
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möjligheter, hinder och vikten av samverkan  
utifrån kvalitativa intervjuer med skolkuratorer 

 

Skolsocialt arbete med suicidalitet: 
 

Christin Fors & Lena Nilsson 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Socionomprogrammet 
Examensarbete i socialt arbete  

 
Handledare: Åsa Vidman  

Examinator: John Lilja 



 

 

 

Abstract 

School social work with suicidality 

Opportunities, obstacles and the importance of collaboration based on qualitative 

interviews with school social workers 

 

This study aims to examine school social workers perceptions and experiences of school 

social work with suicidality among students. To fulfill this purpose, six qualitative interviews 

have been made and two questions have been asked. The first question we asked was what 

kind of perceptions and experiences school social workers have when it comes to suicidality 

among adolescents in school. The second question we asked was how school social workers 

describe their practical work with students who are suicidal. The result shows that even 

though there are experiences of students who have suicidal thoughts, students who have made 

suicide attempts and students who have committed suicide, suicidality among students is 

something that is perceived as rare among the school social workers. Stress, mental health 

problems and difficult life situations is seen to be contributing causes of this phenomena. The 

result also shows, that school social workers in some ways have the ability to discover and 

work with students who are suffering from suicidality. However, these possibilities are also 

limited. School social workers experience a lack of instruments to detect suicide and to be 

able to work with suicidality in school. Instead, school social workers describes relationships 

and collaboration with both students and with other groups of staff in school as the primary 

basis for their work with suicidality among students. 

 

Keywords: school social worker, suicide prevention, students, student health, suicidality 

among adolescents  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka skolkuratorers 

uppfattningar om och erfarenheter av skolsocialt arbete med suicidalitet hos elever. Två frågor 

har ställts. Den första frågan handlar om skolkuratorers uppfattningar och erfarenheter av 

suicidalitet hos elever. Resultatet visar att suicidalitet uppfattas vara ovanligt förekommande 

bland de elever skolkuratorerna har kontakt med, trots att erfarenheter av självmordstankar, 

självmordsförsök och självmord finns. Stress, psykisk ohälsa och svåra livssituationer ses vara 

bidragande orsaker till suicidalitet hos elever. Den andra frågan handlar om hur skolkuratorer 

beskriver det praktiska arbetet med suicidalitet hos elever. Resultatet visar att även om det i 

arbetet finns möjligheter att upptäcka och arbeta med suicidala elever är dessa möjligheter 

begränsade. Skolkuratorerna saknar i hög utsträckning suicidpreventiva instrument för att 

upptäcka och arbeta med suicidalitet i skolan. Istället beskrivs relationer med elever, samt 

internt samarbete med andra personalgrupper i skolan, utgöra grunden för arbetet med 

suicidalitet. 

 

Nyckelord: Skolkurator, självmordsprevention, elever, elevhälsa, suicidalitet hos unga 
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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som tagit sig tid att delta i denna 

undersökning. Ni har bidragit med värdefull information genom att engagerat och öppet 

berätta om era uppfattningar och erfarenheter. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår 

studie. Vi vill också tacka vår handledare Åsa Vidman som bidragit med viktig kunskap under 

arbetets gång och gett oss kontinuerligt stöd, kreativa råd och inte minst förtroende. Vi 

uppsatsförfattare har arbetat tillsammans och haft lika stort ansvar under hela processen. Det 

samarbete vi haft har varit välfungerande och trots att det ibland har varit tungrott har vi 

kompletterat varandra på ett bra sätt vilket hela tiden har fört oss framåt i arbetet.  

Gävle, maj 2015  

Christin Fors & Lena Nilsson  
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1. Inledning 

Varför unga människor har tankar om självmord och varför unga tar sina liv är frågor vi båda 

uppsatsförfattare funderat över och diskuterat med varandra. Under de senaste åren har vi 

tagit del av medias rapportering kring självmord bland unga som ett problem som ökat i 

omfattning. Utifrån eget intresse och i kombination med att vår utbildning inte närmare berört 

problematiken kring suicidalitet i förhållande till socionomers yrkesutövning har det fallit sig 

naturligt att fundera över vad denna yrkesgrupp kan bistå med i arbetet kring denna 

problematik. Efter att vi läst in oss på en del av den befintliga forskningen har vårt intresse för 

att undersöka socionomers arbete med självmordsproblematik bland unga vuxit sig starkare. 

Genom tidigare forskning identifierades skolan som en viktig plats för att arbeta med frågor 

som rör självmord och skolkuratorer som den profession som kan ha en viktig psykosocial 

och preventiv funktion. Det sociala arbete som bedrivs i skolan, skolsocialt arbete, kan 

definieras enligt följande: “det arbete som görs av skolans socialarbetare, i Sverige i regel av 

skolkuratorer” (Backlund, Ekberg, Hugo, Isaksson & Strand., 2012, s. 27). Ett centralt 

begrepp som redan här bör definieras är suicidalitet vilket inbegriper självmordstankar, 

självmordsförsök och självmord (Beskow, Palm-Beskow & Ehnvall., 2005). Utifrån att skolan 

betraktas som en viktig arena för arbete med suicidalitet, och att skolkuratorer är den 

yrkesgrupp med huvudansvar för det skolsociala arbetet som kan utgöra en viktig komponent 

i förhållande till problematiken, faller det sig naturligt att undersöka hur det sociala arbetet 

med suicidalitet kan se ut i denna kontext. 

 

Ungdomssjälvmord betraktas idag som ett folkhälsoproblem och är i flera länder en ledande 

dödsorsak bland unga individer 15-24 år (Barbosa et al., 2014; Dodig-Curković, Curković, 

Radić, Degmecić & Fileković., 2010; Hooven, Snedker & Thompson, 2012). I Sverige har 

dödligheten till följd av självmord minskat i alla åldersgrupper de senaste decennierna, utom 

hos unga individer i åldrarna 15-24 år där statistik visar det motsatta (se Socialstyrelsen, 

2013b). 

 

Enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP, 2006) 

har Sverige relativt sent, jämfört med övriga länder i västvärlden, kommit att uppmärksamma 

självmord som ett samhällsproblem och några bidragande orsaker till detta tros vara det tabu 

som omgärdar självmord samt föreställningar om att självmord inte går att förebygga. 
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Då unga tillbringar en stor del av sin tid i skolan är detta en viktig plats för att uppmärksamma 

elever med risk för självmord och arbeta förebyggande och forskning tyder också på att det 

sociala arbete som bedrivs i skolan kan ha stor betydelse när det kommer till att förebygga 

självmord (jfr Joe & Bryant, 2007; Singer & Slovak, 2011). När det kommer till det sociala 

arbetet som bedrivs av skolkuratorer i Sverige menar Backlund et al. (2012) att detta är ett 

område som lämnats relativt outforskat. 

 

Självmordstankar är vanligt förekommande bland barn och unga och undersökningar har visat 

att var tredje individ någon gång haft tankar på självmord (ibid.). I förslag till nationellt 

program för suicidprevention från NASP (2006) betonas vikten av att tidigt upptäcka familjer 

och individer med psykosocialt riskbeteende för att på ett tidigt stadium erbjuda insatser. 

Vidare är utbildning och samarbete mellan olika instanser av stor betydelse när det gäller att 

förebygga psykisk ohälsa och framtida suicidhandlingar (ibid.). 

 

1.1 Problemformulering 

Backlund et al. (2012) beskriver att forskning visat att det sociala arbetet som bedrivs i skolan 

inte får det utrymme som det kanske borde få och att det inte finns en kartlagd bild över hur 

skolkuratorers kompetens faktiskt utnyttjas i skolan. Vidare menar Backlund (2007) att den 

forskning som bedrivs inom socialt arbete i högre utsträckning bör bedrivas inom skolan. 

Singer och Slovak (2011) pekar på att det i det skolsociala arbetet, i synnerhet vad gäller 

arbetet med suicidala ungdomar, finns en upplevd brist på utbildning. Joe och Bryant (2007) 

menar att suicidpreventiva insatser i skolan är viktiga och att socialarbetare i skolan har en 

viktig funktion i detta arbete men det behövs utbildning, tid och ekonomiska resurser.  

 

I Socialstyrelsen och Skolverkets (2014) vägledning för elevhälsan framställs skolan som en 

viktig arena för hälsofrämjande arbete och här finns rekommendationer vad gäller elevhälsans 

uppgifter i frågor som rör självmordsrisk, men utformningen av specifika insatser och rutiner 

vilar i stor utsträckning på huvudmannen. Detta kan antas leda till olika tolkningar av 

rekommendationerna vilket i sin tur kan leda till att rutiner, praxis och preventiva insatser kan 

variera kraftigt från skola till skola, från kommun till kommun och även påverkas av 

tillgängliga resurser. 

 

Med detta som utgångspunkt finner vi det viktigt att utifrån skolkuratorers perspektiv få 

kunskap om det skolsociala arbetet med suicidalitet bland skolungdomar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka skolkuratorers uppfattning och erfarenhet av 

skolsocialt arbete med suicidalitet hos skolungdomar vilket kommer att göras utifrån följande 

frågeställningar: 

 

 Vilken uppfattning om och erfarenhet av suicidalitet hos elever har skolkuratorer? 

 

 Hur beskriver skolkuratorer det praktiska arbetet med suicidalitet hos elever? 

 

1.3 Disposition  

Detta examensarbete är indelat i sex kapitel där det första kapitlet består av inledning, 

problembakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar, information om hur arbetet 

är disponerat samt förklaring av centrala begrepp. I det andra kapitlet redovisas tidigare 

forskning och kunskap som har relevans för arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet är 

indelat i två teman, Suicidalitet hos unga samt Elevhälsan och skolkuratorn. Det andra 

kapitlet avslutas med en sammanfattning av kunskapsläget samt en diskussion kring vilken 

relevans tidigare forskning kan ha för detta examensarbete. I det tredje kapitlet redogörs för 

de teoretiska perspektiven Systemteori och Naiva teorier och deras relevans för detta arbete. 

Kapitel fyra innehåller en beskrivning av metod och tillvägagångssätt. Kapitlet fortsätter med 

en redogörelse för analysmetod och diskussion kring arbetets trovärdighet samt etiska 

ställningstaganden och avslutas med en metoddiskussion. I arbetets femte kapitel redovisas 

resultatet av det empiriskt insamlade materialet. Resultatet analyseras mot bakgrund av 

tidigare forskning och valda teoretiska perspektiv. I arbetets sjätte och sista kapitel 

sammanfattas och diskuteras resultatet. 

 

1.4  Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt redogörs för centrala begrepp som används i uppsatsen. 

 

Elevhälsa, kurator och skolkurator  

Elevhälsan är ett samlingsbegrepp som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser och elevhälsans främsta uppdrag är att verka för en 

hälsofrämjande skolutveckling (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Kuratorns huvudsakliga 

uppgift inom elevhälsan är att ansvara för psykosociala insatser (ibid.). Kurator och 

skolkurator används i denna uppsats synonymt. 
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Suicidalitet 

Suicidalitet definieras enligt Beskow et al. (2005) som ett begrepp som omfattar 

självmordstankar, självmordsförsök och självmord. 

Självmord och suicid 

Självmord och suicid är synonyma och avser en medveten, uppsåtlig, självförvållad 

livshotande handling som leder till döden (NASP, 2006). 

Självmordstankar och självmordsförsök 

Självmordstankar innefattar fantasier om, tankar på och önskningar om att begå självmord (jfr 

NASP, 2006). Självmordsförsök förklarar ett livshotande beteende som inte leder till döden 

(ibid.). 

Självmordsprevention/Suicidprevention 

Begreppet avser åtgärder för att förebygga suicidalitet (NASP, 2006). 

Unga, ungdom och unga vuxna 

Unga och ungdom används synonymt i arbetet och syftar främst på individer i högstadieålder 

(12/13år-16 år) och individer i gymnasieålder (17-19 år). Unga vuxna syftar till perioden 

mellan ung och vuxen, vanligtvis avses individer 18-24 år men det kan variera vilket i sådana 

fall tydliggörs i texten. 

 

2. Kunskapsläge 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning som på olika sätt har relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. I tidigare forskning har vi funnit vissa återkommande begrepp och områden 

som vi uppfattar vara essentiella. Dessa har sammanfattats till två huvudteman vilka är 

Suicidalitet hos unga samt Elevhälsan och skolkuratorn. Avslutningsvis sammanfattas 

resultaten från tidigare forskning och diskuteras utifrån vilken betydelse resultaten kan ha för 

den här undersökningen. 

