orsaker som enligt kuratorerna är 

de vanligaste till att psykisk ohälsa kan uppstå hos ungdomar och unga vuxna, om de 
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har noterat några skillnader mellan könen samt om de upplever sig ha tillräckliga 

resurser till sitt förfogande för att kunna erbjuda ungdomarna och de unga vuxna bästa 

möjliga hjälp och stöd. Detta är ett viktigt och intressant problem att studera eftersom 

bättre kunskap om en så angelägen fråga är nödvändig för att kunna tillhandahålla den 

hjälp som dessa ungdomar behöver. Kuratorerna är exempel på en grupp av 

professionella som ser detta problem. De kan ha andra upplevelser av och perspektiv på 

det än vad övriga grupper kan ha, till exempel ungdomarna själva eller deras familjer. 

Detta är ytterligare en anledning till att det är intressant och viktigt att undersöka 

kuratorernas bilder av problemet. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ur ett könsperspektiv undersöka kuratorers antaganden 

vad gäller orsaker till och åtgärder för psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna. 

Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vad anser kuratorerna vara de vanligaste orsakerna till att de ungdomar och 

unga vuxna som de möter i sitt arbete har drabbats av psykisk ohälsa, och hur 

jobbar de med att åtgärda ohälsan hos dessa? 

 Har kuratorerna iakttagit om det finns några specifika könsskillnader vad gäller 

den psykiska ohälsan, och i så fall vilka? 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Detta examensarbete är uppdelat i sex övergripande kapitel med numrerade rubriker 

samt underrubriker. Det första kapitlet utgörs av inledning, bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställningar samt förklaringar av de centrala begrepp 

som finns med i uppsatsen. Kapitel två består av tidigare forskning och inleds med 

allmän information om psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna. Därefter följer 

ytterligare information indelat i fem olika avsnitt: depression, skolrelaterad 

problematik, självskadebeteende, ätstörningar samt arbetslöshet. Detta kapitel avslutas 

med en kort diskussion om hur den tidigare forskningen anknyter till och ska användas i 

uppsatsen. Det tredje kapitlet innehåller en redogörelse för de valda teoretiska 

perspektiven i uppsatsen samt deras relevans för arbetet. Kapitel fyra redogör för 

studiens val av metod samt innehåller en kritisk diskussion om uppsatsens trovärdighet 

och etiska ställningstaganden. I det femte kapitlet presenteras resultatet av det empiriskt 

insamlade materialet. Kapitlet innehåller även en analys av detta resultat utifrån valda 
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teoretiska perspektiv. Det sjätte och sista kapitlet består av en diskussion av studiens 

resultat, analys och metod utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 

1.6.1 Ungdom och ung vuxen 

Ungdomstiden räknas som den tiden när ungdomen är på väg ut ur barndomen och in i 

vuxenlivet. Ung vuxen kan ungdomen räknas som när denne har fyllt 18 år och därmed 

blivit myndig, alternativt några år därefter. Det finns med andra ord inga exakta 

definitioner på i vilka åldrar som en individ räknas som ungdom eller ung vuxen, men 

ett vanligt åldersspann är mellan 13 och 25 år (Lindgren, 2009, s. 28-29). I denna studie 

avses som ungdomar och unga vuxna de individer som är mellan 13 och 23 år gamla, 

eftersom det är denna åldersgrupp som tas emot på de arbetsplatser där de intervjuade 

kuratorerna arbetar. 

 

1.6.2 Kurator 

En kurator är en utbildad socionom eller motsvarande som har till uppgift att bedriva 

psykosocialt arbete. I arbetsuppgifterna hos de kuratorer som har intervjuats i denna 

studie och som arbetar på skolor, ungdomsmottagningar samt barn- och 

ungdomspsykiatrin (BuP), ingår bland annat sådant som att bedriva psykosocialt arbete 

i form av exempelvis stödsamtal med ungdomarna och i vissa fall även med deras 

familjer samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande både enskilt och i grupp. 

Detta kan göras i samarbete och samråd med övriga berörda yrkeskategorier (FSUM:s 

policyprogram, s. 11-12). 

 

1.6.3 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett vagt begrepp som saknar en entydig definition. Eftersom begreppet 

är så pass brett kan det användas om alla psykiska problem som försämrar individens 

hälsotillstånd. Uttrycket kan därför användas både i tal om psykiska sjukdomar som 

panikångest och depression, och om mer allmänna problem, som inte räknas som 

sjukdomar men som ändå påverkar den psykiska hälsan, som stress eller sömnproblem 

(Dahlström, 2014, s. 20). I denna uppsats ska begreppet psykisk ohälsa förstås utifrån 

båda dessa definitioner, det vill säga både utifrån psykiska sjukdomar och utifrån övriga 

bekymmer som sänker hälsotillståndet, eftersom uppsatsen tar upp bådadera. 
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1.6.4 Kön och könsroll 

Begreppet kön syftar på den biologiska betydelsen av man respektive kvinna. Alla 

känner till de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, som att könsorganen ser 

olika ut och att det bara är kvinnorna som kan föda barn. Det finns emellertid de som 

påstår att också övriga förhållanden är beroende av biologiska skillnader, som mäns och 

kvinnors sätt att tänka, känna och handla. De som ställer sig kritiska till detta menar att 

deras olika beteendemönster har uppkommit till följd av det komplicerade samspelet 

mellan individen och dennes sociala omgivning. En person föds in i en könsroll, vilket 

innebär att denne får olika rollförväntningar beroende på om denne är pojke eller flicka. 

Om dessa könsskillnader bara skulle bero på de biologiska faktorerna, skulle mäns och 

kvinnors attityder, beteende och tankemönster vara generaliserbara genom alla kulturer, 

samhällen och tidsepoker, vilket de uppenbarligen inte är. I samhället råder diverse 

allmänna uppfattningar om hur män och kvinnor bör bete sig. Exempel på dessa är att 

män förväntas vara dominerande, aggressiva och känslokalla, medan kvinnor förväntas 

vara undergivna, omhändertagande och känslosamma. Detta innebär att barn redan från 

tidig ålder möter dessa olika förväntningar, vilket bidrar till att forma deras 

personligheter och beteende efter förväntningarna (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 95-96, 

98). 

 

1.6.5 Socialt samspel 

Att en person har internaliserat en social roll betyder att individen med sitt egna jag, till 

stor del omedvetet, införlivar omvärldens uppfattningar, förklaringar och teorier 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31). Denna internaliseringsprocess sker i ett socialt 

samspel med omvärlden, där individen tillägnar sig samhällslivet och förstår samhället. 

De sociala rollerna är inte statiska utan förändras i detta ständigt pågående sociala 

samspel mellan individer, grupper och olika samhälleliga förhållanden (ibid. s. 32). 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om psykisk ohälsa hos ungdomar och 

unga vuxna. Här presenteras forskning och kunskap som anknyter till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Avsnittet inleds med en allmän beskrivning av psykisk ohälsa hos 

unga och har därefter delats in i fem olika teman: depression, skolrelaterad 

problematik, ätstörningar, självskadebeteende samt arbetslöshet. Det avslutas med en 
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sammanfattning och diskussion kring hur den tidigare forskningen och kunskapen 

knyter an till och ska användas i denna studie. 

 

2.1 Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna 

Ungdomsåren är en övergångsfas i livet från barn till vuxen, där den unge ska finna sitt 

rätta jag som skapas i relation till omgivningen. Resultatet av Danielssons studie, som 

innehåller såväl intervjuer med patienter som forskning från tidningsartiklar samt 

vetenskapliga artiklar, visar att ungdomarna ofta tillbringar mycket tid med att grubbla 

över sin identitet och sin självbild, samt över huruvida de är ”normala” eller inte 

(Danielsson, 2010, s. 29). Ungdomarna har en önskan om att vara ”normala” och strävar 

efter att passa in i samhällets alla sociala koder och normer för att bli accepterade av sin 

omgivning. Detta bekräftar även Ambjörnsson i sin studie som grundar sig på både 

deltagande observation, intervjuer samt enkätundersökningar med ungdomarna själva 

samt med deras lärare och rektorer (Ambjörnsson, 2004, s. 56).  

 

Om ungdomarna inte lyckas passa in på ovan nämnda sätt, får de lätt känslor av skam 

och utanförskap. Enligt Strömbäck, som har gjort både intervjuer och 

enkätundersökningar med unga flickor i sin avhandling, är unga flickors skamkänslor 

ofta kopplade till deras kroppar samt till sexualitet. Detta eftersom det är vanligt att de 

är missnöjda med sina kroppar och övriga utseende (Strömbäck, 2014, s. 2). Danielsson 

berättar vidare om att det hos unga pojkar är mindre vanligt att skämmas över den egna 

kroppen, men däremot mer vanligt förekommande med skamkänslor kring sexualitet 

eller relationer (både kärleks- och vänskapsrelationer). Sexuella misslyckanden kan 

bidra till sämre självkänsla hos både pojkar och flickor. Vanligt bland unga flickor är att 

de känner ångest samt oroar sig över sådant som de inte har någon möjlighet att 

kontrollera. De känner ofta ett stort ansvar, har orealistiskt höga krav på sig själva och 

är oroliga över sin framtid. Pojkar visar istället ofta ilska och irritation över sina 

situationer som de inte trivs med. En anledning till detta kan vara att de vill dölja sin 

ledsenhet och sårbarhet genom att visa sig ”macho” (Danielsson, 2010, s. 30). 

 

Ytterligare visar resultatet av Danielssons forskning att flickorna ofta har lättare att vara 

öppna med sina tankar och känslor, medan pojkarna oftare håller dessa inom sig. Ofta 

skäms pojkarna över att de känner sig ledsna, vilket kan vara en orsak till att de inte vill 

prata om tankarna och känslorna. Ungdomarna är ofta kluvna till att prata med 
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föräldrarna om sina bekymmer, speciellt med papporna. Mamman beskrivs ofta av 

ungdomarna som lyhörd och vårdande och de vill å ena sidan ha henne där som en 

trygghet, å andra sidan inte oroa henne för mycket och därmed belasta henne. Därför är 

det få ungdomar som berättar om sina allvarligaste bekymmer för sina mammor 

(Danielsson, 2010, s. 30). Pappan är däremot ofta beskriven som mer frånvarande och 

inte lika engagerad. Dock finns naturligtvis undantag, familjer där papporna visar värme 

och mammorna frånvaro. När ungdomarna väljer att prata med någon annan än 

föräldrarna om sina svårigheter är det vanligt bland flickorna att anförtro sig till systrar, 

övrig släkt, vänner samt partners. De kan även söka stöd hos vänner på nätet istället för 

att träffa dem i verkliga livet. Pojkarna vänder sig framför allt till partners, samt till 

vänner i vissa fall (ibid. s. 31). 

 

Både bland unga pojkar och flickor är det vanligt att de vill prata med en äldre, 

professionell vuxen, till exempel i skolan eller på en ungdomsmottagning. Speciellt för 

pojkarna brukar detta vara viktigt, eftersom de ofta känner att det finns få personer som 

de kan öppna sig för. Även de ungdomar som känner att de har stöd från sina anhöriga 

och kan prata med dem, kan samtidigt känna att det är skönt att få komplettera detta 

stöd genom att även prata med någon professionell. Som tidigare antytts söker flickorna 

i många fall professionellt stöd när de har bekymmer med stress, känner att de inte når 

upp till sina krav på sig själva, eller är missnöjda med sina relationer, kroppar och/eller 

övriga utseende (Danielsson, 2010, s. 44). Primärt vill de gärna ha enskilda stödsamtal, 

men kan även erbjudas möjlighet till gruppverksamhet tillsammans med andra som 

befinner sig i en liknande situation. Detta menar Isaksson i sin artikel som grundar sig 

på intervjuer med skolkuratorer, där dessa intervjuer bland annat berörde just arbete 

med ungdomar i grupp (Isaksson, 2014, s. 53).  