 

2.1 Suicidalitet hos unga 

Forskning visar att ungdomssjälvmord i flera länder är en ledande dödsorsak bland unga 

individer och representerar ett stort hälsoproblem för denna grupp (jfr exempelvis Barbosa et 

al., 2013; Wasserman & Westerlund, 2003). När det gäller Sverige visar statistik från 

Socialstyrelsen (2013b) på en nedgång i antalet dödsfall till följd av självmord de senaste 
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decennierna och nedgången gäller alla åldersgrupper utom unga mellan 15 och 24 år där det 

istället skett en ökning. Socialstyrelsen (2013a) påvisar att det går att identifiera vissa 

könsskillnader när det gäller självmord då det visat sig att flickor och unga kvinnor i högre 

utsträckning har självmordstankar och begår fler självmordsförsök jämfört med pojkar och 

unga män. I Sverige är det dock vanligare med fullbordade självmord bland unga män än 

bland unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

NASP bedriver suicidforskning och arbetar för att förbättra och säkra självmordspreventiva 

insatser. Genom att bland annat bedriva tvärvetenskaplig forskning med främsta syfte att 

reducera antalet självmordsförsök är NASP statens expertorgan för suicidprevention (NASP, 

2014). NASP arbetar även tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) i frågor som 

berör självmordsprevention internationellt (ibid.). NASP (2006) beskriver att skolan kan bistå 

med faktorer som skyddar barn och unga mot psykisk ohälsa och suicidalitet. Vidare menar 

NASP att skolan ensam inte kan förväntas kompensera för brister i barn och ungdomars 

uppväxtmiljö då skolan endast är en arena för det hälsofrämjande arbetet. De bakomliggande 

faktorerna till ungas psykiska ohälsa kan ligga både hos individen själv, i sociala relationer 

och i samhällets struktur, eller i interaktionen mellan dessa faktorer. När det kommer till att 

främja psykisk hälsa och social utveckling hos barn och unga spelar familjen många gånger 

den viktigaste rollen (ibid.) Enligt NASP kan tankar på självmord ingå i människans 

existentiella livskamp, och detta blir särskilt tydligt under tonåren och/eller när individen 

ställs inför svåra livssituationer. Liknande resonemang går även att finna i Socialstyrelsen och 

Skolverkets (2014) vägledning för elevhälsan. Här beskrivs självmordstankar hos barn och 

unga som mycket vanligt förekommande och som en del av en naturlig utvecklingsprocess. 

Dessa tankar beskrivs vara ofarliga men övergår till att utgöra en risk när ungdomar 

återkommande har dessa tankar och föreställer sig att självmord är den enda utvägen (ibid.). 

Ungdomar berättar oftast inte om sina självmordstankar men efter att en ungdom begått 

självmord kan det visa sig att denne haft problem under en längre period (ibid.). Det är vanligt 

att ungdomar som begår fullbordade självmord tidigare gjort självmordsförsök och därför är 

det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla ungdomar i riskzonen för 

suicidalitet (ibid.). 

 

Singer och Slovak (2011) påpekar en brist av forskning som belyser de erfarenheter och 

attityder socialarbetare i skolan har när det kommer till att arbeta med suicidala elever i olika 

åldersspann. Självmord bland unga tillhör den tredje vanligaste dödsorsaken bland unga 
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individer i USA och suicidalitet hos barn och unga är ett stort folkhälsoproblem (ibid.). Singer 

och Slovak lyfter det faktum att trots att självmord är en av ledande dödsorsaker bland unga är 

det ändå till antalet relativt få och långt ifrån alla socialarbetare kommer i kontakt med elever 

som begår självmord. En betydligt mer vanligt återkommande angelägenhet för personal i 

skolan är därför mötet med unga som har självmordstankar eller gör försök till självmord 

(ibid.). I artikeln betonas att denna problematik går att förebygga och att det därmed är en stor 

angelägenhet för skolpersonal. Syftet med Singer och Slovaks explorativa studie var att 

kartlägga socialarbetares erfarenheter, uppfattningar, attityder och funktion i förhållande till 

att arbeta med suicidalitet hos unga och tillhandahålla en kunskapsgrund vad gäller detta. 

Resultatet av studien visade att många (< 80 procent) av skolans socialarbetare har kommit i 

kontakt och arbetat med suicidala ungdomar under de senaste två åren. Resultatet visade 

också att de flesta skolsocialarbetare kände att de hade tillräckligt mycket beredskap och 

kännedom om skolans självmordspolicy för att kunna möta och arbeta med denna 

problematik, däremot saknades i stor utsträckning avancerad utbildning i att arbeta med 

suicidala ungdomar. Studien belyser att trots att personalen själva fann att de hade tillräcklig 

kunskap kan det finnas ett glapp när det kommer till avancerad utbildning som förbereder 

skolans socialarbetare att kunna lyfta ämnet i skolan och arbeta på en mer preventiv nivå. 

Singer och Slovak menar att skolans socialarbetare behöver arbeta mer proaktivt när det gäller 

kunskap inom ämnet och att den preventiva funktion denna profession kan ha inte bör 

underskattas (ibid.).  

 

Renaud, Berlin, McGirr, Tecousignant och Turki (2008) har i sin kanadensiska studie 

utvärderat psykiatriska riskfaktorer vad gäller självmord bland barn- och ungdomar 11-18 år. I 

studien jämfördes 55 barn och ungdomar som hade begått självmord med 55 levande barn och 

ungdomar där båda grupperna i stor utsträckning överensstämde med avseende av ålder, 

etnicitet, geografisk bakgrund, familjeförhållanden och inkomster. Ett syfte med studien var 

att söka kopplingar mellan impulsiv beteendeproblematik, andra personlighetsdrag och 

självmord i denna urvalsgrupp. Resultatet av studien visade att de mest signifikanta 

riskfaktorerna för självmord i denna åldersgrupp är depressioner, alkohol-och drogmissbruk 

samt olika former av impulsivt och aggressivt beteende. Renaud et al. (2008) menar att det 

behövs en högre medvetenhet och bättre förståelse av att det finns samband mellan bland 

annat depressioner, stress, missbruk och självmord hos unga individer. Renaud et al. drar en 

slutsats om att för att kunna förebygga självmord behöver särskild uppmärksamhet riktas mot 
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barn och unga med depressionsdiagnoser samt mot de som har substans- och/eller 

alkoholmissbruk och andra beteendediagnoser.   

 

Barbosa et al. (2010) har i sin studie ämnat undersöka om det finns ett samband mellan 

barndomstrauman och suicidalitet hos individer mellan 14 och 25 år. Studien genomfördes i 

den mest självmordstäta staden i Brasilien, Rio Grande do Sul (ibid.). De olika 

traumaområden som utvärderades var känslomässig försummelse, fysisk försummelse, 

sexuella övergrepp, fysisk misshandel och psykisk misshandel och för detta användes ett 

särskilt frågeformulär, Childhood Trauma Questionnarie. Resultatet visade att självmord 

kunde associeras till arbetslöshet, alkoholmissbruk, tobaksbruk och alla typer av 

barndomstrauman. Risken för självmord var också högre bland annat hos kvinnor och hos 

arbetslösa individer. Självmordsrisken var förhöjd i alla typer av trauman och ett antagande 

som gjordes var att prevention mot tidiga trauman kan minska risken för självmord hos unga 

individer (ibid.). Barbosa et al. menar att självmordsbeteende involverar självskadebeteende 

som utförs av individer med faktisk intention att dö och självmordsrisk inkluderar både 

självmordsbeteende och självmordstankar. Det finns kopplingar mellan självmordsrisk och 

alkoholmissbruk, impulsivitet, psykiatriska sjukdomar och stressande livshändelser (ibid.).  

 

Aseltine Jr och De Martino (2004) redogör för att självmord bland unga är ett stort 

folkhälsoproblem i USA och antalet självmord bland unga 15-24 år har tredubblats sedan år 

1950. Aseltine Jr och De Martino menar att flera olika självmordspreventiva metoder har 

införlivats i gymnasiets läroplaner under de senaste 15 åren men få av dessa har utvärderats 

mer ingående och av de som gjort det, har blandade resultat presenterats. Positiva effekter har 

bland annat varit ökad medvetenhet och kunskap om självmord, ökad självmedvetenhet, ökad 

problemhanteringsförmåga, bättre stöd från familj samt reducerad depression. Trots att det 

finns vissa studier som visar positiva resultat menar Aseltine Jr och De Martino att de 

överskuggas av flera andra studier som inte har lyckats visa att dessa interventioner ger några 

som helst effekter vad gäller attityder och beteende hos elever. Aseltine Jr och De Martino har 

i sin studie med 2100 medverkande high schoolelever undersökt effektiviteten av det 

skolbaserade suicidpreventiva programmet Signs of Suicide, SOS. Genom en kursplan som 

medverkar till att öka medvetenheten om självmord och faktorer som kan kopplas till 

självmord samt en kort screening (preliminärundersökning) av depression och andra 

riskfaktorer för självmord innehåller programmet två huvudsakliga suicidpreventiva strategier 

(ibid.). Genom SOS får ungdomar lära sig att känna igen tecken på suicidalitet och depression 
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både hos sig själva och hos andra, och de får också lära sig hur de kan agera för att förebygga 

självmord (ibid.). I undersökningen jämfördes en kontrollgrupp mot en undersökningsgrupp 

och tre månader efter implementering av programmet fick samtliga elever fylla i 

självskattningsformulär. Resultatet visade att undersökningsgruppen hade signifikant lägre 

siffror när det gäller självmordsförsök, större kunskap samt mer adaptiva attityder mot 

depression och självmord än kontrollgruppen. Slutsatsen som dragits är att SOS är det första 

skolbaserade suicidpreventiva program som visat signifikant minskning av självrapporterade 

självmordsförsök, åtminstone vad gäller på kort sikt (ibid.).   

 

White och Morris (2010) har i sin kanadensiska studie ämnat undersöka skolbaserade 

suicidpreventionsprogram för unga. White och Morris studerar bland annat hur 

suicidpreventiva program är konstruerade och belyser falluckor, komplexiteter samt 

möjligheter med dessa program. Genom att undersöka funktionen av självmordspreventiva 

program i två gymnasieskolor i Kanada har White och Morris funnit vissa återkommande 

riskfaktorer för ungdomssjälvmord som både unga och vuxna i skolan refererar till. Dessa är 

bland annat depressioner, stress och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att många 

unga som tar sina liv har odiagnostiserade psykiska sjukdomar (ibid.).  White och Morris 

beskriver att skolbaserade självmordspreventiva utbildningsprogram infördes först under 

1980-talet, efter att en betydande ökning av självmord bland unga, 15-19 år, identifierats i 

flera västerländska länder. Flera olika typer av självmordspreventiva program har sedan dess 

prövats, exempelvis omfattande program som syftar till att göra alla inom skolan 

uppmärksamma på självmord och utbilda alla elever till att ha en roll som kamratstödjare 

(ibid.). Ett annat exempel är skolbaserade screeningprogram som syftar till att upptäcka elever 

som bedöms vara i riskzonen för självmord och därmed kunna erbjuda stöd (ibid.). I Kanada 

är självmord den tredje vanligaste dödsorsaken bland unga (ibid.). White och Morris menar att 

det är viktigt att belysa komplexiteten vad gäller självmord, möjligheten att förebygga 

självmord samt att det inte finns något koncept som kan täcka upp för denna komplexitet. 

White och Morris ifrågasätter den ofta medicinska och enkelspåriga konstruktionen av många 

självmordspreventiva program och menar att de är smalt utformade med en ofta förutbestämd, 

standardiserad metod som inte är förenad med den komplexitet som råder i verkligheten. 

Resultatet av White och Morris studie har visat att självmordspreventiva program kan leda till 

en ökad kunskap hos elever men att det ofta saknas kunskap och evidens vad gäller oönskade 

effekter. White och Morris refererar till Aseltine Jr och DeMartinos (2004) resultat och pekar 

samtidigt på andra studier som, trots att de resultat som Aseltine Jr och DeMartino presenterat 
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verkat lovande, visar att det finns en mängd metodologiska brister och ett flertal 

kunskapsluckor att fylla för att kunna fastställa effekten av dessa program.  

 

Dodig-Curkovíc et al. (2010) påpekar att självmord bland unga är ett folkhälsoproblem som 

under de senaste decennierna ökat dramatiskt och därmed är en av ledande dödsorsaker hos 

unga. Data har visat en ökning av självskadebeteende hos unga individer, både i världen och i 

Kroatien där Dodig-Curkovíc et al. har gjort sin undersökning av riskfaktorer och 

epidemiologiska kännetecken för suicidalt beteende och självmord bland barn och unga. 

Riskfaktorer för självmord varierar och kan handla om familjeförhållanden, yttre miljö såsom 

skola, vänner och social miljö, men också tv och internet kan inverka. Signifikanta 

riskfaktorer har bland andra visat sig vara genetisk känslighet, tidigare självmordsförsök, 

tidigare sexuella övergrepp, negativ anknytning till föräldrar samt mobbning där alla former 

av deltagande (mobbare eller mobbad) har visat sig öka risken för suicidalitet hos unga (ibid.). 