 

Bland pojkarna är det istället fler gånger som de söker hjälp därför att de har fått 

problem i skolan eller blivit arbetslösa och på det sättet blivit hemmasittare med alltför 

mycket tid framför dator, TV och mobiltelefon, tappar kontakten med sin omgivning, 

vänder på dygnet och förlorar sina sömnrutiner, dricker för mycket och missköter sin 

kosthållning. I dessa fall har de ofta svårt att prata med familjen då de inte vill bekymra 

dem och känner krav på sig att kunna stå på egna ben, men kommer gärna till 

professionella och pratar istället (Danielsson, 2010, s. 44). 
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2.2 Depression 

Dessa svårigheter som ungdomarna bär på kan leda till att de drabbas av depression. 

Både unga pojkar och flickor som är deprimerade kan jämföra sitt eget liv och sina egna 

depressionskänslor med bilder av depression i media, men brukar då välja olika bilder. 

Ur Danielssons avhandling kan utläsas att flickorna då vanligtvis tänker på bilder från 

filmer eller veckotidningar, med gråtande, sårbara och osjälvständiga kvinnor som inte 

klarar av att leva ett funktionellt liv med alla de förväntningar och normer om hur en 

kvinna ska vara. Dessa flickor kan då delvis se sig själva i dessa kvinnor, men samtidigt 

ta avstånd och tycka att de själva inte alls har gått ner sig så djupt. Pojkarna brukar 

däremot inte ha motsvarande bild av deprimerade män ur media, utan blandar istället in 

sin egen erfarenhet mer och använder sig då av filmer som betonar det manliga idealet. 

De ser då sig själva som misslyckade karaktärer från dessa filmer (Danielsson, 2010, s. 

29). 

 

2.3 Skolrelaterad problematik 

En annan faktor som kan bidra till psykisk ohälsa hos såväl unga pojkar som flickor är 

problem i skolan. Det är vanligare bland yngre barn än hos ungdomar att de uppger att 

de trivs ”mycket bra” i skolan. Warne visar i sin avhandling, som består av både 

fokusgruppsintervjuer och enkätundersökningar med såväl elever som skolpersonal, att 

elevernas psykiska hälsa påverkas av den miljö som råder i klassrummet, det 

psykosociala arbetsklimatet samt de sociala omständigheterna i skolan. Även relationer 

till klasskamrater samt lärare påverkar hälsan hos eleverna. Hälsan påverkar i sin tur 

elevernas skolprestationer. Elever som känner trygghet och inflytande i skolan samt är 

nöjda med det de lär sig och med skolan i övrigt, har både en bättre hälsa samt presterar 

bättre i skolan (Warne, 2013, s. 14). Samma sak gäller för de elever som känner att de 

har stöd hemifrån av sin familj vad gäller skola och läxor (ibid. s. 60). En annan viktig 

faktor som främjar elevernas hälsa är att de har kamrater som de får stöd av, speciellt 

om de skulle känna sig orättvist behandlade av lärare i skolan eller övriga vuxna i sin 

omgivning. Motsatsen, att en elev saknar vänner och blir mobbad i skolan, bidrar istället 

till ohälsa hos eleven (ibid. s. 68). Om en elev har lägre socioekonomisk status än sina 

klasskamrater så att denne till exempel inte har råd med att utföra samma 

fritidsaktiviteter som dessa, kan även detta bidra till utfrysning av eleven och därmed 

ohälsa hos denne (ibid. s. 70). Hos dem som inte uppnår skolans mål eller väljer att 

hoppa av skolan lider majoriteten av psykisk ohälsa (ibid. s. 15). Bland pojkar och 



 

9 

 

flickor i 15-årsåldern är det vanligare att flickorna känner sig pressade av skolarbetet, 

men trots det tycker de ändå totalt sett bättre om skolan än vad pojkarna gör (ibid. s. 

14). Tidigare forskning vad gäller pojkars och flickors psykiska hälsa relaterad till 

skolan visar att pojkars psykiska hälsa generellt är bättre än flickors (ibid. s. 72). 

 

2.4 Självskadebeteende 

Materialet om självskadebeteende är hämtat från Ståhls artikel som är en litteraturstudie. 

Ståhl skriver i denna att självskadebeteende bland unga är ett ämne som har berörts och 

diskuterats i stor omfattning de senaste åren. Begreppet som sådant brukar definieras 

som att individen medvetet skadar sin egen kropp utan avsikt att ta sitt liv (Ståhl, 2007, 

s. 283). Självskadebeteende är allmänt betraktat som ett typiskt problem som flickor och 

kvinnor lider av (ibid. s. 280). Det finns inte nämnvärt mycket forskning kring ämnet, 

vare sig vad gäller självskadebeteendets utbredning eller vilka behandlingsmetoder som 

kan vara lämpliga (ibid. s. 283). Rapporter från bland annat Socialstyrelsen och BRIS 

indikerar emellertid att självskadebeteende är ett problem som ökar bland ungdomar. Ur 

Socialstyrelsens rapport framkommer också att det är vanligare att unga flickor skadar 

sig själva än att unga pojkar gör det, samtidigt som mörkertalet av pojkar med 

självskadebeteende av allt att döma är stort. I en senare rapport från Socialstyrelsen står 

det att sjukvården får allt mer kontakt med ungdomar som skadar sig själva eller är 

suicidbenägna, speciellt flickor även om ökningen gäller för båda könen. Dessa 

rapporter avser emellertid enbart de ungdomar som har sökt vård. Man vet inte heller 

om självskadande pojkar söker vård lika ofta som flickorna gör, eller om mörkertalet 

här är större. Det finns även en risk att de pojkar som söker vård för självskadebeteende 

faller bort i statistiken, eftersom deras skador i större utsträckning än flickornas 

diagnosticeras som olycksfall (ibid. s. 284). 

 

Ståhl berättar vidare om att det enligt Socialstyrelsen är sannolikt att pojkar i större 

utsträckning stillar sin oro med mer utåtagerande och aggressiva metoder, som olika 

former av risktagande beteende, än med det klassiska självskadebeteendet. De pojkar 

som ändå har ett självskadebeteende av samma karaktär som flickornas kan känna sig 

mer udda och utsatta än flickorna, eftersom det tycks vara mindre vanligt 

förekommande hos pojkarna (Ståhl, 2007, s. 288). Socialstyrelsen har haft i uppdrag 

från regeringen att studera flickor med självskadebeteende, vilket resulterade i två 

rapporter vid namn Flickor som skadar sig själva: En kartläggning av problemets 
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omfattning och karaktär samt Vad vet vi om flickor som skär sig? Redan i uppdraget 

och titlarna framgår det att självskadebeteende är sett som ett problem bland flickor och 

kvinnor (ibid. s. 287). Texten Unga som skadar sig själva från Allmänna Barnhuset 

bara konstaterar utan någon referens att självskadebeteende är vanligare hos flickor än 

hos pojkar (ibid. s. 288). 

 

2.5 Ätstörningar 

Ätstörningar är ett problem av samma karaktär som självskadebeteende, i den meningen 

att den stereotypa bilden av ätstörningar är att det är ett problem som är typiskt för 

flickor och kvinnor att lida av (Prestjan, 2001, s. 108). Prestjans artikel, som analyserar 

hur det aktuella forskningsläget om ätstörningar ser ut, visar att det stämmer att även 

ätstörningar är vanligast hos kvinnor, men samtidigt att problemet också förekommer 

hos pojkar och män. Dessa riskerar dock därför att bli förbisedda och inte tagna på 

allvar, eftersom ätstörningar anses vara så specifikt för flickor och kvinnor (ibid. s. 

117). Det finns olika förklaringsmodeller till ätstörningar och varför de är vanligast 

förekommande hos kvinnor. Frih berättar i sin avhandling (en litteraturstudie) om en av 

de vanligaste teorierna, nämligen de porträtterade bilderna i media av den smala, vackra 

och attraktiva kvinnan, som kvinnor ofta jämför sig med och vill likna. Det återfinns 

visserligen män i media som även de har attraktiva kroppar, men samtidigt finns det 

ingen riktig motsvarighet hos männen eftersom dessa bilder brukar betona framför allt 

muskler och inte huvudsakligen smalhet (Frih, 2007, s. 19). Bland de män som trots allt 

lider av ätstörningar i form av anorexi eller bulimi (eller, för den delen, av ortorexi som 

innebär att man äter nyttigt, tränar och bygger muskler i högre utsträckning än vad som 

är hälsosamt för en) riskerar dessa att hamna i en än mer utsatt position än vad 

kvinnorna gör, eftersom de som sagt ofta kommer i skymundan av kvinnorna. Det finns 

även betydligt mindre forskning kring mäns ätstörningar än kring kvinnors (Prestjan, 

2001, s. 117). En annan, mindre vanlig, teori om varför kvinnor drabbas av ätstörningar 

i större utsträckning än män, är att pojkar och flickor redan som barn fostras olika i sitt 

förhållningssätt till mat och ätande. Kvinnor förväntas allmänt ha ett mindre intresse för 

mat än vad män har (Prestjan, 2001, s. 118-119). 

 

2.6 Arbetslöshet 

De höga siffrorna i statistiken över arbetslösa ungdomar och unga vuxna stämmer 

visserligen inte riktigt, eftersom de inte tar hänsyn till dem som fortfarande är under 
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utbildning på gymnasial samt eftergymnasial nivå (Socialstyrelsen, 2010, s. 68). Dessa 

kan även istället vara utomlands på någon längre resa eller ha ett tillfälligt arbete där 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 74). Trots detta visar Hammarströms artikel, som är en 

litteraturstudie, att det är en stor andel unga som idag går utan vare sig arbete, studier 

eller annan motsvarande sysselsättning. Detta innebär att arbetslöshet, särskilt bland 

ungdomar, är ett av de allvarligaste problemen i dagens samhälle (Hammarström, 1996, 

s. 61). Ämnet arbetslöshet är ett ämne som det forskas mycket om, men i forskningen 

fokuseras det främst på arbetslöshet hos vuxna och inte hos ungdomar (Hammarström, 

1996, s. 63). Ju längre tid en individ saknar arbete, desto större är risken att denne 

drabbas av psykisk ohälsa. Att gå utan arbete en längre tid kan orsaka både psykisk och 

somatisk ohälsa hos ungdomar, och även bidra till sämre hälsovanor samt sociala 

konsekvenser för dem (Hammarström, 1996, s. 70). Det finns till exempel tidigare 

forskning som visar att det är vanligare bland arbetslösa ungdomar än bland ungdomar 

som har arbete att begå brott, röka, dricka mycket alkohol och konsumera övriga droger 

(Hammarström, 1996, s. 67). 

 

Hammarström berättar vidare om att ungdomar som ofrivilligt saknar jobb riskerar att 

förlora kontrollen över sin situation, vilket kan leda till att de blir passiva, deprimerade, 

får sämre självförtroende samt skapar sig en negativ uppfattning om sig själva. De kan 

tvingas bo kvar i sitt föräldrahem och på så sätt skapa en spänd stämning i familjen. 