Dodig-Curkovíc et al. menar att Kroatien inte är något undantag från dessa riskfaktorer utan 

följer de trender som data visar vad gäller andra delar av världen. Det är viktigt att inkludera 

familjen när det kommer till planering och behandling. Ett barns familj kan vara riskfaktor 

men också en stark skyddsfaktor vad gäller terapeutisk effekt och föräldrar har ett stort ansvar 

gällande sina barns utveckling (ibid.). En slutsats av studien är att det är svårt att fastställa 

någon linjär korrespondens mellan riskfaktorer och suicidalt beteende. Orsakerna till suicidalt 

beteende är vanligtvis en kombination av olika faktorer vilka kan vara genetiska, tidigare 

erfarenheter och upplevelser eller särskilt stressfulla händelser (ibid.). 

 

2.2 Elevhälsan och skolkuratorn 

Då nya Skollagen (SFS 2010:800) började tillämpas år 2011 samlades skolhälsovården och 

den särskilda elevvården tillsammans med specialpedagogiska insatser till en samlad 

elevhälsa. I denna ingår medicinska-, psykologiska-, psykosociala- och specialpedagogiska 

insatser, i syfte att öka samverkan samt betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i 

skolan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Skolan är den plats där de flesta unga som 

fortfarande lyder under skolplikt befinner sig under en stor del av dagen, och enligt Skollagen 

(SFS 2010:800), 25 §, ska eleverna ha tillgång till skolkurator. Skolkuratorn har ett särskilt 

ansvar för psykosocialt arbete vilket kan innefatta stödjande och motiverande samtal eller 

krissamtal med elever och deras familjer i frågor som rör situationen i skolan (ibid.). 

Skollagen (SFS 2010:800) anger inte i detalj hur de olika personalkategorierna ska arbeta men 
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vikten av att det finns tillgång till personal och resurser som säkerställer att elevhälsan kan 

utföra arbetsuppgifter utifrån vad som anges inom ramen för lagar och författningar betonas 

(ibid.).  

 

Socialstyrelsens och Skolverkets (2014) vägledning för elevhälsan beskriver skolan som en 

viktig arena för hälsofrämjande arbete samt för att uppmärksamma elever som kan vara i 

behov av stöd. Skolan har ansvar att utforma skriftliga rutiner för hur personalen ska agera om 

elever uttrycker tankar om att ta sitt liv eller gör självmordsförsök (ibid.). Om en elev tar sitt 

liv ska skolan arbeta enligt den befintliga krisplanen som gäller för alla dödsfall, oavsett orsak 

(ibid.). För att en elevs situation ska kunna utredas och lämpligt stöd kunna sättas in bör 

skolan uppmärksamma varningssignaler, däribland försämrade skolresultat, upprepad ogiltig 

frånvaro och bristande intresse (ibid.). Socialstyrelsen och Skolverket betonar vikten av att all 

personal i skolan ska samarbeta med elevers vårdnadshavare då det finns ett ömsesidigt 

ansvar kring elevernas skolgång och därmed är det viktigt att försöka skapa en så god relation 

som möjligt mellan hem och skola. 

 

Vikten av att det arbete som bedrivs inom elevhälsan består av rätt kompetens och att 

samverkan med övrig skolpersonal sker betonas i skollagens förarbeten (Prop.2009/10:165). 

Vidare, att samverkan också sker med externa instanser inom exempelvis hälso-och sjukvård 

samt socialtjänst (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014.). Lärare och personal inom elevhälsan 

är tillsammans ansvariga för att uppmärksamma rektor kring problemen som i sin tur initierar 

utredning och beslutar om vissa stödåtgärder (ibid.). I de fall skolkuratorn, eller annan 

personal i skolan, får kännedom om att en elev far illa, eller riskerar att fara illa, finns det 

enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. 

 

Det finns en allmän uppfattning om att när en individ väl bestämt sig för att ta sitt liv så går 

det inte att hindra hen vilket enligt olika studier är ett felaktigt antagande då självmord ofta 

kan förebyggas (NASP, 2006; Singer & Slovak, 2011). I Statens folkhälsoinstituts och 

Socialstyrelsens förslag till nationellt program för självmordsprevention (Prop. 2007/08:110) 

anges att det är av vikt att kontinuerligt arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och självmord. 

Strategierna i förslaget riktades till huvudmän för olika institutioner däribland 

skolhälsovården och elevhälsan (ibid.). De nationella mål för självmordsprevention i Sverige 

som berör unga handlar främst om att undervisa och träna vuxna och elever att se tecken som 

kan indikera problem som depression och suicidalitet hos unga (NASP, 2006). 
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Skolhälsovården och elevhälsans särskilda ansvar gällande hälsofrämjande arbete bör enligt 

forskare, förutom att arbeta mot kunskapsmålen, tillhandahålla undervisning om psykisk 

hälsovård, kris- och konflikthantering samt kamratstöd (ibid.). När det kommer till 

självmordspreventiva program menar NASP (2006) att flera av de screeningprogram som 

används i dagens skolor och främst i USA, behöver stärkas vad gäller utvärdering och effekt 

för att vetenskapligt kunna tillförsäkra någon effektivitet. 

 

Joe och Bryant (2007) har genom en litteraturstudie undersökt självmordspreventiva 

screeningprogram, riskfaktorer och varningssignaler i syfte att skapa förståelse för 

evidensbaserade screeningprogram i amerikanska skolor. Joe & Bryant menar att screening 

för suicidalitet i skolan är en lovande metod för att tidigt upptäcka ungdomar som är i risk för 

att begå självmord, vidare att det fortfarande saknas forskning kring riskfaktorer, utveckling 

av bedömningsinstrument samt vilka effekter sådana instrument kan ha.  Joe & Bryant 

poängteraratt skolan är en viktig plats för att upptäcka och förebygga självmord, samt att 

socialarbetare i skolan kan vara ett viktigt instrument när det gäller att implementera 

suicidpreventiva screeningprogram, men för att detta ska vara möjligt krävs tid, utbildning 

och ekonomiska resurser. 

 

Backlund (2007) har i sin avhandling ämnat undersöka den svenska skolans elevvård utifrån 

tillgängliga resurser, organisatorisk uppbyggnad och praktisk funktion. Backlund (2007) 

påpekar att det saknas kunskap kring vilka elevvårdande resurser skolan har och att det 

praktiskt taget saknas svenska studier av skolkuratorer. Resultatet visar bland annat att 

elevhälsan i stor utsträckning beror av skolans tillgänglighet av resurser och att dessa varierar 

kraftigt mellan olika skolor. Resultatet visar även att skolkuratorer inte per självklarhet finns 

som en tillgänglig resurs och att skolkuratorer och övrig personal inom elevhälsa ofta utgör en 

viktig länk mellan skolan och andra samhällsfunktioner. Skollagen (SFS 2010:800) anger inte 

i detalj hur de olika personalkategorierna ska arbeta men vikten av att det finns tillgång till 

personal och resurser som säkerställer att elevhälsan kan utföra arbetsuppgifter utifrån vad 

som anges inom ramen för lagar och författningar betonas. Backlund (2007) menar att det 

faktum att skolkuratorns arbete är relativt oreglerat kan leda till att skolkuratorns roll blir 

oklar och det arbete skolkuratorn utför blir beroende av person och situation 

 

En kvantitativ studie av Wasserman och Westerlund (2003) med syfte att undersöka i vilken 

utsträckning högstadieskolor och gymnasieskolor i Sverige har självmordsförebyggande 
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åtgärder visar att relativt många rektorer i svenska högstadie- och gymnasieskolor har 

erfarenhet av suicidalitet bland elever men trots detta finns brister när det gäller 

preventionsprogram och utbildning av skolpersonal kring suicidpreventiva åtgärder. Av totalt 

811 respondenter (rektorer) svarade 60 procent att skriftliga planer kring suicidalitet saknas 

och dessutom svarade färre än 50 procent att de ville införa något sådant i sina skolor (ibid.). 

Resultatet från studien tyder på att det finns brister vad gäller svenska skolors beredskap att 

kunna identifiera och erbjuda stödåtgärder till elever som befinner sig i riskzonen för 

suicidalitet, däremot svarar över 60 procent att det finns skriftliga planer om elever tar sina liv 

och hänvisar till de ”allmänna krisplanerna” som gäller vid alla dödsfall (ibid., s. 465). 

Bristerna förklaras delvis med att det inte finns tillräckliga resurser, kunskap eller intresse hos 

skolornas huvudmän för att implementera suicidpreventiva program (ibid.). 

 

2.3 Sammanfattning av kunskapsläget 

Självmord bland unga uppfattas idag som ett folkhälsoproblem i Sverige såväl som 

internationellt. I Sverige har dödsfallen minskat i alla åldersgrupper utom bland unga i 

åldrarna 15-24 år där det motsatta skett. När det gäller självmordstankar och självmordsförsök 

har det visat sig att det är vanligare bland flickor, medan fullbordade självmord är vanligare 

bland pojkar. Det finns vissa psykiatriska riskfaktorer för självmord däribland depressioner, 

stress, alkohol- och drogmissbruk samt olika beteendestörningar. Det finns också sociala 

riskfaktorer för självmord och självmordstankar, däribland familjedynamik, skola, vänner, att 

bli mobbad eller att vara mobbad samt social miljö och Internet.  

 

Skolan kan ha en skyddande effekt mot psykisk ohälsa och suicidalitet hos unga samtidigt 

som vikten av ungas familj inte kan räknas bort. Det finns suicidpreventiva screeningprogram 

som används i vissa skolor men ännu kan forskning inte säkerställa dess effekt och det finns 

kunskapsluckor vad gäller dess brister. Det kan vara naturligt att ha självmordstankar under 

tonåren men om tankarna är ihållande kan de komma att utgöra risk för självmord. Svenska 

skolor har idag en samlad elevhälsa med bred kompetens vars syfte är att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Enligt lag ska alla elever i svensk skola ha tillgång till 

skolkurator men forskning har visat att det inte alltid ser så ut vilket förklaras med bristande 

resurser. Skolkuratorns uppdrag inom elevhälsan är att arbeta med psykosociala frågor. När 

det gäller självmordspreventiva insatser till barn och unga har skolan en viktig funktion i att 

uppmärksamma elever med risk för suicidalitet samt erbjuda stödåtgärder och utbildning för 

både barn, unga och vuxna. Vidare bör det finnas skriftliga rutiner kring hur skolan ska arbeta 
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med suicidalitet. Forskning har visat att det finns brister i det suicidpreventiva arbetet i dagens 

svenska skola och orsakerna till detta förklaras bland annat med bristande resurser, bristande 

kunskap och bristande intresse hos skolornas huvudmän. 

 

Uppsatsen första undersökningsområde är vilka uppfattningar och erfarenheter skolkuratorer 

har av suicidalitet hos elever. Utifrån denna frågeställning anser vi det vara relevant att först 

presentera en bild av hur kunskapsläget gällande suicidalitet hos unga ser ut inom 

forskningsvärlden, exempelvis i vilken utsträckning suicidalitet hos unga uppfattas som ett 

problem och isåfall på vilket sätt. Detta ser vi att forskningen som presenteras under 2.1 i stor 

utsträckning svarar på. Uppsatsens andra undersökningsområde är hur skolkuratorerna 

beskriver det praktiska arbetet med suicidalitet hos elever. Utifrån denna frågeställning anser 

vi det vara relevant att presentera forskning som fokuserar på suicidproblematiken i 

förhållande till ett skolsocialt arbete, exempelvis hur suicidprevention kan se ut i skolan och i 

vilken utsträckning socialarbetare i skolan arbetar med denna problematik. Detta ser vi att 

forskningen som presenteras under 2.2 i stor utsträckning svarar på. Denna forskning har 

relevans för vår undersökning genom att utgöra en bakgrund mot vilken resultaten från 

intervjuerna med skolkuratorerna kommer att jämföras. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska perspektiv som kommer att användas vid analys av 

det empiriska materialet. För att belysa undersökningens syfte och frågeställningar har två 

teorier valts, systemteori och naiva teorier. Teorierna utgör grund för analys av det material 

som samlats in genom intervjuer. Systemteori är en vetenskaplig teoribildning som kan ses 

som grundläggande för allt psykosocialt arbete då den betraktas som en öppen teori med ett 

brett fokus där olika begrepp, hypoteser och modeller kan infogas (Bernler & Johnsson, 

2001). Systemteori bedöms vara relevant utifrån att den är grundläggande för det arbete, det 

psykosociala, som skolkuratorer bedriver. Det gör det möjligt att synliggöra den helhet och de 

sammanhang i vilka skolkuratorn befinner sig och har att förhålla sig till. Naiva teorier är 

teoribildning utifrån praktisk kunskap och används i undersökningen för att förklara vad som 

kan ligga till grund för professionella gruppers uppfattningar. Naiva teorier bedöms vara 

relevant för att förklara skolkuratorers handlingar och bedömningar utifrån sina respektive 

erfarenheter och uppfattningar av sitt arbete med suicidproblematik. Vi anser att dessa teorier 

kompletterar varandra på ett bra sätt.  
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3.1 Systemteori 

Grundläggande för systemteori är tanken om att individen är del i ett system som även 

inkluderar andra system och genom detta finns en interaktion mellan psykologiska och sociala 

infallsvinklar av praktiken (Payne, 2005). Systemteorins huvudpunkter ligger vid att förstå 

omvärlden genom att betrakta helheter, fokusera på relationer och se mönster snarare än att 

fokusera vid motsatsförhållanden (Öquist, 2008). 