Föräldrarna kan få svårt att ge ungdomen det materiella och känslomässiga stöd som 

skulle behövas. Även föräldrarnas hälsa kan försämras av att deras i princip vuxna barn 

inte har något arbete. Det är till exempel vanligt att arbetslösa ungdomar vänder på 

dygnet, vilket kan störa föräldrarnas nattsömn. Dessutom kan det belasta föräldrarnas 

ekonomi om de behöver försörja ungdomen längre än planerat, och de kan även drabbas 

av oro över sitt barns framtid. Detta kan i sin tur göra så att ungdomen får skuldkänslor 

och därmed mår ännu sämre, om denne inte vill belasta sina föräldrar (Hammarström, 

1996, s. 66). Om ungdomarna drabbas av ekonomiska bekymmer till följd av sin 

arbetslöshet, kan det bland annat leda till att de inte har möjlighet att delta i de 

fritidsaktiviteter som de önskar. Får ungdomarna däremot det stöd som de är i behov av 

från familj, vänner samt samhället, kan de negativa effekterna av arbetslöshet minska. 

Om ungdomen bor i ett område där arbetslösheten är hög, kan detta innebära ökat stöd 

från sociala myndigheter samt mindre risk för att omgivningen lägger skuld på den 
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arbetslösa ungdomen. Detta kan öka ungdomens motståndskraft samt 

återhämtningsförmåga (ibid. s. 73). 

 

Det finns jämförande studier mellan arbetslösa unga män respektive unga kvinnor som 

visar att kvinnorna har lättare att ta sig ur arbetslösheten, trots att de löper större risk at 

bli diskriminerade på arbetsmarknaden. Potentiella orsaker till detta kan vara att 

kvinnorna generellt söker arbete mer aktivt, har högre arbetsengagemang samt lägre 

krav på vilken typ av arbete de erbjuds, oftare flyttar till platser där de har större 

möjligheter att få arbete samt i större utsträckning än männen läser eftergymnasiala 

utbildningar. Det kan även bidra att de oftare än männen är relationsinriktade samt har 

lätt för att ta ansvar (Hammarström, 1996, s. 72). 

 

2.7 Sammanfattning 

Från genomgången ovan framgår att det finns tidigare forskning som visar att ungdomar 

som har de typer av bekymmer som tagits upp, ofta gärna går och pratar med en kurator 

i skolan eller på en ungdomsmottagning. Det kan även bli aktuellt att kontakta en 

kurator inom psykiatrin om en ungdom har så pass allvarliga besvär att vederbörande 

behöver en mer ingående psykiatrisk behandling utöver enbart stödsamtal. Dessa 

aspekter är särskilt relevanta för syftet som går ut på att fånga kuratorers bild av 

ungdomars svårigheter samt hur de handskas med dessa. Som tidigare har tagits upp 

löper ungdomar som lider av psykisk ohälsa extra stor risk att ”hamna mellan stolarna” i 

primärvården. Det är här som ungdomsmottagningar kan komma in i bilden, för att 

förhindra detta. Ett exempel på bekymmer hos ungdomar som tas upp i tidigare 

forskning och som är specifika för just ungdomsmottagningar att hantera är sexuell 

problematik. Även skolorna kommer här in i bilden vad gäller de ungdomar som 

fortfarande går i skolan, speciellt de vilkas problematik är relaterad till just skolan 

(Danielsson, 2010, s. 44). Den tidigare forskningen tar upp skolrelaterad problematik i 

form av höga prestationskrav, mobbning, problem med kamratrelationer samt 

skoltrötthet som i sin tur kan resultera i arbetslöshet när ungdomen slutar skolan 

(Warne, 2013, s. 14-15, 68, 71; Isaksson, 2014, s. 59; Hammarström, 1996, s. 73). 

 

Eftersom det empiriska materialet i denna studie är insamlat genom kvalitativa 

intervjustudier med kuratorer på en ungdomsmottagning, en barn- och 

ungdomspsykiatrisk mottagning samt fyra skolor, kan det dras en parallell mellan den 



 

13 

 

tidigare forskningen och denna uppsats. Kuratorernas arbete går ut på att hjälpa 

ungdomarna att uppnå en bättre psykisk hälsa, men en av studiens frågeställningar 

handlar om huruvida kuratorerna upplever att de har tillräckliga resurser till sitt 

förfogande för att kunna erbjuda ungdomarna den hjälp som de är i behov av. På detta 

sätt går denna frågeställning att anknyta till tidigare forskning. Litteraturkällorna tar 

även upp vanliga orsaker till psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna. En annan 

av studiens frågeställningar utgör kuratorers bilder av de vanligaste orsakerna till 

psykisk ohälsa hos unga, vilket gör att också denna frågeställning går att koppla till 

dessa litteraturkällor. Enligt tidigare forskning finns det tydliga skillnader mellan könen 

både vad gäller själva problemen hos ungdomarna samt vad gäller om och i så fall hur 

de brukar söka hjälp för sina svårigheter. Då studiens andra frågeställning rör 

kuratorernas eventuella iakttagelser av könsskillnader i fråga om den psykiska ohälsan, 

är det möjligt att anknyta även denna frågeställning till tidigare forskning.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av de två olika teoretiska perspektiv som har 

använts i analysen av det empiriska materialet: rollteori samt systemteori. 

 

3.1 Rollteori 

Rollteoretiker betonar betydelsen av de sociala rollerna och undersöker hur dessa, som 

en del i samhällslivet, påverkar individens beteende. De studerar vilken funktion olika 

sociala roller har, samt de förväntningar som är riktade mot personer som befinner sig i 

en specifik position eller har en specifik uppgift. Inom den så kallade strukturella 

rollteorin innebär en roll det som en samhällsmedborgare gör när denne använder sig av 

de rättigheter och fogar sig efter de skyldigheter som hör ihop med en viss ställning i en 

samhällsstruktur (Payne, 2008, s. 246-247).  

 

De så kallade sociala rollerna (där individen visar upp sig själv, till skillnad från i en 

teaterroll då denne istället föreställer en viss karaktär) har internaliserats av 

medlemmarna i samhället. Begreppet internalisering används i många fall för att 

beskriva hur barn till exempel tar över sina föräldrars normer eller hur 

samhällsmedborgare genom till exempel skola och massmedia tar över de normer, 

värderingar och ideologier som finns i samhället (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31). En 
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roll kan beskrivas som summan av de normer som hör samman med en specifik uppgift 

eller ställning, och är uppbyggd av förväntningar kring aktören. Här finns det tre 

förhållanden som kan särskiljas från varandra: ställningen, rollen samt rollbeteendet. 

Ställningen innebär att en person formellt är något visst, till exempel man eller kvinna, 

eller en yrkestitel som läkare. Rollen består av alla de förväntningar som det innebär för 

individen att vara i sin ställning, och rollbeteendet handlar om hur rollinnehavaren 

uppför sig. Inom socialpsykologin är de tillskrivna rollerna och de förvärvade rollerna 

skilda från varandra. Tillskrivna roller, som att individen föds till man eller kvinna, går 

inte att påverka. Individen föds även in i en könsroll utan att prestera något. Förvärvade 

roller däremot, som yrkesrollen, kan man själv påverka genom att skaffa ett visst jobb 

(ibid. s. 32). 

 

Den huvudsakliga anledningen till valet av att använda rollteori i analysen är 

ungdomarna i sin vardag tilldelas olika roller av sin omvärld och då förväntas bete sig 

på specifika sätt. Förväntningarna i dessa roller kan vara en bidragande faktor till att 

deras psykiska hälsa påverkas negativt (Jfr. ibid. s. 95). 

 

3.2 Systemteori 

Systemteorin fokuserar på individer som är en del av sociala system, istället för att 

enbart se till den enskilda individen som en isolerad enhet (Trevithick, 2008, s. 377). 

Delarna i ett system liksom olika system samverkar med varandra på komplexa sätt. 

Systembegreppet kan användas för att förstå hur individer interagerar med varandra i 

familjer, kollektiva sammanhang samt generellt i samhället (Payne, 2008, s. 212). Ett 

system räknas här som en enhet med vissa specifika gränser, över vilka det kan komma 

in respektive ut olika element. Ett exempel på detta är när två människor kommunicerar 

med varandra och på så sätt utbyter element i form av information. Dessa två människor 

räknas då som två separata system, men samtidigt som ett gemensamt system i och med 

att de utbyter information med varandra. Detta bidrar till att göra systemteorin komplex 

(Payne, 2008, s. 213-214). Ett system fokuserar på de olika resurser och kopplingar som 

finns till för familjer och grupper och hur de kan fungera effektivt (Payne, 2008, s. 212). 

Systemteorin betonar även att stressande livsfaktorer tar energi genom påfrestningar på 

en individ, en familj, ett kollektiv eller ett lokalsamhälle. Teorin fokuserar även på hur 

individer anpassar sig efter sin sociala omgivning och sin omvärld, samtidigt som även 

omvärlden anpassar sig efter individen. Den arbetar även för att påbörja, vidmakthålla 
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och förbättra sociala nätverk och ömsesidigt stöd (Payne, 2008, s. 213). Enligt 

systemteorin relaterar människor till varandra huvudsakligen utifrån den sociala 

situation som de befinner sig i, snarare än utifrån hur de är som individer (Payne, 2008, 

s. 217). 

 

Valet att analysera utifrån systemteori kommer sig huvudsakligen av att ungdomarna 

ingår i olika system, i första hand familj och skola. Systembegreppet implicerar att olika 

faktorer kan samspela. Beroende på detta samspel kan situationer uppstå som bidrar till 

att ungdomarna kan drabbas av psykisk ohälsa. Samspelet kan dock även bidra till att 

hjälpa ungdomarna till en bättre psykisk hälsa, om de väljer att samspela med kuratorer 

vilkas arbete bland annat går ut på att hjälpa dem att må bättre. Även kuratorerna kan i 

sin tur samspela med andra aktörer för att ytterligare hjälpa ungdomarna (Jfr. Payne, 

2008, s. 217). 

 

4. Metod 

Metoddelen innehåller en beskrivning av denna studies utformning och upplägg, 

litteratursökningar, urval av litteratur och val av intervjupersoner samt information om 

tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Även studiens trovärdighet 

diskuteras, samt vilka etiska ställningstaganden som har gjorts. 

 

4.1 Forskningsdesign 

Det empiriska underlaget för denna uppsats har selekterats genom kvalitativa 

intervjustudier, vilket innebär intervjuer med ett specifikt urval av informanter. Den 

huvudsakliga anledningen till valet av en kvalitativ metod är att syftet och 

frågeställningarna handlar om informanternas egna upplevelser av ämnet ”ungdomars 

psykiska ohälsa”, och egna upplevelser brukar vara lättare att komma åt med en 

kvalitativ metod eftersom informanterna då ges tillfälle att beskriva sina upplevelser 

mer ingående än i exempelvis en enkät med standardiserade svarsalternativ (Larsson, 

Lilja & Mannheimer 2005, s. 91-92). Intervjuerna har utgått ifrån en så kallad 

halvstrukturerad intervjuguide. Halvstrukturerade intervjuer går ut på att intervjun ska 

innehålla vissa teman och likna ett vardagssamtal, men samtidigt vara någorlunda styrd 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Den huvudsakliga anledningen till detta val är att 

den ger intervjupersonen vissa riktlinjer och därmed minskar risken att denne kommer 
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alltför långt ifrån ämnet i sina svar, samtidigt som den inbjuder intervjupersonen till att 

ge utförliga och utifrån dennes erfarenheter väl anpassade svar. Intervjuerna har 

transkriberats och deras data har använts i analysen (Jfr. ibid. s. 43). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Sex kuratorer har intervjuats och varje intervju tog mellan 12 och 30 minuter. En 

intervjuguide med ett antal intervjufrågor utformades före första intervjutillfället (se 

bilaga 1). Frågorna riktades till kuratorer som möter ungdomar och unga vuxna i sitt 

arbete. Alla kuratorerna intervjuades på sina arbetsplatser, utom en av skolkuratorerna 

som istället intervjuades på skolans kontor som låg på en annan plats än själva skolan. 