 

Systemteori sägs vara grundläggande för allt psykosocialt arbete (Lundin et al., 2007) och i 

det sociala arbete som sker inom ramen för systemiska perspektiv är det viktigt att för varje 

unik situation observera hur personliga och sociala aspekter koopererar med varandra och 

bildar en helhet samt lägga fokus vid de sociala relationer och nätverk en individ har och 

ingår i (Payne, 2005). 

 

I alla system finns en social ordning som individen ska passa in i (Payne, 2005). Denna 

sociala ordning kan enligt Öquist (2008) benämnas “logiska nivåer” och för att ett system ska 

fungera behöver gränserna mellan dessa olika nivåer vara tydliga. Vidare menar Öquist 

(2008) att alla system är hierarkiskt ordnade, att de högre nivåerna alltid är överordnade de 

lägre och högre nivåerna behöver följaktligen ha fokus på ett större område.  

 

Öquist (2008) menar att om vi vill hjälpa andra individer och på något sätt vara med och bidra 

till förändring är det nödvändigt att vi förhåller oss neutrala och ser till hela kontexter och 

system då helheten alltid är större än delarna. I det psykosociala arbetet innebär 

helhetsbegreppet att en individs beteende endast kan förstås utifrån det sammanhang där 

individen befinner sig (Bernler & Johansson, 2001). Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

människor och deras omvärld, och det är vad som sker i nuet som räknas (Öquist, 2008). Med 

ett systemiskt tänk förklaras inte människors problem med modeller som riktar in sig på att 

finna orsaken hos individen eftersom denne endast betraktas vara en enhet i helheten och 

därför måste problemet betraktas som en del av något större, sättas in i det totala sociala 

sammanhanget, i helheten (ibid.). Genom att tillämpa ett systemiskt perspektiv läggs vikt vid 

att observera olika resurser och nätverk som individer har och hur dessa kan fungera effektivt, 

och arbetet kan bland annat handla om att försöka stärka, behålla och/eller förbättra individers 

sociala nätverk (Payne, 2005.). Påfrestningar av olika slag kan skapa obalans i ett system 

vilket kan vara en enskild individ såväl som en familj eller en skola (ibid.) 
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3.2 Naiva teorier 

Naiva teorier är ett begrepp som syftar till människors föreställningar om något. 

Föreställningar som erhålls i människors praktiska vardag (Olsson, 2009) Det handlar om de 

föreställningar människor har om sig själva, om andra och om sin omvärld (ibid.). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har synen på socialt arbete och dess praktik varierat både vad 

gäller utbildning och vilka kvaliteter den professionella bör ha (Olsson, 2009). Olika synsätt 

ger olika förklaringar till uppkomsten av sociala problem samt vilka behandlingsmetoder som 

är att föredra framför andra (ibid.). Vad Olsson (2009) menar är att även om professionella ha 

en viss utbildning och metodlära har socialarbetare, genom sina erfarenheter och 

vardagskunskaper, formulerat egna teorier och uppfattningar om vad som är det bästa sättet 

att bemöta och hjälpa klienter på. En slags praktisk vardagskunskap som erhålls inom den 

kontext man är verksam i, en kunskapsbildning som skiljer sig från systematiska 

teoribildningar (ibid.). 

 

Olsson (2009) beskriver uppbyggnaden av denna kunskapsbildning utifrån att socialarbetaren 

skaffar sig kunskaper om olika fenomen i vardagen som ger vissa erfarenheter. Utifrån dessa 

erfarenheter gör sedan socialarbetaren konklusioner. Sättet genom vilket socialarbetaren 

införskaffar dessa erfarenheter sker på ett visst sätt (exempelvis genom samtal med klienter) 

vilket innebär att det är en slags metod, något Olsson (2009) kallar erfarenhetsmetod. 

 

När socialarbetaren sedan tillämpar denna metod får hen tillgång till en viss typ av 

information vilken bidrar till en särskild förståelse och föreställningar om ett särskilt 

fenomenet (ibid.). När socialarbetaren arbetat under en tid och informationen som erhålls är 

återkommande blir dessa en verklighet, en sanning som kommer att avgöra vilken information 

som socialarbetaren kommer att bedöma vara viktig och inte (ibid.). 

 

Med tiden får socialarbetaren vardagskunskap, en “tyst kunskap” som bygger på individuella 

praktiska erfarenheter och som denne utgår i från i sitt arbete. I praktiken innebär detta att 

socialarbetare attribuerar fenomen och handlingar utifrån sina respektive föreställningar. Det 

innebär också att det praktiska professionella arbetet som bedrivs inom människobehandlande 

yrken baseras på mer än bara vetenskaplig teoribildning (ibid.). Naiva teorier används bland 

annat för att undersöka hur olika förklaringsmodeller utvecklas hos professionella och för att 

förklara att egna föreställningar och erfarenheter har stor betydelse för hur socialarbetare 
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utövar sitt yrke (ibid.). Dessa teorier kan användas för att beskriva och analysera den 

praktiska kunskap hos socialarbetare som många gånger ligger till grund för det som sker i 

mötet mellan den professionella och klient, såsom socialarbetarens tankar om ett visst 

problem, socialarbetarens specifika handlingar och de hjälpinsatser socialarbetaren erbjuder 

(ibid.). Naiva teorier kan också användas för att analysera hur samspel och interaktion mellan 

professionella i en arbetsgrupp har inverkan i arbetet eller hur samspelet i en viss organisation 

påverkar den enskilde arbetarens jobb (ibid.). 

 

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur examensarbetet är utformat med avseende på val av metod, 

tillvägagångssätt och analysmetod. Vidare diskuteras arbetets trovärdighet och redogörs för 

etiska ställningstaganden. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod 

Utgångspunkten för detta examensarbete är skolkuratorers uppfattningar, erfarenheter och 

beskrivningar av att arbeta med frågor som rör suicidalitet bland ungdomar. Arbetet bygger på 

kvalitativa intervjuer med skolkuratorer som arbetar med ungdomar i högstadiet eller på 

gymnasiet. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att få kunskap om individers 

subjektiva upplevelser och erfarenheter och genom att använda en kvalitativ ansats är det 

möjligt att fånga individens beskrivningar, bedömningar och kunskaper om ett visst fenomen 

(jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar faller det sig 

därför naturligt att använda denna metod. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en 

intervjuguide som utformats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, problemområde 

samt tidigare forskning. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 

4.2.1 Urval för intervju 

Några kriterier för att få hög kvalitet när det gäller intervjuer är att undersökaren väljer 

intervjupersoner som kan ge relevant information (Larsson, 2005). För detta har urvalet till 

undersökning avgränsats till skolkuratorer som arbetar med elever i högstadiet och gymnasiet. 

Inledningsvis gjordes en inventering av grundskolor och gymnasieskolor i både kommunal 

och privat regi i fem kommuner i Gävleborgs län. Ett brev skickades via e-post till de 
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skolkuratorer där det fanns en e-postadress angiven på kommunens hemsida. Till de skolor 

som saknade information om skolkurator skickades brevet istället till rektor eller administrativ 

personal. De skolor där det fanns uppgift om skolkurator men saknades e-postadress 

kontaktades inledningsvis via telefon i syfte att få en e-postadress till skolkuratorn. Brevet 

som skickades ut innehöll information om undersökningens syfte, beräknad tidsåtgång, etiska 

riktlinjer och en förfrågan om deltagande i intervju (bilaga 1). 

 

Kriterium för deltagande i undersökningen var att intervjupersonen arbetade som skolkurator i 

Gävleborgs län, hade kontakt med elever i högstadiet eller gymnasiet samt att 

intervjupersonen hade socionomutbildning. Dessutom fanns ett önskemål om att 

intervjupersonen gärna skulle ha minst ett års erfarenhet av skolkurativt arbete, för att 

därigenom öka möjligheterna till så informationsrika utsagor som möjligt. Urvalet av 

intervjupersoner gjordes genom självselektionsurval som Enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012) är en variant av första-bästaurval där beslutet om 

deltagande i en undersökning ligger hos de tilltänkta intervjupersonerna. 

 

Totalt skickades 33 förfrågningarna om att delta i undersökningen ut och de skolkuratorer 

som först tackade ja till att medverka valdes ut. Dessa sju skolkuratorer kontaktades via e-

post, och dag och tid för intervju bestämdes. På grund av att den sjunde intervjun inte kunde 

genomföras inom den uppsatta tidsramen valdes den bort. Samtliga intervjupersoner hade 

socionomutbildning och arbetade vid tiden för intervjun som skolkurator i Gävleborgs län. 

Fyra intervjupersoner arbetade som skolkurator på skolor i kommunal regi och två 

intervjupersoner arbetade i privat skola. Fem intervjupersoner arbetade med elever i 

högstadiet och en arbetade med gymnasielever. Intervjupersonernas erfarenhet inom yrket 

varierade mellan några månader upp till mer än 20 år. 

 

4.2.2 Intervjuerna 

I examensarbetet har intervjuer med sex personer genomförts. Intervjuerna genomfördes med 

en person åt gången och samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 19 och 36 minuter. Vid det första 

intervjutillfället var vi båda uppsatsförfattare närvarande. En av oss hade rollen som 

intervjuare medan den andra antecknade stödord, kontrollerade att samtliga temaområden i 

intervjuguiden täcktes in samt hjälpte till att ställa eventuella följdfrågor. Vid de följande fem 
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intervjutillfällena valde vi att dela upp oss och göra intervjuerna enskilt. Anledningen till detta 

var främst att utnyttja tiden på ett effektivt sätt. 

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 2) med olika temaområden kring vilka 

intervjun kretsade. Inom varje temaområde formulerades förslag på frågor och följdfrågor 

som vid behov kunde användas för att klargöra ett eller flera temaområden. Valet att använda 

en intervjuguide med temaområden gjordes utifrån att det då finns ett visst utrymme för 

spontanitet och flexibilitet i intervjusituationen samtidigt som guiden säkerställer att samtliga 

temaområden täcks in (jfr Larsson, 2005). 

 

Vid varje intervjutillfälle informerades inledningsvis om syfte, etiska ställningstaganden samt 

hur det insamlade materialet skulle användas. Vidare informerades kortfattat om vilka 

frågeområden som skulle komma att beröras under intervjun. Efter att samtycke erhållits 

spelades intervjuerna in med hjälp av inspelningsutrustning. Syftet med att spela in 

intervjuerna var att få undersökningen så korrekt som möjlig, att fokus kunde läggas vid 

ämnet och intervjuns dynamik samt att undvika att gå miste om viktig information genom att 

kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningen flera gånger (jfr Larsson, 2005; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Ytterligare ett syfte med ljudinspelningen var möjligheten att kunna citera 

intervjupersonerna ordagrant (jfr Larsson, 2005). 

 

I intervjusituationen fanns möjlighet att diskutera utifrån intervjuguidens olika temaområden i 

den ordning som passade intervjupersonen bäst. Några intervjupersoner pratade och berättade 

fritt, medan andra ville svara utifrån tydligare frågeställningar. Under intervjuerna strävades 

efter att intervjupersonen skulle ha möjlighet att prata så fritt som möjligt. Inledningsvis 

ställdes uppvärmningsfrågor i syfte att skapa kontakt och bra stämning mellan intervjuare och 

intervjuperson (jfr Esaiason, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Sedan ställdes 

tematiska frågor av typen ”Kan du berätta om ditt arbete som skolkurator?” i syfte att låta 

intervjupersonen berätta utan påverkan av den som intervjuar (ibid.). Beroende på vilka svar 

som framkom ställdes uppföljningsfrågor kring det som just sagts i syfte att få fram ytterligare 

information. Under intervjun användes även direkta frågor som exempelvis ”Vilka rutiner har 

ni om en elev skulle begå självmord?” och tolkande frågor som ”Om jag förstår dig rätt så är 

det en bedömningsfråga från din sida?” (ibid.). Avslutningsvis ställdes frågan “Är det något 

annat du vill ta upp?” i syfte att öppna upp för intervjupersonen att tillägga något. 
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I direkt anslutning till intervjuerna transkriberades dessa i sin helhet. Språket ändrades från 

talspråk till skriftspråk, dels för att ge en rättvisare bild av intervjupersonerna, dels för att göra 

det möjligt att citera intervjupersonerna (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). De citat 

som redovisats i resultatet har i vissa fall bearbetats något i syfte att få bättre flyt i texten utan 

att innebörden i citatet på något sätt ändrats. Den första intervjun transkriberades av oss båda 

uppsatsförfattare och utskrifterna jämfördes senare för att kontrollera noggrannheten. De 

transkriberade intervjuerna sparades på ett USB-minne som utbyttes mellan oss 

uppsatsförfattare och av etiska skäl skickades utskrifterna endast i undantagsfall via e-post. I 

de fall intervjuerna skickades via e-post togs all information som skulle kunna vara 

identifierande bort. 