Intervjuguiden innehöll till att börja med inledande frågor av karaktären ”kan du berätta 

om…?”. Utöver de nedskrivna frågorna i intervjuguiden ställdes också 

uppföljningsfrågor och så kallade sonderande frågor som ”kan du berätta något mer om 

det?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150-151). Även tolkande frågor ställdes, såsom 

”Förstod jag dig rätt att du önskar att ni var fler kuratorer här på skolan, att det är där du 

upplever att resurserna brister?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 152). Indirekta frågor 

ställdes också, till exempel ”Tror du att det är så att självskadebeteende och ätstörningar 

verkligen har ökat i frekvens hos pojkar, eller tror du istället att det är så att fler och fler 

pojkar söker hjälp för sådant och därför blir mörkertalet mindre?” Mot slutet av 

intervjuerna ställdes även direkta frågor som ”vilka yrkeskategorier är ni som jobbar här 

nu?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). 

 

4.2.1 Urval av litteratur 

Den databas som har använts för att söka litteratur är Libris, och som sökord har 

termerna ”mental illness”, ”adolescents” samt ”sex” använts. Anledningen till val av 

just databasen Libris är att författaren i första hand ville identifiera litteratur som är 

skriven på svenska (dock var det rekommenderat att ändå använda engelska sökord på 

denna databas). Via denna sökning hittades bland annat tre doktorsavhandlingar som 

fanns användbara eftersom de berörde ungdomar och psykisk ohälsa. Sedan tidigare 

fanns även identifierade tre artiklar från Socialvetenskaplig tidskrift om ungdomar och 

psykisk ohälsa, som av dessa anledningar även de befanns användbara. Genom senare 

sökningar på Libris med samma sökord, på Socialvetenskaplig tidskrift samt i 

referenslitteratur till tidigare kurser, hittades ytterligare två doktorsavhandlingar samt en 

artikel. Den litteratur som består av böcker i bokformat istället för avhandlingar och 
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artiklar i elektroniskt format, har framför allt valts ut från kurslitteraturen i tidigare 

kurser. Det har även gjorts sökningar efter sådan litteratur på Gävle biblioteks hemsida, 

då med sökorden ”psykisk ohälsa” samt ”ungdomar”. 

 

4.2.2 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner har bestått av kuratorer på fyra skolor, en 

ungdomsmottagning samt en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Anledningen 

till detta urval av intervjupersoner är att dessa i sitt arbete möter ungdomar som lider av 

psykisk ohälsa. I urvalet av intervjupersoner är det nödvändigt att göra vissa 

avgränsningar, till exempel för att intervjupersonerna ska ha tillräckligt mycket 

gemensamt för att intervjuerna ska kunna relateras till varandra (Patton, 2014, s. 281). 

Avgränsningen av intervjupersoner består i denna studie av att enbart intervjua just 

yrkesgruppen kuratorer och inte exempelvis även socionomer med andra yrken. Valet 

av antal kuratorer stannade på just sex stycken eftersom det är rekommenderat att inte 

genomföra alltför många intervjuer då detta försvårar mer utförliga analyser av 

intervjuerna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 259). Intervjuerna 

har genomförts individuellt, för att intervjupersonerna skulle kunna berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter så obesvärat och opåverkat som möjligt.  

 

Skolkuratorerna kontaktades via mail, eftersom deras mailadresser var lätta att hitta på 

skolornas hemsidor. Eftersom motsvarande inte var fallet för kuratorerna på 

ungdomsmottagningen respektive BuP, mailades kuratorerna på ungdomsmottagningen 

istället via ett så kallat snöbollsurval, det vill säga erhållande av intervjupersoner via en 

person som känner en annan (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 103). Kuratorerna 

på BuP kontaktades via telefon. Från början var inte planen att intervjua kuratorer från 

psykiatriska enheter utan endast från primärvården, men det visade sig vara svårt att få 

tag i tillräckligt många kuratorer därifrån inom de uppsatta tidsramarna, varför urvalet 

på detta sätt utökades.  

 

4.2.3 Analysverktyg 

Studien har utgått ifrån en induktiv strategi, vilket innebär till att börja med en 

datainsamling genom intervjuer, och senare en utgångspunkt ifrån de valda teorierna i 

dataanalysen (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008, s. 163). Ett väsentligt skäl till valet av 

den induktiva strategin är att den kan sägas vara en viktig kvalitativ strategi för att 
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kunna fånga eller skapa förutsättningar för att den studerade aktören ska erbjudas goda 

möjligheter att med egna ord och begrepp beskriva sina upplevelser i olika avseenden 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 22). En annan anledning till detta val är 

författarens egna, personliga spekulation om att denna som observatör kan ha lättare att 

förhålla sig objektiv i observationerna om denna inte har börjat med att bilda sig en 

hypotes och därmed även en större förförståelse för ämnet (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005, s. 95).  

 

4.2.4 Uppsatsens trovärdighet 

Det kan ofta vara svårt att uppfylla kriterierna för validitet (huruvida det man avser att 

undersöka verkligen motsvarar det som undersöks) samt reliabilitet (tillförlitlighet) 

inom kvalitativ forskning. Det har tagits i beaktande att validiteten kan ha varit 

problematisk i denna studie eftersom den har utgått ifrån en induktiv metod där 

forskningen ska leda fram till begrepp, och det alltså inte finns några färdiga begrepp att 

mäta. Därför menas det att det är svårt att diskutera validiteten i studien. Då denna 

studie har gått ut på att upptäcka och beskriva ett specifikt fenomen (kuratorers bilder av 

psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna) istället för att göra någon direkt mätning, 

har det inte heller varit möjligt att bestämma reliabiliteten i den. Av dessa skäl har 

denna studie varit noga med att skapa en hög intern validitet, vilket innebär att som 

tidigare nämnt enbart intervjua ett fåtal informanter och istället göra mer ingående 

studier av dessa, exempelvis genom att skapa en intervjuguide med stor andel öppna 

intervjufrågor (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 116). Intervjuguiden har även, för 

att eftersträva högsta möjliga reliabilitet, utgått ifrån olika teman där frågorna under 

samma tema har liknat varandra och konsistensen i svaren därmed har undersökts (ibid. 

s. 117). Ytterligare en svårighet med denna kvalitativa intervjustudie är att den kan ha 

varit svår att generalisera till en större population då endast ett litet antal informanter har 

intervjuats. För att trots detta uppnå en så stor generaliserbarhet som möjligt har det 

använts en så kallad analytisk generalisering, vilket innebär att göra en bedömning av 

resultatet samt i vilken mån detta är möjligt att applicera på liknande situationer och 

använda som vägledning i dessa (ibid. s. 118). Med syfte att ytterligare stärka 

uppsatsens trovärdighet, har författaren haft som mål att vara så transparent som möjligt 

genom att förklara och motivera de urval och avgränsningar som har gjorts i studien. 

Författaren har även bemödat sig om att förhålla sig så objektiv och neutral som möjligt, 
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vilket i det här fallet innebär att inte låta eventuella förutfattade meningar påverka 

utfallet av resultat, analys och diskussion. 

 

4.2.5 Etiska ställningstaganden 

Denna studie har, av hänsyn till informanterna och deras integritet, varit noga med att 

följa de fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Till att börja med har 

informationskravet uppfyllts genom att informera kuratorerna om vad deras uppgift i 

undersökningen innebär samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Även 

samtyckeskravet har klargjorts, det vill säga att det är frivilligt för dem att delta och att 

de när de vill kan avbryta sin medverkan utan att behöva berätta varför de avbryter, 

samt att de kan välja att låta bli att svara på vissa frågor i intervjun utan att behöva tala 

om varför. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att tydliggöra att alla uppgifter 

är konfidentiella och kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 

av dem, samt att i det färdiga examensarbetet kommer inga namn att nämnas och 

eventuella delar som kan komma att röja informanternas identitet kommer att tas bort 

där. Informationen till deltagarna har även täckt in forskningens syfte, det vill säga 

datainsamling till ett examensarbete vid högskolan i Gävle, hur denna datainsamling 

kommer att gå till, vad forskningen kan bidra till för ny kunskap etc. Slutligen har 

intervjupersonerna även informerats om nyttjandekravet, det vill säga att 

datainsamlingen enbart kommer att användas i detta forskningssyfte och inte på något 

vis kommer att spridas vidare när forskningen är avslutad (Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 7-14). 

 

Till att börja med mottog intervjupersonerna denna information i informationsbrevet, 

förutom de tillfrågade kuratorerna på BuP som istället mottog den via telefon. Därefter 

har alla informanter delgetts informationen på nytt väl på plats före intervjuernas början, 

samt getts möjlighet att ställa ytterligare frågor. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna samt hur analysen av materialet med 

stöd av valda teorier och tidigare forskning har genomförts. I två av temana har dock det 

valet gjorts att enbart använda systemteorin i analysen, eftersom rollteorin efter 

övervägande befanns irrelevant för just det temat. I det kvarvarande temat var det dock 
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tvärtom. Huvudtemana i intervjuguiden har varit kuratorernas bild av orsaker till 

psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna, eventuella könsskillnader noterade av 

kuratorerna samt kuratorernas resurser att ge stöd och hjälp. Dessa teman har använts 

som huvudrubriker i resultat- och analysdelen samt utifrån valda frågor i intervjuguiden 

i sin tur delats in i underteman med två rubriker under varje huvudtema. Varje 

huvudtema börjar med en presentation av resultatet i form av först en beskrivning av 

citaten, varav citaten följer. Analysen kommer efter citaten, i slutet av huvudtemana. 

Informanterna benämns med beteckningarna IP 1, IP 2, IP 3, IP4, IP 5 samt IP 6, där IP 

står för intervjuperson. 

 

5.1 Kuratorernas bild av orsaker till psykisk ohälsa hos unga 

5.1.1 Bilderna av de vanligaste orsakerna till att söka hjälp 

Gemensamt för alla kuratorerna var att de beskrev att vanliga orsaker till att 

ungdomarna och de unga vuxna söker hjälp hos dem är nedstämdhet, oro, ångest, 

problem i hemmet samt höga krav på att se bra ut och på att alltid finnas tillgängliga via 

mobiltelefon och sociala medier. Det framkom även att en orsak till den psykiska 

ohälsan kan vara att ungdomen har någon form av neuropsykiatrisk diagnos, till 

exempel ADHD. Det gick dock att urskilja vissa generella skillnader mellan 

kuratorernas bilder av orsakerna beroende på ifall de arbetade på en skola, en 

ungdomsmottagning eller på BuP. Dessa skillnader samt de neuropsykiatriska 

diagnoserna kommer att återkopplas till och berättas mer om senare i diskussionsdelen. 

”Ja, den vanligaste sökorsaken kan man väl säga är… vi jobbar ju med ungdomar från tretton till tjugotre, 

så det ser lite olika ut i de olika åldersgrupperna, men om man tänker på då gymnasieåldern och dom upp 

till tjugotre så är det absolut vanligaste att de söker för nedstämdhet och ångest, som kan bero på att man, 

ja att det är det man söker för. Och de yngre åldergrupperna då, så är det oftast att det är 

familjebekymmer, att det är missbruk i familjen, våld eller… ja, och att man… inte mår bra. Man kanske 

vill flytta hemifrån eller är jätteledsen, ja det. Också i de yngre åldrarna tycker jag också att man söker allt 

mer för att man är missnöjd med sig själv, tycker att man är för tjock eller för smal eller att man… något 

annat fel på ens utseende… mest bland tjejer då.” (IP 1) 

 

”Här på den här skolan har vi väldigt väldigt mycket diagnoser. Den är lite speciell på det sättet eftersom 

det är många som inte orkar med som kommer hit. /…/ Dom behöver mer stöd. Mycket mer stöd.” (IP 6) 

 

5.1.2 Upplevelser av hur den psykiska ohälsan kan gestalta sig 

Både kuratorn på BuP och flera av skolkuratorerna (dock inte kuratorn på 

ungdomsmottagningen som mestadels berättade om att den psykiska ohälsan gestaltar 

sig i nedstämdhet och ångest) tog upp att den psykiska ohälsan hos ungdomarna ofta tar 

sig uttryck i olika former av självdestruktivt beteende. Kuratorn på BuP berättade även 

om de fall när den psykiska ohälsan har gått så pass långt hos ungdomarna att den tar 
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sig uttryck i självmordstankar och psykiska sjukdomar. Även om detta följer mer 

information i diskussionsavsnittet. 

”Jag tänker det vanligaste är ju olika grader av liksom självskadebeteende. Eller att man är hemma, att 

man isolerar sig liksom, det här att man inte går ut, man blir hemma.” (IP 4) 

 

”Olika sorters ätstörningar är också vanligt. Det har vi ju en speciell enhet för.” (IP 5)  

 

”Ja, de som söker till BuP, det är ju de som har någon slags ångestproblematik. Och som 

ångestproblematik kan det ju vara… till exempel social fobi, generaliserat ångestsyndrom, 

tvångssyndrom. Mindre barn kanske separationsångest i barndomen. Sen har vi olika depressiva 

störningar. Det kan vara svår depression, och med svår depression… ofta med självmordstankar, kanske 

till och med självmordshandlingar.” (IP 5) 

 

Alla kuratorerna tog upp problem i familjen i form av till exempel våld eller missbruk 

som en anledning till att ungdomar drabbas av psykisk ohälsa och söker hjälp. När 

människor interagerar med varandra i en grupp som kan bestå till exempel av en familj, 

brukar de ofta stimulera varandra för att försöka bibehålla eller förbättra relationerna till 

varandra. Om detta lyckas, stärker det i sin tur hela familjen. Dessa relationer uppnås 

genom att familjemedlemmarna interagerar med varandra inom familjesystemets ramar. 

Detta innebär i praktiken att familjer brukar försöka komma överens och hålla ihop, för 

att de tillsammans ska bli så välfungerande som möjligt (Payne, 2008, s. 215). Om de 

ändå inte själva klarar av detta, till exempel på grund av just missbruk eller våld i 

familjen, kan de behöva ta hjälp utifrån av till exempel en kurator. I denna typ av 

ärenden kan systemteorin vara användbar för kuratorerna att arbeta efter, då denna som 

tidigare tagits upp har fokus på de kopplingar och resurser som finns för familjer och på 

hur dessa kan fungera på ett effektivt sätt. Därför har systemteorin en stor betydelse i 

arbetet med familjer (Payne, 2008, s. 212). Enligt systemteorin bör man ta sin 

utgångspunkt i den aktuella kontexten där man agerar och därmed ta hänsyn till de 

hinder och möjligheter som finns, vilket mål och ansvar samt vilken makt man har som 

socialarbetare, samt vilka effekter och resultat som förväntas uppkomma av ens 

agerande. Detta innebär att ens mål och ansvar skiljer sig om man engagerar sig i en 

familj där barnen inte blir tillräckligt omhändertagna på grund av att det förekommer till 

exempel våld eller missbruk i familjen, jämfört med om familjen istället hade behövt 

hjälp med att få de inbördes relationerna att fungera. Däremot innebär inte detta att det 

konkreta arbetet som utförs behöver skilja sig avsevärt mellan de båda fallen. Både 

bristande omsorg och problem med relationerna i familjen är exempel på sådant som 

ungdomarna ofta är utsatta för och som då kan göra att de söker hjälp (Payne, 2008, s. 

215). Kuratorn och de eventuella andra yrkesgrupper som arbetar med ungdomen och 
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dennes familj måste därför ta hänsyn till detta, genom att skapa sig en medvetenhet om 

hur krav som ställs på familjen kan ge upphov till olika aspekter av 

familjemedlemmarnas problem. De måste även reagera både på omsorgen av barnen 

och på relationerna inom familjen (Trevithick, 2008, s. 379). 

 

5.2 Eventuella könsskillnader noterade av kuratorerna 

5.2.1 Könsskillnader vad gäller den psykiska ohälsan 

Kuratorn på ungdomsmottagningen samt två av skolkuratorerna berättade om sina 

erfarenheter av att det är fler flickor än pojkar som söker hjälp hos dem. 

”Könsskillnad tänker jag att en av skillnaderna är ju att, jag tänker på det här med uppväxt hos både 

pojkar och flickor, att flickor får ju tidigt uppmuntran att relatera, vilket killar inte har, så det är ju 

vanligare att tjejer söker. Det handlar om att man uppmuntrar tjejer till att relatera till känslor, tänka på 

varandra, vara sociala. Killar blir mer uppfostrade att vara individuella och liksom lyckas och vara 

duktiga och starka och så där, ja lite stort, lite generaliserat, men så där, ja det tänker jag att det är en 

orsak till att det är fler tjejer som söker sig till våran mottagning. Men jag tror att ohälsan är nästan lika 

stor hos killar, fast den ger sig andra uttryck.” (IP 1) 

 

”Men tjejer… jag tror att det dåliga måendet finns hos killar också, men jag tror att man ser också på att 

det är fler killar än tjejer som tar självmord, har jag för mig, av ungdomar och så, och unga vuxna. /…/ 

Sen tror jag mörkertalet är jättestort också.” (IP 2) 

 

Alla skolkuratorerna hade erfarenhet av att vissa typer av problem är vanligare hos 

flickor än hos pojkar och vice versa (jfr Ståhl, 2007, s. 284; Prestjan, 2001, s. 114). Ett 

exempel på detta är att det är fler pojkar än flickor som misslyckas med skolarbetet. 

Detta kan bero på skoltrötthet, men också på neuropsykiatriska diagnoser som 

exempelvis dyslexi, som är vanligare hos pojkar än hos flickor.  

”Då orkar de inte med skolan. /…/ På grund av den kategori som går här. Dom behöver mer stöd.” (IP 6) 

 

”Nej, jag tror att… ja, självskadebeteende, ja det tror jag är mer utbrett bland tjejer, 

ätstörningsproblematik också, men jag tror att killar mår dåligt fast de kanske… mer spelar, flyr in i spel. 

/…/ Eller, det är många killar som inte sköter skolan också, som liksom inte orkar med och… så finns det 

ju killar som har depression såklart, som får hjälp av BuP och har social fobi och… Men just det här att 

skära sig själv och ätstörnings… jag vet att det finns killar som har ätstörningsproblematik, men jag har 

inte mött på dem här i mitt jobb som kurator. Och inte någon som skär sig heller.” (IP 2) 

 

”Ja, jag tycker att den här, alltså att man ser den här skillnaden som jag pratade om, att det är många 

pojkar som lever ganska socialt isolerade, eller som kommunicerar via datorn. Jag möter kanske en del 

tjejer som gör det också, men inte lika många…” (IP 3) 

 

Två av skolkuratorerna samt kuratorn på BuP betonade dock att de problemen som är 

vanligast hos flickor även förekommer hos pojkar och tvärtom. Kuratorn på BuP 

berättade särskilt om att allt fler pojkar söker hjälp för ätstörningar och 

självskadebeteende. Detta kommer att lyftas och utvecklas ytterligare i diskussionen (jfr 

Ståhl, 2007, s. 280; Prestjan, 2001, s. 117). 
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”Ja det finns ju killar som också har självskadebeteende tänker jag, men annars är det mer där att om de 

inte mår bra så kanske det handlar mer om droger och hemmasitteri, fast det gör tjejer också… ja…” (IP 

4) 

 

”Det förekommer mer och mer pojkar med ätstörningsproblematik, med självskadebeteende. /…/ Jag har 

haft många pojkar i behandling, men jag har också haft många pojkar där föräldrarna har gått i behandling 

och pojkarna vägrar komma på samtal.” (IP 5)  

 

5.2.2 Upplevelser av skillnader i sårbarhet mellan könen 

Kuratorn på ungdomsmottagningen och en av skolkuratorerna upplevde i regel flickorna 

som mer sårbara än pojkarna.  

”Det är svårt att säga, beror på vad man menar med sårbar, men jag tänker att killar får ju 

lära sig mer att inte vara sårbara, och tjejer uppmuntras till att vara sårbara, så det kan ju 

visa sig så, på det sättet att tjejer söker oftare hjälp. /…/ Sen finns det ju absolut sårbara 

killar också, men generellt sett så, det är min upplevelse av det.” (IP 1)  

 

Kuratorn på BuP och i viss mån en av de andra skolkuratorerna hade dock motsatt 

uppfattning, det vill säga upplevde snarare pojkarna som mer sårbara än flickorna.  

”Ja, jag skulle nog säga att pojkarna blir mer sårbara, just för att… dom oftare är ensamma med sina 

tankar och känslor, och därför också, att det är större självmordsrisk för dom. Flickor är mer 

kommunikativa. Även om dom inte kommunicerar med sina föräldrar, så kanske dom kommunicerar med 

andra, och det är ju också en skyddsfaktor. Flickor kanske har flera nära vänner, ofta, än vad pojkar har. 

Så… när det gäller psykisk ohälsa så skulle jag nog säga att pojkar är mera sårbara, för att de oftare… blir 

ensamma med sina stora tankar och känslor.” (IP 5)  

 

De två övriga skolkuratorerna visade inte någon tydlig uppfattning om att det ena könet 

skulle vara mer sårbart än det andra. 

”Att de skulle vara, att någon av dem skulle vara mindre sårbar, nej.” (IP 3) 

 

”Tjejer har väl lättare att visa sin sårbarhet än vad killar har, och det har väl med hela vårat samhälle att 

göra, hur vi formar varandra tänker jag. Men jag tror ju egentligen inte att det är något utav könen som är 

mer sårbart så, men jag tror att tjejer har lättare för att uttrycka det och prata om det, ändå.” (IP 4)  

 

Kuratorn på ungdomsmottagningen berättade, som en tänkbar anledning till att det är 

fler flickor än pojkar som söker sig till mottagningen, att flickor tidigt under uppväxten 

får lära sig att de förväntas vara känslosamma och styras av sina känslor. Pojkarna 

däremot får istället lära sig att de bör hålla sina känslor inom sig, handla rationellt och 

prestera och klara sig väl på egen hand. Detta stämmer överens med rollteorin som 

säger att flickor och pojkar föds och socialiseras in i en könsroll utifrån de förväntningar 

som omgivningen har på vad som är typiskt manligt respektive kvinnligt beteende, 

vilket även Ambjörnsson menar (Ambjörnsson, 2004, s. 11-12). Exempel på detta är att 

männen förväntas vara självständiga, rationella och icke känslosamma, medan 

kvinnorna istället förväntas vara osjälvständiga, känslosamma och därmed även lätt 

styras av sina känslor. Dessa förväntningar från omgivningen, som pojkarna och 
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flickorna enligt Warne internaliserar och formas efter under sin uppväxt, kallas för att 

de socialiseras in i sina könsroller (Warne, 2013, s. 16; Angelöw & Jonsson, 2000, s. 

95-96). 