 

4.2.3 Sökprocessen och urval av litteratur 

Inledningsvis användes DiVA-portalen för att söka och läsa tidigare uppsatser inom 

ämnesområdet. Här noterades relevanta sökord och idéer om intressanta artiklar och centrala 

författare inhämtades från uppsatsernas referenslistor. I nästa steg användes databaserna Web 

of Science, SocINDEX och Google Scholar för att söka artiklar med hjälp av sökorden 

suicid*, suicide prevention, prevent* school social work*, suicide attempt, adolescence*, 

youth*. Sökorden har använts enskilt såväl som i olika kombinationer. 

 

Majoriteten av den forskning som behandlar kopplingen mellan suicidalitet och förebyggande 

socialt arbete i skolan är producerad under 2000-talet. Vid inventering av vetenskapliga 

artiklar mellan 1980 och 1990 som behandlar prevention och suicidalitet bland ungdomar har 

det visat sig att de flesta relaterar till psykiatri och färre till socialt arbete (se exempelvis 

Deykin, 1989; Kotila & Lonnqvist, 1989; Pfeffer, 1984). Även om majoriteten av 

suicicidforskning fortfarande ligger inom disciplinerna psykiatri och medicin har forskningen 

också, främst från sent 1990-tal och framåt, riktat fokus mot socialt arbete i relation till 

suicidalitet och självmordsprevention, inkluderat det sociala arbete som bedrivs i skolan. 

Under 1980-talet blev skolbaserade suicidpreventiva program allt vanligare som en följd av 

att antalet självmord ökade bland unga i åldrarna 15-19 i många länder (White & Morris, 

2010). 

 

Vid genomgång av ett femtontal vetenskapliga artiklar från slutet av 1980-talet fram till idag, 

som berör suicidalitet bland unga, kan vi se att självmord bland unga betraktas som ett stort 

problem, och i många artiklar beskrivs självmord som en ledande orsak till unga individers 
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död (jfr exempelvis American Academy of Pediatrics, Committee on Adolescence, 1988; 

Aseltine Jr & DeMartino, 2004; Singer & Slovak, 2011; Hooven, Snedker & Thompson, 

2012; Barbosa et al., 2014). Forskningen skiljer sig inte nämnvärt åt över tid vad gäller 

uppfattningen om suicidalitet bland unga som ett angeläget problem. I forskningen under 

2000-talet läggs större vikt vid att studera preventiva insatser och metoder i syfte att 

identifiera vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen för självmord samt vilka effekter 

olika preventiva program kan ha. För suicidforskning och suicidprevention i Sverige har 

NASP identifierats som en viktig aktör. Danuta Wasserman, chef för NASP och professor i 

suicidologi och psykiatri, är ofta refererad till av andra forskare.  

 

Sökningar har också gjorts direkt på Skolverkets och Socialstyrelsens hemsidor där sökorden 

skollag, elevhälsa, självmord, självmord unga och självmordsprevention använts. Skollag 

(2010:800) är grundläggande för det arbete som bedrivs inom skolan och därför en viktig 

utgångspunkt. De publikationer som valts ut har främst behandlat barn och ungas 

hälsoutveckling, siffror över antal självmord samt vägledning för elevhälsan. 

 

4.3 Analysmetod 

För att bearbeta och analysera data har vi använt kvalitativ innehållsanalys. I arbetet har vi 

utgått från Graneheim och Lundmans (2004) diskussion om kvalitativ innehållsanalys. 

Metoden syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva likheter och skillnader i det material 

som samlats in (ibid.). Metoden bedömdes vara lämplig för att undersöka och beskriva 

intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter av skolsocialt arbete med suicidalitet hos 

elever samt för att skapa struktur och identifiera mönster i det material som samlats in genom 

intervjuer. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes 

igenom ett flertal gånger i syfte att skapa förståelse för det insamlade materialet samt en 

uppfattning om helheten. De meningar eller fraser som stämde överens med undersökningens 

syfte och frågeställningar identifierades och dessa meningsbärande enheter kortades därefter 

ner, kondenserades, för att göra dem lättare att hantera utan att de förlorade centralt innehåll. 

Varje kondenserad enhet tilldelades en kod och de koder som hade liknande innehåll 

grupperades i olika subteman. Sedan formulerades mer övergripande teman där dessa 

subteman sorterades in. Under arbetet med analysprocessen lades stor vikt vid att 

kontinuerligt gå fram och tillbaka mellan de olika momenten i analysmetoden (jfr Graneheim 
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& Lundman, 2004). Vissa meningsbärande enheter och koder passades in under fler än ett 

tema vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är möjligt då teman inte är varandra 

uteslutande. Analysen av det insamlade materialet har genomförts på manifest nivå, vilket 

innebär att fokus ligger på det synliga och uppenbara i texten. Valet att analysera på manifest 

nivå gjordes utifrån att det är något Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar för 

nybörjare. Resultatet från den kvalitativa analysen har tolkats mot bakgrund av tidigare 

forskning samt valda teoretiska utgångspunkter. För att tydliggöra hur analysförfarandet gått 

till ges exempel på detta i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

subteman och teman 

 

4.4 Trovärdighet 

Svensson och Ahrne (2011) menar att transparens i hög grad inverkar på kvalitativa studiers 

trovärdighet och för att uppnå transparens bör forskningsprocessen beskrivas på ett tydligt sätt 

Meningsbärande  
enheter  

Kondenserade 
Enheter  

Koder Sub- 
teman  

Tema  

Vi satt inne på mitt rum och pratade 
och hen sa att nu är allting bara svart, 
det är ingenting som går. Jag vågade 
faktiskt inte släppa ut hen från rummet. 

Vågade inte släppa 

elev när det kom 

fram att elev var 

självmordsnära 

Upptäcka 

suicidalitet 

Upptäcka  

 

När jag träffar någon som är nedstämd 
då brukar jag ställa tre frågor. Om man 
har haft några tankar på att skada sig 
själv, om man har skadat sig själv, om 
man har haft några tankar på att ta livet 
av sig alternativt att man inte vill leva 
längre. 

Frågor i samtalet för 

att ta reda på om 

elev är suicidal 

Fråga om 

suicidalitet 

under 

samtalet 

Samtal och 

relationer med 

eleverna 

Jag känner mig ganska trygg 
från att man bara säger någonting 
tills man planerar, det är ju många 
steg innan man tar sitt liv. 

Trygg i att avgöra 

om elev menar 

allvar eller inte 

Bedöma 

allvar  

Urskilja vad 

som är 

allvar 

Sedan är det säkert vanligt hos de flesta 
ungdomar, men det är väl också 
någonting naturligt tänker jag, när man 
söker sin 
identitet. 

Tankar om 

självmord kan vara 

en naturlig del i sitt 

identitetsskapande 

Självmords-

tankar vanligt 

i identitets-

skapandet 

 

Jag tog hit den här eleven och pratade 
med hen och det var väl någon liten 
konflikt med mamma och X, och inte 
ville hen ta sitt liv utan det är sådant 
man bara kläcker ur sig, så får man ju ta 
hit personalen och säga ´ni behöver 
inte oroa er, hen tänker inte ta livet av 
sig utan hen är deppig och ledsen och 
arg på mamma och X’ och så där, så 
man får försöka neutralisera. 

Om elev uttrycker 

självmordstankar är 

det inte alltid 

allvarligt menat. 

Samtala om hur det 

egentligen är. 

Ta reda på 

tankarnas 

allvar  
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och metodval och svagheter i studien bör redovisas och diskuteras. I undersökningen har vi 

strävat efter att vara transparenta genom att beskriva hur vi gått till väga för att samla in 

information samt hur vi bearbetat, analyserat och tolkat det insamlade materialet. Vidare har 

vi kritiskt granskat och diskuterat undersökningens svagheter gällande metod, urval och 

resultat. Vi har försökt att inta ett så objektivt och neutralt förhållningssätt som möjligt för att 

därigenom minska risken att påverka resultatet i någon riktning. I framställningen av 

uppsatsen, liksom under intervjuerna, har vi eftersträvat att förhålla oss strukturerade och 

tydliga. 

 

Vår förförståelse inom ämnet är relativt begränsad, ingen av oss uppsatsförfattare har 

erfarenhet av skolsocialt arbete eller suicidalitet bland unga. Under vår utbildning har intresse 

för ämnet väckts och det finns även ett intresse hos oss att efter avslutat utbildning arbeta med 

frågor som rör ungdomar. Vi uppsatsförfattare har genomgående diskuterat och reflekterat 

kring arbetets samtliga delar i syfte att medvetandegöra eventuella förutfattade meningar inom 

ämnet för att därigenom minska risken att dessa påverkat vår objektivitet. Samtidigt har vi en 

medvetenhet kring att den litteratur och forskning vi tagit del av inför arbetet med denna 

uppsats har kommit att utgöra en del av vår förförståelse. Det handlar framför allt om att 

självmord bland unga är ett problem, att skolkuratorer har en viktig roll i det preventiva 

arbetet kring dessa frågor men att det ofta saknas suicidpreventiva planer i skolan. Detta har 

med största sannolikhet påverkat vår objektivitet. Det går här att göra en koppling till Larsson 

(2005) som menar att det finns vissa motsättningar när det gäller i vilken mån undersökaren 

bör vara påläst inom ämnet för att kunna ställa frågor på ett sätt som leder till att 

intervjupersonen lämnar så informationsrika utsagor som möjligt samtidigt som hen förhåller 

sig till sin förförståelse på ett sätt som minskar risken att förutfattade meningar och fördomar 

om ämnet påverkar intervjun i någon riktning. 

 

Det insamlade materialet består av sex intervjuer med skolkuratorer vilket kan anses vara ett 

litet urval. När det gäller validitet i kvalitativa studier menar Larsson (2005) att fokus i studier 

med små urval ligger på att uppnå en hög intern validitet och undersökarens förmåga att 

kontrollera och tolka sina upptäckter är här avgörande för studiens validitet. Under arbetets 

gång har vi kritiskt granskat våra analyser och resultat samt kontinuerligt återkopplat till syftet 

med vår undersökning (jfr Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). Validiteten i 

kvalitativa undersökningar är ofta avhängig undersökarens kompetens och skicklighet (Patton, 

2002) och detta kan betraktas vara en nackdel för oss som studenter då vi är oerfarna 
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intervjuare som inte hunnit skaffa oss denna kompetens och skicklighet. Vad som ändå talar 

för en hög validitet är att vi använt oss av triangulering. Dels genom att data samlats in från 

flera olika källor, dels genom att vi varit två individer som sammanställt, tolkat och analyserat 

data (jfr Larsson, 2005).  

 

Avgörande för reliabilitet i kvalitativa studier är graden av logik och konsistens i resultaten 

och undersökaren kan säkerställa studiens reliabilitet genom att använda vissa strategier 

(Larsson, 2005). Några exempel på strategier är att i intervjusituationen ställa flera frågor 

kring samma tema för att pröva innehållet i svaren eller låta olika personer skriva ut data i 

syfte att jämför för att testa den intersubjektiva reliabiliteten (ibid.). Intervjuguiden som 

användes vid intervjuerna utformades omsorgsfullt med öppna frågor kring specifika teman 

som formulerades utifrån intentionen att fånga in det som avsågs att undersökas. 