 

Bland kuratorerna rådde det flera olika uppfattningar om eventuella skillnader i 

sårbarhet mellan pojkar och flickor. Tidigare forskning om könsroller enligt rollteori ger 

belägg för att både pojkar och flickor kan vara mer sårbara, på olika sätt. Flickorna kan 

ses som mer sårbara än pojkarna i och med att de, enligt Danielsson, är mer benägna att 

prata om sin ohälsa än vad pojkarna är. Samtidigt kan det bli till en styrka att prata om 

sin ohälsa, dels eftersom det kan ses som modigt i sig att våga göra det då ohälsa länge 

har varit tabu, dels eftersom det blir lättare att få hjälp med sin ohälsa om man berättar 

om den. Att pojkarna inte är lika öppna för att prata om sin ohälsa utan håller sina 

tankar och känslor inom sig, kan vara en bidragande orsak till att självmord är vanligare 

hos män och pojkar. Detta är en anledning till att pojkarna kan ses som mer sårbara än 

flickorna (Danielsson, 2010, s. 29; Angelöw & Jonsson, 2000, s. 100). Pojkarna kan 

också ses som mer sårbara än flickorna på det sättet att när pojkar och flickor utför 

likartade prestationer, utsöndrar flickorna mindre stresshormoner än vad pojkarna gör. 

Prestationen blir då dubbelt påfrestande för pojkarna, eftersom de dels utsätter sina 

kroppar för större påfrestningar än vad kvinnorna gör, dels som tagits upp i föregående 

stycke och som även Danielsson menar fostras till att bli duktiga på egen hand och 

därmed har högre krav på sig från omgivningen (Danielsson, 2010, s. 44). Däremot har, 

enligt Strömbäck och Frih, flickorna ofta högre krav på sig själva än vad pojkarna har. 

Pojkarnas krav kommer ofta mer ifrån omgivningen och inte så mycket ifrån dem 

själva, medan flickorna oftare har högre krav på sig själva, samtidigt som också 

omgivningen kan ställa höga krav även på dem (Strömbäck, 2014, s. 1-2 ; Frih, 2007, s. 

19). Detta kan vara en orsak till att flickor oftare känner sig oftare misslyckade, både 

med sig själva och med sina prestationer, än vad pojkar gör. Känslan av att vara 

misslyckad kan i sig också bli till en sårbarhet och därmed bidra till att flickorna kan ses 

som mer sårbara än pojkarna (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 101). 

 

5.3 Kuratorernas resurser att ge stöd och hjälp 

5.3.1 Upplevelser av huruvida resurserna är tillräckliga eller inte 

Alla skolkuratorerna samt kuratorn på ungdomsmottagningen upplevde att deras 

resurser i form av tid är helt otillräckliga. Skolkuratorerna berättade till exempel om att 
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de kände att de inte hann med det förebyggande arbetet, som dock ingick i deras 

arbetsuppgifter (jfr Isaksson, 2014, s. 51). 

”Det fattas ju resurser, vi är ju alldeles för få som jobbar här. Hade vi varit fler som hade 

jobbat, då hade man kunnat jobba mer med grupper till exempel som är jätteeffektivt, 

speciellt när det gäller tjejer som har varit utsatta för våldtäkt. /…/ Så skulle vi vara fler 

psykologer och kuratorer eller behandlare så skulle man kunna hjälpa mycket mycket 

mer, och ha liksom längre samtalskontakter och jobba mer med familjerna och nätverket 

och så där.” (IP 1)  

 

”Det som får stå tillbaka då, i och med att trycket är ganska häftigt när det gäller enskilda 

samtal och kontakter, det som får stå tillbaka det är ju mera förebyggande, att kanske 

jobba ute i klass och så, och nå fler.” (IP 3) 

 

Däremot upplevde kuratorn på BuP det som om att hennes resurser i princip var 

tillräckliga. 

”Ja, det tycker jag. Det som brister, det är väl att det finns för lite slutenvård, barnpsykiatrisk slutenvård. 

/…/ Sen så tycker jag att vi annars, på just våran mottagning, har väldigt bra resurser för att hjälpa våra 

ungdomar och barn.” (IP 5) 

 

5.3.2 Kompetensutveckling och handledning 

Alla kuratorerna utom en av skolkuratorerna erbjöds kontinuerlig kompetensutveckling 

och extern handledning. Kuratorn på ungdomsmottagningen upplevde dock att bådadera 

brast i kvalitet.  

”Ja, externhandledning har vi, alldeles för lite, men vi har det i alla fall, det har vi, vi har en psykoterapeut 

på (ställe) som vi får handledning av, och det är i grupp, vi som jobbar här. Externutbildning… 

utbildningar har vi haft… bra tidigare, men mycket mindre nu, kan man säga.” (IP 1) 

 

Två av skolkuratorerna upplevde tvärtom bådadera som i princip väldigt bra. 

”Absolut. Det är jättebra. Kanon. Jag går steg ett nu till och med, psykoterapiutbildning. Och jag har 

handledning. Jättebra. De satsar.” (IP 2) 

 

”Ja, vi har handledning, regelbundet var tredje vecka. /…/ Och kompetensutveckling, ja det tycker jag, att 

när vi har behov av det så får vi det, det tycker jag. /…/ Sen som vi har gjort nu regelbundet, det är att åka 

på skolkuratorsdagarna. Så varje år så är det en två-dagars-konferens för skolkuratorer, och där får man ju 

väldigt mycket påfyllning, både när det gäller nya lagar och regler och metoder att jobba. Man får träffa 

varann och utbyta erfarenheter. /…/ Nej, och handledningen, den blir ju den här liksom ständiga 

påfyllningen som vi får av varandra.  Vi lyssnar också på varann, på varandras ärenden och så lär vi oss, 

det blir ju ett regelbundet lärande, så.” (IP 3) 

 

En annan skolkurator och kuratorn på BuP upplevde att det fanns både styrkor och 

svagheter med kompetensutvecklingen och handledningen.  

”Handledning har vi regelbundet, och kompetensutveckling, ja absolut. /…/ Men inte gällande någon 

specifik… alltså, man, vi har ju, vi önskar själva lite grann vad vi vill gå för utbildningar. Och då är det 

det som jag känner att jag skulle ha velat gå… /…/ oftast så brukar det inte vara något problem faktiskt.” 

(IP 4) 

 

”Nej, jag kan väl tycka, vi har så hära, ena gången då, första gången har vi typ en och en halv timme och 

nästa gång har vi två och en halv timme, och det här, en och en halv timme eftersom vi är nio kuratorer, 

det är ju lite snävt och så dröjer det tre veckor till nästa gång, då. /…/ Och då kanske vi också, då 
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prioriterar vi bort det hära som kanske är lite mindre viktiga ärenden, fast det går ju inte att säga så, utan 

har man någonting som man har som ett dilemma, då är ju det någonting som man behöver lyfta.” (IP 4) 

 

”Jag har extern handledning en gång i månaden. Jag får annan kompentensutveckling som jag behöver för 

mitt arbete. Så i det fallet så är den här arbetsplatsen jättebra. /…/ I vissa ärenden så kan det ju absolut 

vara så att några av oss har väldigt väldigt tuffa ärenden, som man skulle behöva ha mer hjälp i. Så det 

kan ju vara olika i perioder. Under vissa perioder så kanske det känns som om att… ja, men det är, man 

har inte så stort behov. /…/ Jag skulle inte säga att vi har rasande mycket handledning, det tycker jag inte. 

Det går alltid att utveckla. /…/ Handledning tror jag vissa av oss tycker att vi skulle behöva ha lite mer, 

och kompentensutveckling… där tror jag också att vissa skulle tycka att de behöver lite mer. Och att 

andra är väldigt nöjda. /…/ I stort tycker jag nog att det är bra, tycker jag.” (IP 5) 

 

En av skolkuratorerna samt kuratorerna på ungdomsmottagningen respektive BuP 

berättade att de utöver den handledningen som de får av den utbildade handledaren 

också hade kollegial handledning, vilket de alla tre upplevde som positivt. 

”Men då har vi ju, vi pratar ju, vi som jobbar här, med varann också, kollegial handledning, man tar ju 

upp och så, så det är … det är ju tur att det är så. /…/ Och så vissa ärenden, när det är familjer och det 

förekommer våld och så, så försöker vi vara två också.” (IP 1)  

 

Den skolkuratorn som inte erbjöds någon handledning alls och i princip ingen 

kompetensutveckling heller upplevde emellertid inte att hon skulle vara i behov av 

någondera. 

”Jag känner att jag har så mycket erfarenhet, så jag har inte haft så stort behov av det.” (IP 6) 

 

En viktig aspekt med systemteorin är att den går ut på att olika aktörer samarbetar med 

varandra i ett ärende. Det är ett exempel på vad som sker när kuratorerna på 

ungdomsmottagningen försöker vara två kuratorer som jobbar samtidigt i de svårare 

arbetena med exempelvis familjer där det förekommer större problem. Förutom att just 

yrkesgruppen kuratorer arbetar med ungdomen och eventuellt även med dennes familj, 

kan detta också innebära att även andra professionella yrkeskategorier involveras i 

arbetet. Detta kan urskiljas i de typer av ärenden där inte enbart kuratorns kompetens 

räcker till, utan även andra aktörer som till exempel psykologer, läkare och socionomer 

från socialtjänsten blir inkopplade i arbetet med ungdomen (Payne, 2008, s. 217). 

Exempel på sådana ärenden är familjer där det förekommer missbruk eller våld. Även i 

arbetet med ungdomar i grupp kan systemteorin vara användbar att arbeta efter. Detta 

eftersom ungdomarna i gruppen fungerar dels som enskilda system, dels som 

gemensamma system, då de i gruppsamtalen och gruppövningarna utbyter element i 

form av information och egna erfarenheter med varandra (ibid. s. 214). Ungdomarna får 

på så sätt i gruppen se konkret att det finns andra som har liknande problem, vilket i sig 

kan vara en lättnad. Det kan även vara lättare att diskutera sig fram till olika tänkbara 

lösningar på problemen om man är en grupp som arbetar tillsammans (ibid. s. 217). 
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Även kuratorerna blir exempel på sådana system i sin kompentensutveckling och 

handledning, både i handledningen som beskrivs av en utbildad handledare och i den 

kollegiala handledningen. De kan då, menar Isaksson, i sin tur använda den nyvunna 

kunskapen för att förbättra och utveckla sitt arbete med ungdomarna och deras 

närstående (Isaksson, 2014, s. 53; Payne, 2008, s. 217). 

 

6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet innehåller reflektioner över resultatet och analysen. Därefter följer 

en diskussion kring de valda metoderna samt hur dessa kan ha påverkat studiens utfall. 

 

6.1 Resultatsammanfattning 

Utifrån studiens första frågeställning, som handlar om vad kuratorerna anser vara de 

vanligaste orsakerna till att ungdomar och unga vuxna har drabbats av psykisk ohälsa 

och söker sig till dem, har det framkommit att kuratorerna upplever att vanliga orsaker 

till detta är olika typer av ångestproblematik i form av exempelvis oro, nedstämdhet 

eller i värsta fall psykiska sjukdomar som social fobi eller generaliserat ångestsyndrom. 

Det är också vanligt att ungdomarna söker hjälp om de har svårigheter hemma eller i 

skolan, känner höga krav på att vara attraktiva eller använder sig alltför mycket av 

mobiltelefoner och sociala medier. 

Informanterna berättar om att den psykiska ohälsan kan gestalta sig i olika typer av 

självdestruktivt beteende. Som självdestruktivt beteende kan räknas både sådant som 

rispningar och att man skär sig, men även det att man har ätstörningar, isolerar sig eller 

uppträder risktagande. Det är också vanligt att den psykiska ohälsan tar sig uttryck i 

olika former av nedstämdhet och ångest. Här kan det röra sig både om lättare 

ångestproblematik som inte kräver mer ingående behandling än direkta stödsamtal, 

vilket speciellt kuratorn på ungdomsmottagningen berättade om, samt om svårare ångest 

som kräver att ungdomen får en mer omfattande behandling. Det senare var det kuratorn 

på BuP som berättade om. Hennes berättelser innehöll även andra bekymmer hos 

ungdomarna av svårare karaktär, till exempel ungdomar som har självmordstankar eller 

som till och med har gjort självmordshandlingar. 

Av detta kan den slutsatsen dras att det kan finnas många olika anledningar till psykisk 

ohälsa hos ungdomar och unga vuxna och att den även kan gestalta sig på många olika 

sätt, varav en del är särskilt allvarliga. Detta gör dessa ungdomar till en speciellt utsatt 
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grupp och därför är det extra viktigt att de erbjuds stöd och hjälp av tillräckligt god 

kvalitet på ett sådant tidigt stadium som möjligt.  

 

Den andra frågeställningen gäller ifall kuratorerna har iakttagit några specifika 

könsskillnader vad gäller den psykiska ohälsan, det vill säga ifall den gestaltar sig på 

olika sätt hos unga flickor respektive pojkar. Alla kuratorerna kunde berätta om 

könsskillnader och över lag var deras berättelser om dessa relativt lika varandra. De 

flesta var överens om att det var fler flickor än pojkar som sökte hjälp för sådant som 

ätstörningar, självskadebeteende, höga krav på sig själv vad gäller exempelvis 

skolarbetet samt missnöje med sig själv och den egna kroppen och utseendet. Det var 

istället vanligare bland pojkarna än bland flickorna att söka hjälp för exempelvis 

skoltrötthet och misslyckanden med skolarbetet, hemmasittande och att vända på dygnet 

och isolera sig framför en skärm. Överhuvudtaget var det vanligare att flickorna sökte 

hjälp än att pojkarna gjorde det, samtidigt som det framkom att allt fler pojkar hade 

börjat söka hjälp de senaste åren. Kuratorerna betonade dock att det fanns ett fåtal fall 

där dessa könsskillnader inte stämde utan snarare visade på motsatsen, samt att de 

ungdomar som väljer att inte söka hjälp för sin psykiska ohälsa utgör ett mörkertal. Den 

slutsats som kan dras av detta är att det definitivt finns könsskillnader vad gäller den 

psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna och att dessa könsskillnader verkar 

vara relativt konstanta. Samtidigt är det viktigt att ta i beaktande att det förekommer att 

även pojkarna drabbas av de bekymmer som är vanligast hos flickorna och vice versa. 

Det är också viktigt att notera att det finns ett stort mörkertal av både pojkar och flickor 

som lider av de problem som är mest vanligt förekommande hos det motsatta könet. 

 

Studiens sista frågeställning rör huruvida kuratorerna upplever att de har tillräckliga 

resurser till sitt förfogande för att kunna hjälpa ungdomarna och de unga vuxna på 

bästa möjliga sätt. Alla skolkuratorerna plus kuratorn på ungdomsmottagningen var här 

överens om att de hade alldeles för lite resurser i form av tid till varje ungdom. På grund 

av tidsbristen var det svårt att hinna med att arbeta förebyggande samt att bedriva 

verksamheter i form av exempelvis grupper. Det var endast kuratorn på BuP som 

upplevde sina resurser som i stort sett väldigt tillfredsställande. Vad gäller 

kompetensutveckling och handledning, som alla kuratorerna utom en av skolkuratorerna 

erbjöds, rådde det till viss del olika uppfattningar om huruvida dessa var tillräckliga 

eller inte. Två av skolkuratorerna ansåg att kompetensutvecklingen och handledning på 
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det hela taget hade fler styrkor än brister, medan kuratorn på ungdomsmottagningen 

hade motsatt uppfattning. Kuratorn på BuP samt en av skolkuratorerna ansåg att det 

fanns ungefär lika många styrkor som brister. Slutsatsen blir här att det mesta i fråga om 

resurser för hjälp och stöd till ungdomar och unga vuxna är otillräckligt. Det behövs 

mer resurser framför allt i form av tid för att arbeta med ungdomarna både enskilt och i 

grupp. I många fall är det även nödvändigt att utöka möjligheterna för kuratorerna att få 

tillfredsställande kompetensutveckling och handledning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Kuratorernas bilder av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa hos ungdomar och 

unga vuxna samt hur den psykiska ohälsan kan gestalta sig stämde mycket väl överens 

med tidigare forskning (Danielsson, 2010, s. 29-30; Warne, 2013, s. 14-15, 68, 71; Frih, 

2007, s. 19; Strömbäck, 2014, s. 1-2; Ståhl, 2007, s. 283; Prestjan, 2001, s. 114; 

Hammarström, 1996, s. 69; Ambjörnsson, 2004, s. 178). Det som däremot skilde sig var 

att kuratorna hade delvis olika bilder av detta beroende på om de arbetade på skolorna, 

ungdomsmottagningen eller BuP. En aspekt från resultatet som har valts att lyftas och 

diskuteras i resultatdiskussionen då denna aspekt anses viktig, är dessa olikheter mellan 

bilderna samt vad det kan finnas för orsaker till olikheterna. En annan sådan aspekt är 

på vilka sätt som neuropsykiatriska diagnoser och deras konsekvenser kan bidra till 

psykisk ohälsa. Slutligen lyfts även frågan om huruvida självskadebeteende och 

ätstörningar verkligen har ökat i frekvens hos unga pojkar på senare år, eller om det 

istället är så att det är fler pojkar som söker hjälp för sådant och mörkertalet därmed blir 

mindre.  

 

Ett exempel på skillnader mellan kuratorernas bilder av orsaker till ungdomarnas 

psykiska ohälsa är att kuratorn på ungdomsmottagningen flera gånger tog upp 

sexualiserade bekymmer som att bli utsatt för sexuella övergrepp eller börja titta på porr 

i väldigt tidig ålder. Hon berättade mycket och länge om dessa, medan endast en av de 

fyra skolkuratorerna tog upp sådant, och då enbart en gång i förbigående (Jfr. 

Danielsson, 2010, s. 30). Även kuratorn på BuP tog upp sexualiserade problem ett par 

gånger, men hennes berättelser var inte lika djupa och ingående som kuratorns på 

ungdomsmottagningen. En tänkbar orsak till detta är att en stor del av det arbete med 

ungdomar som ungdomsmottagningar bedriver, är direkt inriktat på sex- och 

samlevnadsfrågor. Detta sker genom ett samarbete mellan kuratorerna på 
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ungdomsmottagningarna och de övriga yrkesgrupper som arbetar där. Exempel på dessa 

yrkesgrupper är barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa är mer 

inriktade på somatisk vård än på psykisk, och i den somatiska vården ingår arbete med 

frågor om sex och samlevnad (FSUM:s policyprogram, s. 4-5). Detta samarbete mellan 

olika yrkesgrupper är ett exempel på ett sådant samarbete som systemteorin går ut på, 

som nämnts ovan (Payne, 2008, s. 217). Kuratorn på ungdomsmottagningen var även 

ensam om att ta upp arbetslöshet som en orsak till psykisk ohälsa hos ungdomar och 

unga vuxna, vilket kan bero på att av de tre olika typer av arbetsplatser som kuratorerna 

arbetade på, var ungdomsmottagningen den som hade den högsta åldersgränsen för 

ungdomarna (på BuP var ungdomarna högst 17 år gamla och på skolorna högst 19, 

medan ungdomsmottagningen tog emot ungdomar upp till 23 år). Hon var därför ensam 

om att träffa ungdomar som har gått ut skolan och då inte lyckats skaffa sig något arbete 

utan istället blivit arbetslösa (Jfr. Hammarström, 1996, s. 66).  

 

Gemensamt för alla skolkuratorerna var att de tog upp skolrelaterade problem i betydligt 

högre utsträckning än vad kuratorn på ungdomsmottagningen respektive BuP gjorde. 

Detta känns naturligt med tanke på att det ju faktiskt var just skolor som de jobbade på 

och därmed får tydligast bild av de skolrelaterade problemen, till exempel i sitt nära 

samarbete med lärare och övrig skolpersonal (Jfr. Isaksson, 2014, s. 53-54). Detta är ett 

systemteoretiskt samarbete som kan jämföras med det tidigare nämnda samarbetet som 

bedrivs på ungdomsmottagningarna mellan de olika yrkesgrupperna där (Payne, 2008, s. 

217). De skolrelaterade bekymren kunde bestå av såväl mobbning och övriga problem 

med kamratrelationer i skolan, som skoltrötthet eller alltför höga krav på sig att prestera 

bra i skolan (Jfr. Warne, 2013, s. 14-15, 68, 71; Isaksson, 2014, s. 59). 

 

Kuratorn på BuP tog upp problem med en högre grad av allvar, som att den psykiska 

ohälsan har gått så pass långt att ungdomen har drabbats av någon form av psykisk 

störning. Detta kan bero på att till skillnad från skolkuratorerna och kuratorerna på 

ungdomsmottagningen som arbetar inom primärvården, kom kuratorn på BuP ifrån en 

psykiatrisk mottagning, dit ungdomarna hänvisas när de är i behov av mer ingående 

behandling än vad primärvården kan erbjuda. Detta är också sannolikt en anledning till 

att kuratorn på BuP, även vad gäller hur den psykiska ohälsan gestaltar sig, var ensam 

om att ta upp de allvarligaste fallen. Här menas de fall när den psykiska ohälsan hos 
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ungdomarna har blivit så pass omfattande att den tar sig uttryck i exempelvis 

självmordstankar och psykiska sjukdomar (Jfr. Danielsson, 2010, s. 44). 

 

Vad speciellt en av skolkuratorerna tog upp som orsak till psykisk ohälsa hos ungdomar 

var neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och dyslexi. Just denna 

kurator arbetade på en skola där en mycket stor andel av eleverna hade dylika 

diagnoser. Därför känns det naturligt att hon tog upp detta som en orsak till den 

psykiska ohälsan. Både dessa diagnoser i sig samt de konsekvenser som de innebär för 

ungdomen, kan leda till att denne drabbas av psykisk ohälsa. Exempelvis kan diagnosen 

i sig och de begränsningar som den innebär bidra till att ungdomen inte klarar av 

skolarbetet. Samtidigt kan även sådant som ätstörningar och självskadebeteende vara ett 

resultat av den stress som man kan uppleva om man har en neuropsykiatrisk diagnos. 

(Jfr. Gillberg Neuropsychiatry Centre, Sahlgrenska Academy. Föreläsning 2015-04-18, 

Power Point, Christopher Gillberg) 

 

En intressant fråga som lyftes under intervjun med kuratorn på BuP var huruvida det 

verkligen är så att självskadebeteende och ätstörningar har ökat i frekvens hos de unga 

pojkarna de senaste åren, eller om ökningen av denna patientgrupp hos BuP istället 

beror att det numera är fler pojkar som söker hjälp för sådant och mörkertalet på så sätt 

blir mindre (Jfr. Ståhl, 2007, s. 284; Prestjan, 2001, s. 117). När frågan ställdes under 

intervjun, svarade kuratorn att det var en väldigt svår fråga för henne att besvara. 