Intervjuguiden har varit ett viktigt hjälpmedel för att ha samma utgångspunkter vid varje 

intervjutillfälle och för att på bästa sätt ta tillvara den begränsade intervjutiden (jfr Patton, 

2002). I intervjusituationen har ambitionen varit att förhålla sig öppet och så långt som 

möjligt låta intervjupersonerna tala fritt. Det har varit en avsikt att resultaten som presenteras 

är så objektivt och korrekt framställda som möjligt och därför har vi försökt klargöra och 

tolka intervjupersonernas svar under intervjuns gång för att på samma gång kunna få dessa 

tolkningar verifierade (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har transkriberats i sin 

helhet för att möjliggöra användningen av citat. För att pröva reliabiliteten har delar av 

materialet transkriberats av båda uppsatsförfattarna och sedan jämförts. I uppsatsen citeras 

samtliga intervjupersoner med avsikt att ge så varierande och informationsrika skildringar 

som möjligt (jfr Larsson, 2005). 

 

När det gäller generaliserbarhet i kvalitativa intervjustudier menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att det är svårt att generalisera till en större population. Även Svensson och Ahrne 

(2011) menar att den kritik som framförs mot kvalitativa studier ofta består i bristande 

generaliserbarhet. Intentionen med att intervjua kuratorer i skolan har självklart varit att kunna 

säga något om hur just skolkuratorer, i vidare mening, kan förstås i relation till 

undersökningens syfte, frågeställningar och problemområde. Resultatet av vår undersökning 

bygger på ett fåtal skolkuratorers beskrivningar av sina respektive uppfattningar och 

erfarenheter, och även om varje intervjusituation har varit unik har dessa beskrivningar i 

många fall visat sig överensstämma både med varandra och med tidigare forskning. Utifrån 

detta bedömer vi att den kunskap som genererats genom denna undersökning inte går att 
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generalisera till en större population men möjligen till andra relevanta situationer (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att på ett tydligt sätt beskriva tillvägagångssätt, använda citat, 

beskriva likheter och skillnader samt skriva fram hur vi tolkat våra data lämnar vi det öppet 

för läsaren att bedöma generaliserbarheten, det vill säga i vilken utsträckning de resultat som 

genereras i detta arbete kan tillämpas och fungera vägledande i andra situationer, så kallad 

analytisk generaliserbarhet (ibid.). 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

I arbetet har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och de fyra grundläggande kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har beaktats. 

 

Informations- och samtyckeskravet innebär att intervjupersonen alltid ska informeras om 

syftet med undersökningen samt hur uppgifterna som lämnas kommer att användas i 

undersökningen och utifrån detta samtycka till att medverka (Vetenskapsrådet, 2002). I det 

informationsbrev som skickades till skolkuratorerna angavs undersökningens syfte och 

eftersom brevet innehöll en förfrågan om deltagande i undersökningen lämnades avgörandet 

om att delta till skolkuratorerna själva. I samband med intervjuerna förtydligades 

undersökningens syfte och upplägg, och frivilligheten i deltagandet betonades. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna har rätt att vara anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kravet på konfidentialitet har beaktats genom att vi vid 

transkribering av intervjuerna inte skrivit ut ort, plats eller skola samt att könsbenämningar 

ersatts med begreppen hen eller elev. Vidare har sådan information som vi bedömt skulle 

kunna leda till att intervjupersonernas identitet avslöjades uteslutits. Detta gäller även för det 

färdiga arbetet där samtliga skolor avidentifierats och skolkuratorerna har givits 

benämningarna SK1, SK2 osv. Vidare har vikt lagts vid att utskriven text är trogen 

intervjupersonernas egna uttalanden (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Nyttjadekravet innebär att material som samlas in enbart får användas i arbetet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inspelningarna från intervjuerna och övrigt material förvarades på 

ett sådant sätt att endast uppsatsförfattarna, samt handledaren i viss mån, haft tillgång till det. 



 

25 

 

Efter att intervjuerna transkriberats raderades bandinspelningarna och informationen på de 

USB-minnen som användes för utbyte av data mellan oss uppsatsförfattare togs bort. 

 

Då syftet med arbetet är att undersöka skolkuratorers uppfattningar och erfarenheter av 

suicidalitet bland elever samt hur skolkuratorerna beskriver arbetet kring frågor som rör detta 

har intervjuer genomförts med professionella. 

 

Ambitionen har varit att undersökningen ska få så goda effekter som möjligt och därför har 

stor vikt lagts vid att läsa och erhålla kunskap om det område som undersöks samt om olika 

etiska och moraliska aspekter och de etiska riktlinjerna. En medvetenhet om att etiska 

problem förekommer under intervjuerna har funnits och för att i största utsträckning försöka 

undvika frågor som kan anses moraliskt eller etiskt stötande har hänsyn tagits till presumtiva 

etiska frågor under hela arbetets gång (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.6 Metoddiskussion 

Valet att använda kvalitativa intervjuer har gjorts utifrån syftet att undersöka skolkuratorers 

uppfattningar och erfarenheter av skolsocialt arbete med suicidalitet hos elever och avsikten 

var att fånga kuratorernas subjektiva uppfattningar, upplevelser och erfarenheter på en så 

detaljerad nivå som möjligt. För detta har en bedömning gjorts om att kvalitativa intervjuer är 

det som metodologiskt kan motsvara detta på bästa sätt och att en kvantitativ undersökning 

inte varit lämplig för ändamålet (jfr Larsson, 2005). 

 

Gällande urval av intervjupersoner skickades skriftlig information om undersökningen samt 

en förfrågan om deltagande till sammanlagt 33 skolkuratorer. Skolkuratorerna ombads ta 

kontakt med oss om de ville delta, vilket innebar att beslutet om deltagande lämnades till 

respektive skolkurator. Utifrån etiska aspekter bedömer vi att detta var ett korrekt förfarande 

för att undvika att skolkuratorerna skulle känna sig tvungna att medverka i undersökningen. 

Det visade sig dock vara relativt svårt och tidskrävande att få kontakt med skolkuratorer som 

hade möjlighet att delta i undersökningen. Flera skolkuratorer tackade nej med hänvisning till 

tidsbrist, andra tackade nej med anledning av att de inte upplevde sig ha någon erfarenhet 

inom ämnet. Några tackade nej med anledning av att de redan lovat att medverka i en annan 

undersökning. Det är möjligt att rekryteringen av intervjupersoner kunde ha genomförts på 

annat sätt. Om vi istället valt att inledningsvis ta kontakt med samtliga skolkuratorer via 

telefon hade vi haft möjlighet att ge utförligare information om undersökningen. Kanhända att 
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detta hade väckt intresse hos skolkuratorerna och att det då varit lättare att få intervjupersoner 

att medverka. Om skolkuratorerna kontaktats via telefon hade eventuella frågor kring 

undersökningen varit möjliga att besvara direkt vilket kunde ha lett till att fler skolkuratorer 

ville medverka. I efterhand tänker vi att rekryteringen av intervjupersoner kunde ha påbörjats 

tidigare för att inte förlora dyrbar tid i arbetet med uppsatsen. 

 

När det gäller insamling av material genom kvalitativa intervjuer är intervjuguidens 

utformning av stor betydelse. Den intervjuguide vi valde att använda innehöll temaområden 

samt förslag på frågor och följdfrågor som kunde användas vid behov. Valet att använda 

enbart ett fåtal områden gjordes utifrån att vi inte ville riskera att låsa fast oss vid specifika 

frågor. Om intervjuguiden innehåller alltför många frågor som ska ställas i en viss ordning 

finns risk att fokus förflyttas till att ställa rätt fråga istället för att lyssna aktivt på 

intervjupersonens berättelse. Vår upplevelse var att intervjupersonerna uppmuntrades att 

berätta fritt och intervjuerna pendlade fritt mellan de olika temaområdena vilket vi såg som en 

fördel. 

 

I sökprocessen gjordes ett medvetet val att inte använda begreppet school counselor då en 

bedömning gjorts att skillnaden mellan skolkuratorer i Sverige och internationella school 

counselors är för stor för att det ska vara möjligt att använda synonymt med varandra då de 

huvudsakliga uppgifterna en school counselor har är att arbeta kring inlärning och akademiska 

karriärmöjligheter, inte psykosociala faktorer. Om detta går exempelvis att läsa på American 

School Counselor Associations hemsida (https://www.schoolcounselor.org/). Trots att det 

också finns skillnader mellan skolkuratorer i Sverige och internationella School social 

workers bedöms likheterna vara tillräckligt stora för att data och resultat från dessa studier ska 

vara applicerbara i detta arbete. School social workers har ofta utbildning inom socialt arbete 

med fokus på psykosociala faktorer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att tillhandahålla 

rådgivning, samtal, vägledning, krisintervention och arbeta med barn och ungdomars problem 

på mikro- meso- och makronivå. School Social Work Association of America har en hemsida 

där den som är intresserad kan läsa mer om detta (http://www.sswaa.org/). Även om detta var 

ett medvetet val finns naturligtvis alltid risk för att vi gått miste om forskning som kunde ha 

varit relevant. 

 

Trots att majoriteten av suicidforskning finns inom disciplinerna psykiatri och medicin har vi 

gjort en bedömning om att denna forskning är relevant även för socialt arbete i skolan 

http://www.sswaa.org/
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eftersom skolkuratorn främst arbetar psykosocialt. Vi menar att detta är ett område där 

medicin, psykiatri och socialt arbete möts och således behöver inte disciplinerna vara 

varandra uteslutande. Tolkningen av materialet från intervjuerna, innehållsanalysen, har gjorts 

av oss båda uppsatsförfattare. Det går inte att utesluta att vår förförståelse inverkat på hur 

intervjupersonernas svar tolkats. Vi har strävat efter noggrannhet i samtliga steg i anlysen av 

det insamlade materialet. Likaså har vi strävat efter att på ett tydligt sätt redogöra för 

analysprocessen och för att åskådliggöra hur vi gått till väga har vi valt att presentera analysen 

i tabellform i resultatdelen. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med skolkuratorerna. Resultatet analyseras 

mot bakgrund av tidigare forskning samt utifrån systemteori och naiva teorier. 

 

I analysen redovisas resultatet utifrån de teman med tillhörande subteman som formulerades 

genom den kvalitativa innehållsanalysen.  

 

Tabell 2. Presentation av huvudtema, teman, subteman och exempel på koder  

H
u

vu
d

te
m

a 
    Suicidpreventivt arbete förutsätter samtal och samarbete men resurserna är 

begränsade 

Te
m

a 
   Samtal och relationer med eleverna Suicidpreventivt arbete förutsätter 

samarbete 
Begränsade resurser för 

preventivt arbete 

Su
b

te
m

a 
      

Upptäcka Urskilja vad 
som är 
allvar 

Skapa och 
upprätt-

hålla 
relationer 

Rutiner Rätt 
kontakter 

Samarbete 
med andra 

yrkes-
grupper 

Saknas 
skrivna 
planer 

Saknas 
ut-

bildning 

Saknas tid 

Ex
em

p
el

 p
å 

ko
d

er
 

Upptäcka 
suicidalitet 

 
Fråga om 

suicidalitet 
under samtal 

 
Upptäcka om 

elev är 
suicidal 

 

Bedöma 
allvar 

 
Ta reda på 
tankarnas 

allvar 
 

Inte alltid 
allvar 

Lyssna 
och ge tid 

 
Upprätta 
relationer 

 
Skapa 

kontakt 
och bygga 
relationer 

Föräldra-
kontakt 

 
Info till 
rektor 

 
Social-
tjänst 

Stöd 
 

Ej behand-
lande 

 
Rätt 

kompetens 

Samarbete 
viktigt 

 
Samarbete 
inom EHT 

 
Samverkan 
med lärare 

 
 

Ingen 
strategi 

för 
upptäckt 

 
Saknar 

skriftliga 
rutiner 

 
Krisplan 

Ingen ut-
bildning 

inom 
ämnet 

 
Eget 

intresse 
 

Ej 
särskild 

ut-
bildning 

Ingen tid 
till före-

byggande 
arbete 

 
Tidsbrist är 

hinder 
 

Akuta 
ärenden 

först 
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Analysen presenteras utifrån de tre teman som framkommit. Då det visat sig att det 

skolsociala arbetet i stor utsträckning går hand i hand med skolkuratorernas uppfattningar och 

erfarenheter av suicidalitet hos unga kommer vi, innan vi redogör för dessa teman, beskriva 

vår tolkning av skolkuratorernas uppfattning om orsaker och förekomst av suicidalitet hos 

unga. Dessa uppfattningar blir således en utgångspunkt för den efterföljande analysen (tabell 

2).   

 

I analysen används begreppet “generell uppfattning” vilket används i de fall då minst fem av 

de sex skolkuratorerna uttryckt sig på samma, eller liknande sätt, i förhållande till ett 

frågeområde. I de fall då “majoriteten av skolkuratorerna” används har minst fyra av de sex 

skolkuratorerna samma eller liknande uppfattningar och om det finns motsatta uppfattningar 

presenteras också dessa. 