Hennes spekulation var dock att det både var så att beteendet i sig har ökat hos pojkarna 

och att de oftare söker hjälp. Kuratorn tänkte att en anledning till att de oftare söker 

hjälp för att deras psykiska ohälsa tar sig uttryck i den typen av självdestruktivitet, är att 

det är mer accepterat att göra det idag än för ett antal år sedan, precis som det är mer 

accepterat att prata öppet om sin psykiska ohälsa idag. Enligt rollteorin är det, som 

tidigare tagits upp, fortfarande mindre accepterat för pojkar och män att vara öppna med 

sin psykiska ohälsa än vad det är för flickor och kvinnor, men ändå är det även för 

pojkarna och männen mer accepterat än vad det var för ett antal år sedan (Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 100).  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Med anledning av frågan om självdestruktivitet hos pojkar är ett förslag till fortsatt 

forskning att undersöka vilken faktor som främst har orsakat ökningen av unga pojkar 
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med självskadebeteende och ätstörningar hos psykiatrin, om det är det att själva 

beteendet har blivit mer vanligt förekommande hos pojkarna, eller att det är fler som ser 

till att söka hjälp. En sådan undersökning skulle exempelvis kunna bestå i en kvantitativ 

studie, där enkäter då skulle skickas ut till män som befann sig i åldersspannet 16-24 år 

ett antal år innan ökningen skedde. Enkäten skulle i så fall kunna innehålla bland annat 

frågor om ifall männen själva led av självskadebeteende och/eller ätstörningar, samt om 

de kände till ifall några jämnåriga av samma kön som hade dessa problem. Eftersom 

syftet med en sådan studie i så fall skulle vara att generalisera snarare än att fånga 

enstaka personers upplevelser av någonting, skulle här en enkätundersökning kunna 

vara ett mer ändamålsenligt tillvägagångssätt än intervjuer med dessa män. Ytterligare 

en fördel med enkäter skulle då vara att kan det vara mindre smärtsamt att besvara 

känsliga frågor i en enkät istället för i en intervju, eftersom ämnet kan vara av relativt 

känslig karaktär och frågorna riktar sig specifikt till dem som i så fall själva skulle ha 

lidit av problemet, istället för exempelvis till dem som arbetar med att åtgärda det. 

 

6.4 Metoddiskussion 

En väsentlig del vad gäller datainsamlingen är intervjuguiden och att den innehåller 

frågor med en tydlig koppling till syfte och frågeställningar. Den intervjuguide som har 

använts i detta arbete har noggrant utformats för att innehålla dylika frågor. Under 

intervjuerna uppkom emellertid tillfällen att ställa följdfrågor utan direkta kopplingar 

till syfte och frågeställningar, men som istället skapade intressanta diskussioner och 

lyfte viktiga aspekter. 

 

Som tagits upp ovan var planen från början att enbart intervjua kuratorer från 

primärvården, det vill säga från skolor och ungdomsmottagningar. På grund av alltför 

många uteblivna svar från dessa kuratorer utvidgades urvalet till att även innefatta en 

kurator från BuP, som istället tillhör psykiatriska mottagningar. Resultatet hade med 

stor sannolikhet skilt sig ganska avsevärt från det nuvarande om urvalet endast hade 

bestått av kuratorer från primärvården. En anledning till denna spekulation är att 

kuratorn på BuP berättade om upplevelser som i många avseenden skilde sig relativt 

markant från de andra kuratorernas, det vill säga om ungdomar med en allvarligare grad 

av psykisk ohälsa. En annan anledning är att det var just kuratorn på BuP som lyfte en 

av de frågor som återfinns i resultatdiskussionen, nämligen den om huruvida 

självskadebeteende och ätstörningar har ökat i frekvens hos unga pojkar. Då dessa 
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beteenden utgör två exempel på de allvarligare problemen hos unga och hon därför 

möter dessa klienter i större utsträckning än vad kuratorerna på skolorna och 

ungdomsmottagningen gör, är det inte säkert att en kurator från något sådant ställe hade 

tagit initiativet att lyfta samma diskussion. En fråga som kommer upp här är ifall det 

skulle ha varit bättre att ha två olika intervjuguider, en för primärvården och en för 

psykiatrin. Dock dras här slutsatsen att det trots allt var rätt att använda samma 

intervjuguide till alla informanter. Detta eftersom de flesta svaren ändå var likartade i 

grund och botten, med den enda egentliga skillnaden att kuratorn på BuP som sagt 

berättade om en högre grad av psykisk ohälsa hos ungdomarna än vad de andra 

kuratorerna gjorde. 

 

Som tidigare tagits upp är valet av kvalitativa intervjustudier som metod för denna 

studie grundat på att syftet och frågeställningarna handlar om informanternas egna 

upplevelser och erfarenheter, vilka brukar vara enklast att tillägna sig med en kvalitativ 

metod. Detta eftersom informanterna då får tillfälle att beskriva sina upplevelser mer 

ingående än i till exempel en enkät innehållande standardiserade svarsalternativ 

(Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 91-92). Även alternativet att göra en 

litteraturstudie valdes bort av liknande skäl, eftersom en sådan helt saknar egenhändigt 

utvalda informanters upplevelser utan grundar sig endast på litteratur och tidigare 

forskning. Denna studie har, som tidigare nämnt, utgått ifrån en induktiv strategi. Dock 

har det tagits i beaktande att även en deduktiv strategi skulle ha kunnat innebära fördelar 

för studien. Exempelvis kunde det ha blivit enklare att utforma frågor till intervjuguiden 

om denna hade utgått ifrån en eller flera specifika teorier. Emellertid verkar ändå en 

induktiv strategi ha varit den mest gynnsamma för studien, eftersom denna lätt skapar 

förutsättningar för att den studerade informanten ska få en god möjlighet att med egna 

ord och begrepp beskriva sina upplevelser i olika avseenden (ibid. s. 22). Valet av den 

induktiva strategin grundar sig även på författarens tankar om att denna i sin roll som 

observatör kan få det enklare att förhålla sig objektiv i sina observationer om denna från 

början saknar en hypotes och därmed har en mer begränsad förförståelse för ämnet 

(ibid. s. 95). 

 

Tidsåtgången för intervjuerna uppgick som tidigare nämnt till mellan 12 och 30 

minuter. Den första intervjun var också den kortaste, vilket kan ha berott på en ovana 

hos intervjuaren att intervjua och ställa följdfrågor. En annan tänkbar anledning kan 
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vara att just den informanten inte kom på så många längre svar och/eller tolkade 

frågorna som ”ja- och nejfrågor”. Sett till helheten verkar ändå en intervjustudie ha varit 

ett lämpligt tillvägagångssätt för att samla in stora mängder användbar information. Ett 

objektivt förhållningssätt av intervjuaren har eftersträvats under intervjuerna, men det 

finns trots detta en risk att responsen på intervjupersonernas svar i vissa fall kan ha 

påverkat dem. 

 

Det är möjligt att resultatet skulle ha skilt sig från det nuvarande ifall intervjupersonerna 

istället hade bestått av ungdomarna själva. Eftersom intervjuerna nu istället utfördes 

med kuratorerna, det vill säga åskådarna av ungdomarnas psykiska ohälsa, består 

materialet från intervjuerna på sätt och vis av sekundärdata istället för av data från den 

ursprungliga källan. Den huvudsakliga anledningen till valet att trots allt intervjua 

kuratorerna istället för ungdomarna själva är etiska skäl, det vill säga att ungdomarna i 

detta fall är klienter som befinner sig i en utsatt position. Detta innebär att deras 

psykiska ohälsa kan vara ett alltför känsligt ämne för dem att bli intervjuade om. Risken 

finns att det hade blivit mycket tidskrävande att utforma en intervjuguide anpassad för 

att de utsatta ungdomarna inte ska uppleva frågorna som integritetskränkande. En annan 

anledning till valet av informanter är att resultatet nu kan ha blivit lättare att 

generalisera, eftersom ungdomarna själva kanske mest är insatta i just sin egen psykiska 

ohälsa och därmed inte vet så mycket om psykisk ohälsa generellt bland ungdomar. 

Kuratorerna däremot träffar många olika ungdomar som lider av psykisk ohälsa och kan 

därför få lättare att generalisera de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa hos dessa. 

Med andra ord har det blivit lättare att använda en analytisk generalisering i och med att 

intervjuerna har ägt rum med kuratorerna istället för med ungdomarna själva (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005, s. 118). Utöver detta hade det antagligen blivit svårare att 

samla in informanter om dessa istället skulle ha bestått av ungdomar, eftersom 

kuratorerna nu kontaktades via mailadresser och telefonnummer vilka var lätta att hitta 

på Internet. Slutsatsen blir därmed att beslutet som har tagits i fråga om val av 

informanter till denna studie har varit det rätta. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: intervjuguide för kuratorerna 

 

Tema 1: kuratorns bild av orsaker till psykisk ohälsa hos unga 

 Kan du berätta för mig din bild av de vanligaste orsakerna till att ungdomar och 

unga vuxna har drabbats av psykisk ohälsa och söker sig hit? 

 Hur upplever du att den psykiska ohälsan kan gestalta sig hos ungdomarna och 

de unga vuxna? 

 

Tema 2: eventuella könsskillnader noterade av kuratorn 

 Har du noterat ifall det finns några specifika skillnader mellan könen när det 

kommer till den psykiska ohälsan som gör att unga pojkar och flickor söker sig 

hit? 

 Om ja, vilka skillnader har du då noterat? 

 Upplever du något av könen som mer sårbart än det andra?  

 Om ja, vilket av dem? 

 

Tema 3: kuratorns resurser att ge stöd och hjälp 

 Upplever du att du har tillräckliga resurser till ditt förfogande för att kunna 

erbjuda ungdomarna och de unga vuxna bästa möjliga stöd och hjälp? 

 Om nej, vad är det som du upplever saknas i dina resurser? 

 Erbjuds du som kurator kontinuerlig kompetensutveckling och extern 

handledning? 

 Om ja, upplever du kompetensutvecklingen och handledningen som tillräcklig? 

 Om ja, på vilket sätt upplever du den som tillräcklig? 

 Om nej, vad skulle du i så fall vilja ändra på? 
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Bilaga 2: informationsbrev till informanterna 

 

Hej! 

Jag heter Jennifer Anér och läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid högskolan 

i Gävle. Just nu skriver jag mitt examensarbete som bygger på en intervjustudie. Syftet 

med detta arbete är att undersöka kuratorers bilder av orsaker till psykisk ohälsa hos 

ungdomar och unga vuxna. 

 

Helst ser jag att materialet spelas in (enbart med ljud, inte film), detta är dock inget krav 

för din medverkan. Inspelningarna kommer efter intervjuerna att transkriberas. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du är fri att avbryta deltagandet när du vill utan att 

behöva ange skäl för det. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt och ingen som 

läser den färdiga uppsatsen kommer att kunna identifiera att det är du som har blivit 

intervjuad. Allt material kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. 

Materialet kommer endast att användas för denna uppsats och kommer inte på något sätt 

att spridas vidare eller finnas kvar när studien är avslutad, utan kommer då att raderas 

omgående. När jag är färdig med mitt examensarbete kommer det att publiceras på 

Internet. Om du då skulle vilja läsa det, berättar jag gärna var du i så fall kan hitta det. 

 

För mig och för den fortsatta forskningen kring psykisk ohälsa hos unga är det viktigt 

att få ta del av dina upplevelser och erfarenheter. Jag är mycket tacksam över att just du 

tar dig tid att låta mig intervjua dig! 

 

Om du vill delta i intervjustudien, hör då av dig till mig senast den 23/3 -15, för att boka 

tid för en intervju. Intervjun kommer inte att ta längre tid än 30 minuter. Har du några 

frågor eller funderingar kring studien, tveka då inte heller att höra av dig! 

Om du inte vill delta i studien behöver du inte göra någonting alls. 

Med vänliga hälsningar, 

Jennifer Anér 

Tel: 07X XXX XX XX 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se 
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