 

5.1 Suicidalitet hos elever 

 

5.1.1 Förekomst 

Majoriteten av skolkuratorerna upplever att självmordsförsök och allvarliga självmordstankar 

hos elever är relativt ovanligt förekommande. Samtliga skolkuratorer uttrycker att de har få, 

eller inga, erfarenheter av fullbordade självmord bland elever vilket följande citat är ett 

exempel på: 

 

“Om jag ska ta det här med självmord, så är ju det rätt ovanligt kan jag ändå tycka.” (SK2) 

 

Trots att fullbordade självmord betraktas som ovanligt är det flera av skolkuratorerna som har 

erfarenhet av elever som uttryckt allvarliga självmordstankar och/eller försökt ta sina liv. En 

skolkurator har vid två tillfällen varit med om att elever begått fullbordade självmord, vilket 

uttrycks i följande citat: 

 

“Den andra gången som jag råkade ut för fullbordat … då var det en elev som hade hängt 

sig.” (SK1) 

 

Enligt tidigare forskning från Aseltine Jr och DeMartino (2004), Barbosa et al. (2014) samt 

Wasserman och Westerlund (2003) betraktas självmord bland unga som ett stort 
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hälsoproblem. Utifrån skolkuratorernas uppfattningar om att självmord inte är vanligt 

förekommande är vår tolkning att skolkuratorerna inte uppfattar att detta är ett stort 

hälsoproblem bland de elever de har kontakt med. Att skolkuratorerna inte uppfattar att 

självmord är ett stort problem kan även ha att göra med att få socialarbetare kommer i kontakt 

med elever som tar sina liv, liksom Singer och Slovak (2011) redogör för i sin studie.  

 

5.1.2 Orsaker 

Det finns en generell uppfattning hos skolkuratorerna att många elever upplever stress och 

press i tillvaron. Flera menar att samhället som sådant har kommit att bli mer stressigt och att 

en ständig uppkoppling på internet, i mobiltelefoner och på sociala medier är bidragande 

orsaker till en ökad stressnivå hos ungdomar vilket i förlängningen kan leda till psykisk 

ohälsa tankar på att ta sitt liv. Även stress kring skolsituation och betyg nämns som grund till 

en pressad livssituation. En skolkurator benämner denna stress som ”suicidal stress” och 

menar att stressen kan bli så hög att den enda utväg den unga ser är att ta sitt liv. Förutom att 

nämna stress som orsak till suicidalt beteende nämner skolkuratorerna olika familjeproblem, 

depressioner och övriga jobbiga och svårhanterliga livssituationer som möjliga orsaker till att 

unga blir suicidala. Detta kan belysas genom följande citat: 

 

Jag tycker att det finns en grupp som har en psykisk ohälsa som har en depression, en 

nedstämdhet och där kan det komma till självmordstankar och självmordsbeteende utifrån 

att man har drabbats av en depression. Sedan kan man också haft en jobbig livssituation 

men man har drabbats av en depression så att man ser på världen som väldigt svart och 

får sådana här tankar. Och sedan är en annan grupp de som har en väldigt svår 

livssituation eller att man har drabbats av en hemsk händelse eller står inför något man 

uppfattar som väldigt svårt att hantera och då får tankar på att man vill ta livet av sig eller 

skada sig. Jag tycker det är två grupper. Sedan kan man tillhöra båda grupperna. (SK6) 

 

Här har gjorts en tolkning om att trots att intervjupersonerna har en uppfattning om att 

suicidalitet bland unga är ovanligt, finns ändå både uppfattningar om, och tillräckligt mycket 

erfarenhet av, suicidalitet bland unga för att kunna uttala sig om vanligen bakomliggande 

faktorer till problematiken. Skolkuratorernas uppfattningar om att stress, psykisk ohälsa och 

svåra livssituationer kan vara bidragande faktorer till suicidalitet hos elever vilket ses stämma 

överens med de psykiatriska riskfaktorer för självmord bland unga som Renaud et al. (2008) 

nämner. Även White och Morris (2010) redogör för att depressioner och stress är riskfaktorer 

som både unga och vuxna återkommande nämner i relation till ungdomssjälvmord. 

Uppfattningar om att problematik inom familj, stressade skolsituationer och elevernas 
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ständiga uppkoppling mot sociala medier kan leda till suicidalitet har likheter med tidigare 

forskning från Dodig-Curkovíc et al. (2010) som visar att dynamiken inom en familj, 

skolsituation och internet kan vara faktorer som medverkar till att öka antalet självmord bland 

unga.  

 

Ur ett systemiskt perspektiv kan skolan ses som ett socialt system medan en familj utgör ett 

naturligt system (Payne, 2005). Utifrån detta perspektiv ses alla de olika system som en elev 

ingår i hänga ihop och påverka varandra. Det kan vara så att en del i ett system innefattar 

svårigheter som gör att det för eleven också skapas problem i andra delar (ibid.). Då 

skolkuratorerna uttrycker att orsaker till suicidalitet hos elever både kan finnas i det sociala 

systemet och i det naturliga systemet har vi gjort en tolkning om att kuratorerna har ett 

systemiskt förhållningssätt. 

 

5.1.3 Könsskillnader 

När det gäller skillnader i flickor och pojkars benägenhet att uttrycka självmordstankar finns 

ingen tydlig samstämmighet i resultatet. En av skolkuratorerna har uppfattning om att 

nedstämdhet och självmordstankar hör samman, och att detta i större utsträckning gäller 

flickor än pojkar vilket kommer till uttryck i citatet nedan: 

 

Av de som är nedstämda så är det vanligt förekommande att ha sådana tankar om att livet 

är meningslöst och livet är inte värt att leva och sådana tankar … jag tror att jag kanske 

har några fler nedstämda flickor. (SK6) 

 

En annan skolkurator har uppfattningen att det vid en första anblick kan verka som om det är 

vanligare bland flickor. Vid en närmare granskning menar hen att det blir tydligt att detta 

snarare beror på att flickor ofta uttrycker sig på ett annat sätt och att kontakten ofta består 

under en lägre period med flickor än med pojkar och att det är därför flickor syns på ett annat 

sätt, vilket följande citat visar: 

 

Ett tag tänkte jag att jag har mest tjejer. Men sedan började vi skriva upp allihop och då 

såg jag att jag har fifty-fifty. Men det blir ofta klart fortare med killar och därför tror jag 

att man tror att det är fler tjejer och de är de man lägger mest märke till. (SK4) 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013a) är det vanligare att flickor uttrycker självmordstankar. 

Resultatet visar att skolkuratorernas uppfattningar om detta skiljer sig åt och därmed går det 



 

31 

 

inte att dra några slutsatser om uppfattningar om huruvida könsskillnader stämmer överens 

med tidigare forskning eller inte. 

 

5.2 Samtal och relationer med eleverna 

 

5.2.1 Upptäcka 

För att ha möjlighet att hjälpa elever behöver de svårigheter en elev har först upptäckas. 

Skolkuratorernas uppfattning är att det finns olika sätt att upptäcka elever som är i behov av 

stöd och hjälp. Elever kan själva söka upp skolkuratorn eller så kan det vara föräldrar som hör 

av sig och efterfrågar kuratorskontakt för sina barns räkning. Ibland uttrycker lärare oro för 

elever och vill att kuratorn fångar upp och har samtal med respektive elev. Det händer att 

elever kommer till skolkuratorn för att de är oroliga för en vän och inte vet vad de ska göra. I 

vissa fall är det elever som söker upp skolkuratorn och själva uttrycker självmordstankar men 

det kan också vara kuratorn som genom att ställa frågor kring självmord och självmordstankar 

får reda på att eleven är suicidal, vilket en skolkurator beskriver i följande citat: 

 

När jag träffar någon som är nedstämd då brukar jag ställa tre frågor. Om man har haft 

några tankar på att skada sig själv, om man har skadat sig själv, om man har haft några 

tankar på att ta livet av sig alternativt att man inte vill leva längre. (SK6) 

 

Skolkuratorernas uppfattning är att det är viktigt att våga prata och ställa frågor kring psykisk 

ohälsa och självmordstankar för att underlätta för eleven att våga öppna sig i detta. De 

stödjande samtalen med elever beskrivs genomgående vara en central del i det skolsociala 

arbetet och det är också många gånger i samtalet som suicidproblematik uppdagas. Ibland 

uppfattas de tankar om liv och död som elever yttrar vara av mindre allvarlig karaktär och det 

kan det kan vara andra bakomliggande problem som är orsak till elevens mående än faktiska 

självmordstankar vilket uttrycks i följande citat: 

 

Men sedan är det i ett samtal när man faktiskt hör ... Det kanske inte är att jag blir orolig 

för att den här ungdomen faktiskt ska ta sitt liv men däremot så ligger det ju någonting i 

det för det sitter ju inte en nöjd elev här, det är ju inte en glad och trygg och härlig elev 

som sitter och uttrycker det här så någonting är det ju som man behöver jobba med. Sedan 

kanske inte min största oro blir att den här eleven ska gå hem och ta sitt liv men däremot 

att det är ett rop på hjälp, någonstans, att man ser det så. (SK2) 
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Men ibland kan det eleven uttrycker uppfattas så pass allvarligt att skolkuratorn måste agera 

därefter vilket kan uttryckas på följande sätt:  

 

“Vi satt inne på mitt rum och pratade och hen sa att nu är allting bara svart, det är ingenting 

som går. Jag vågade faktiskt inte släppa ut hen från rummet.” (SK1) 

 

I Socialstyrelsen och Skolverket (2014) vägledning för elevhälsan beskrivs samtal som en 

central del i skolkuratorns arbete och att erbjuda samtalsstöd kan enligt tolkning av resultatet 

även vara ett sätt att identifiera elever i riskzonen för suicidalitet. Resultatet visar att samtalen 

uppfattas vara centrala hos skolkuratorerna och en tolkning av detta är att samtalet är ett av de 

främsta redskap som skolkuratorerna har när det kommer till att upptäcka elever med 

eventuell risk för suicidalitet. 

 

Enligt naiva teorier formulerar socialarbetare sina egna teorier och uppfattningar om vad som 

är det bästa sättet att bemöta och hjälpa klienter på utifrån de erfarenheter de har från det 

praktiska arbetet Olsson (2009). Skolkuratorerna införskaffar sina erfarenheter främst genom 

samtal med elever. Skolkuratorerna uttrycker att det är viktigt att öppna upp för samtal om 

suicidalitet för att elever ska våga dela med sig av sina tankar. Utifrån naiva teorier bottnar 

dessa föreställningar i skolkuratorernas erfarenheter. Dessa erfarenheter har lett fram till en 

föreställning om att just denna arbetsmetod är bra för att upptäcka suicidalitet hos elever. 

Genom att återkommande tillämpa denna arbetsmetod har kuratorerna erhållit kunskap som 

utgår från de praktiska erfarenheterna i arbetet, det som Olsson (2009) kallar tyst kunskap. 

 

5.2.2 Urskilja vad som är allvar 

När det gäller självmordstankar finns en generell uppfattning hos skolkuratorerna om att det 

kan vara något elever uttalar, men inte alltid menar (se även kap.5.2.1). Således uttrycks en 

skillnad mellan självmordstankar och allvarliga självmordstankar där det förstnämnda inte 

behöver betyda att en individ vill ta sitt liv. En skolkurator uttrycker detta i följande citat: 

 
Om en elev säger ´Jag vill inte leva längre, jag ska ta livet av mig´ så får man dissekera 

ner det och se att det inte handlar om att ta sitt liv utan det är sådant man bara kläcker ur 

sig. Jag hade senast igår en elev som hade sagt till en lärare ´Jag orkar inte leva längre´. 

Jag tog hit den här eleven och pratade med hen och det var väl någon liten konflikt med 

mamma och X, och inte ville hen ta sitt liv utan det är sådant man bara kläcker ur sig, så 

får man ju ta hit personalen och säga ´ni behöver inte oroa er, hen tänker inte ta livet av 
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sig utan hen är deppig och ledsen och arg på mamma och X’ och så där, så man får 

försöka neutralisera. (SK5) 

 

Det finns en generell uppfattning om att självmordstankar kan vara en naturlig del av ett 

identitetsskapande som unga individer befinner sig i. För att avgöra graden av allvar behöver 

skolkuratorerna göra en bedömning och samtliga skolkuratorer beskriver att det i samtalet ofta 

går att “känna in” hur allvarlig situationen och elevens tankar är. En kurator beskriver detta 

enligt följande: 

 

Visst det händer väl då och då att det lyfts sådana tankar och då gäller det verkligen att 

känna efter vart den här eleven är någonstans, är det bara så kallade normala 

livsorostankar eller är det någonting som är djupare. (SK1) 

 

Skolkuratorernas uppfattningar om att självmordstankar kan vara något naturligt som inte 

behöver betyda att eleven vill ta sitt liv kan vi se överensstämma med den beskrivning 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) ger angående självmordstankar hos unga som en del i 

en naturlig utvecklingsprocess. Att skolkuratorerna uppfattar att det finns skillnad mellan 

självmordstankar och allvarliga självmordstankar kan enligt naiva teorier ses som exempel på 

kunskap som skolkuratorer erhållit genom sina tidigare erfarenheter, i samtal med elever (jfr 

Olsson, 2009). Utifrån detta har skolkuratorerna sedan dragit slutsatser om att det i varje 

situation går att känna in allvaret och hur det ligger till (ibid.). Ett antagande görs här om att 

skolkuratorernas föreställningar om självmordstankar ligger till grund för hur de, i mötet med 

eleven, bedömer hur de ska gå vidare. Detta bedömer vi vara ett exempel på hur naiva teorier 

kan verka i praktiken. 

 

5.2.3 Skapa och upprätthålla relationer 

Skolkuratorerna beskriver möjligheten till kontakt med elever som grundläggande för att 

kunna bygga en relation samt för att arbeta förebyggande. För att få kontakt med eleverna 

uppfattar skolkuratorerna att det är viktigt att vara med där eleverna är för att kunna närma sig 

eleverna på ett naturligt sätt och skapa en relation. Samtalskontakten med kurator bygger på 

frivillighet och många gånger handlar det om att försöka få eleven att själv känna behov av att 

ha denna kontakt. En kurator beskriver att det i vissa fall går snabbt att få kontakt med elever 

för att de själva känner behov av att prata, medan det ibland krävs lite hårdare jobb från 

kuratorns sida. Det sistnämnda kan handla om att äta lunch tillsammans med en elev och då 

försöka hitta ett ämne som intresserar och påbörja relationen genom att ta fasta på det som är 
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viktigt att prata om för just den eleven. En annan skolkurator menar att det är viktigt att inte 

ha för bråttom i mötet med elever utan låta det ta tid. Att etablera relationer till elever uttrycks 

vara avgörande för att överhuvudtaget kunna utföra sitt arbete som skolkurator. I det 

förebyggande arbetet uppfattas det vara särskilt viktigt med relationer till eleverna då det inte 

finns några särskilda suicidpreventiva program att arbeta efter. SK2 säger: ”hela det här 

jobbet som skolkurator det bygger på relationer”. Även nedanstående citat ger uttryck för 

detta:  

 

Vi har ju inte något speciellt program men jag tror på att vara synlig bland eleverna och 

ha en relation till elever är viktigast. Att de vet vem jag är och även bra relationer till 

annan personal på skolan för det är ju då sådana här saker kan komma fram, tror jag.  

(SK 6) 

 

En tolkning av resultatet är att skolkuratorerna uppfattar det preventiva och suicidpreventiva 

arbetet som viktigt vilket överensstämmer med forskning som säger att skolan har en viktig 

roll i att förebygga självmord (se exempelvis Singer & Slovak, 2011). I likhet med 

Wasserman och Westerlunds (2003) forskning visar resultatet även att skolkuratorerna inte 

har några speciella suicidpreventiva program att arbeta efter, utan att det till stor del istället är 

skolkuratorernas relationer till elever och annan skolpersonal som uppfattas vara avgörande 

för att ett preventivt arbete ska vara möjligt. 

 

Olsson (2009) beskriver hur de handlingar socialarbetare utför baseras på en tolkning av hur 

klienter agerar, och utifrån denna tolkning kommer socialarbetaren att handla. Grunden till 

tolkningen ligger i socialarbetarens avsikter och uppfattningar om både sig själv och om 

klienten, samt hur socialarbetaren kan hjälpa klienten på bästa sätt. I förhållande till resultatet 

skulle detta innebära att skolkuratorn tolkar att en elev behöver samtalsstöd men har svårt att 

öppna sig och genom den tolkningen väljer skolkuratorn att agera på ett speciellt sätt, det sätt 

som hen uppfattar vara det bästa för att eleven ska öppna sig. Om det visar sig att metoden 

fungerar kommer det att leda till en föreställning hos skolkuratorn om att det är ett bra sätt att 

handla på och när samma händelse är återkommande har skolkuratorn skapat en teori kring 

detta som kommer att fungera vägledande vid liknande möten och situationer (jfr Olsson, 

2009). Vi vågar påstå att skolkuratorer inte har några handböcker där det står att relationer 

med elever kan byggas genom att äta lunch och ställa frågor om elevens personliga intressen 

vilket gör detta till ett exempel på hur praktisk kunskap har utvecklats till teorier om hur man 
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på bästa sätt bemöter elever som har svårt att öppna sig, naiva teorier som skolkuratorerna 

sedan handlar utifrån i mötet med dessa elever. 

 

5.3 Suicidpreventivt arbete förutsätter samarbete 

 

5.3.1 Rutiner 

I de fall skolkuratorerna under samtal med en elev, eller på något annat sätt, uppfattar signaler 

som kan tyda på att eleven har självmordstankar finns flera olika sätt att bedöma allvaret i 

situationen (se kap 5.2.2). Om skolkuratorn bedömer att eleven uppvisar tecken på psykisk 

ohälsa eller risk för suicidalitet beskrivs det normala tillvägagångssättet vara att i första hand 

kontakta elevens vårdnadshavare. Vid oro för en elev görs anmälan till socialtjänsten. Då 

skolans rektor är ytterst ansvarig för all verksamhet som bedrivs i skolan är det viktigt att 

information når rektor men vilken information som lämnas vidare bedöms utifrån rådande 

situation. 

 

Skolkuratorerna beskriver att skolans rektor är ytterst ansvarig för det som sker i skolan vilket 

innebär att information behöver nå rektor för att hen ska känna till en elevs situation och 

kunna agera och fatta beslut om eventuella stödåtgärder och andra insatser. Uppfattningarna 

skiljer sig åt när det gäller vilken information som rektor behöver ha. En skolkurator beskriver 

att rutinen alltid är att informera ansvarig rektor medan en annan kurator menar att det är en 

bedömningsfråga, detta uttrycks enligt följande: 

 

Och eleverna får också reda på det, att jag måste prata med rektorn för att hen ska ha reda 

på det, eller att jag måste prata med lärare för att det är fler som ska ha koll. Det är fler än 

jag som behöver veta detta. Men det är klart att det är någon slags bedömning i det ändå, 

tillsammans med eleven. (SK4) 

 

Att skolkuratorerna kontaktar elevens vårdnadshavare vid behov kan ses överensstämma med 

vägledning för elevhälsan där vikten av ett gott samarbete mellan skolpersonal och elevers 

vårdnadshavare betonas (jfr Socialstyrelsen och Skolverket, 2014). Resultatet visar också att 

skolkuratorerna anser att det är viktigt att göra en anmälan när de känner oro enligt SoL (SFS 

2001:45), 14 kap. 1 §. Vikten av samverkan går hand i hand med ett systemiskt perspektiv 

som framhåller betydelsen av att inte stanna vid att den enskilda individen ensam äger 

problemet utan att lägga vikt vid det nätverk och sociala relationer en individ har (Payne, 

2005).  
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Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2014) är det skolkurator och övrig skolpersonals 

ansvar att se till att meddela rektor om elevs situation. Vi tolkar att uppfattningarna om vilken 

information som behöver vidareförmedlas till rektor och i vilken utsträckning skiljer sig åt 

mellan skolkuratorerna och att detta i vissa fall betraktas vara en bedömningsfråga. Utifrån 

naiva teorier skulle detta kunna förklaras genom att skolkuratorerna genom olika erfarenheter 

i praktiken har tillskansat sig olika kunskaper och därmed också olika uppfattningar av vilken 

information som rektor vill ha eller vilken information som är viktig att förmedla (jfr Olsson, 

2009). 

 

5.3.2 Rätt kontakter 

Samtliga skolkuratorer beskriver att det finns begränsningar gällande deras ansvar för 

suicidala elever. Det framkommer att skolsocialt arbete i huvudsak handlar om att ge stöd och 

inte om att arbeta behandlande. Vidare beskriver majoriteten av skolkuratorerna att deras 

kompetens inte sträcker sig till att arbeta med suicidala elever. Om en elev uttrycker allvarliga 

självmordstankar eller uppvisar allvarlig psykisk ohälsa ligger det inte längre inom 

skolkuratorns ansvarsområde att arbeta vidare med. Vid behov tas kontakt med andra 

instanser som har rätt kompetens att hantera problematiken och eleven remitteras vidare till 

rätt hjälp, vilket beskrivs i följande citat: 

 

När det gäller psykisk ohälsa som är av en allvarligare grad då blir det ju alltid att man 

remitterar vidare till BUP för där finns det specialistkompetens, eller till hälsocentralen 

kan det också vara, för vi har elever som är över 18 år så då kan det vara hälsocentral 

eller vuxenpsykiatri som man remitterar till. (SK5) 

 

Att skolkuratorerna beskriver att det finns begränsningar i deras ansvarsområde och att det är 

viktigt att samverka med andra instanser för att eleven ska få rätt hjälp stämmer överens med 

vägledning för elevhälsan där det betonas att samverkan med externa instanser inom 

exempelvis hälso- och sjukvård samt socialtjänst är av stor vikt (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014). Även Backlund (2007)  menar att skolkuratorer har en viktig funktion att fylla när det 

gäller detta och därmed tycks denna forskning stämma väl överens med skolkuratorernas 

uppfattningar av sin funktion.  
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5.3.3 Samarbete med andra yrkesgrupper 

Skolkuratorerna ger uttryck för att det är viktigt att samarbeta med annan personal i skolan 

och särskilt viktigt beskrivs samarbete vara när det handlar om att fånga upp och 

uppmärksamma elever som inte mår bra och/eller som uppfattas suicidala. Återkommande 

beskrivs att lärare har en viktig funktion i att fånga upp elever som de känner oro för, och 

därefter uppmärksamma skolkuratorn som kan gå in med stöd. Det beskrivs också att det finns 

ett gott samarbete med personal inom elevhälsoteamet som kontinuerligt har möten och gör 

varandra uppmärksammade på elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Samarbetet leder 

till förbättrade chanser att tidigt kunna gå in med det stöd och de insatser man bedömer vara 

relevanta i förhållande till problematiken. Majoriteten av skolkuratorerna nämner att 

samarbete med skolsköterska är viktigt då hen har kontinuerlig kontakt och regelbundna 

hälsokontroller med elever. En skolkurator beskriver vikten av samarbete med annan 

skolpersonal enligt följande: 

 

Så det tycker jag är jätteviktigt att man har ett fint samarbete med skolsköterska och även 

med lärare och de som är nära eleverna. Fritidsklubben är en jätteviktig funktion tycker 

jag, där barnen är mycket, under mycket friare former, och jag tror att personalen på 

fritidsklubben också är viktiga i det här. (SK2) 

 

Att samarbeta med andra personalkategorier inom skolan, särskilt vad gäller upptäckt av 

elever som befinner sig i risk för suicidalitet, uppfattas vara av stor vikt i skolkuratorernas 

yrkesutövning vilket också betonas i skollagens förarbeten (jfr Prop. 2009/10:165).  

En av den samlade elevhälsans huvuduppgifter är enligt Skollagen (SFS 2010:800) att öka 

samverkan mellan olika personalkategorier inom skolan. Utifrån skolkuratorernas 

beskrivningar av samarbetet med olika personalgrupper inom skolan som grundläggande 

uppfattar vi att det som anges i Skollagen gällande vikten av en samlad elevhälsa är något 

som skolkuratorerna tagit fasta på och arbetar utifrån. 

 

 

5.4 Begränsade resurser för preventivt arbete 

 

5.4.1 Saknas skrivna planer 

Skolkuratorernas uppfattningar är att preventivt arbete är viktigt men att det i stor utsträckning 

saknas särskilda skriftliga rutiner eller självmordspreventiva planer i skolan. Avsaknaden 
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gäller både särskilda rutiner för att upptäcka suicidalitet såväl som metoder för att arbeta med 

frågor som rör suicidalitet bland elever vilket exemplifieras genom de nedanstående citaten: 

 

“Just att upptäcka suicidrisk i skolan det tror jag inte vi har något system för” (SK1) 

 

“Det är inte så att jag känner att nu har vi papper och kan titta exakt på hur vi ska gå tillväga” 

(SK4) 

 

En skolkurator nämner att det i skolan hen arbetar förekommit preventivt arbete i syfte att 

främja bättre mående och positiv livssyn men att det inte finns någon särskild plan som täcker 

in suicidprevention. En annan skolkurator har planer på att inom snar framtid införa 

skolprogram kring temat psykisk ohälsa.  

 

Om en elev begår fullbordat självmord finns det en skriftlig krisplan där det anges hur 

skolkuratorn tillsammans med övrig personal ska agera. I krisplanen finns rutiner som gäller 

vid alla dödsfall oberoende av orsak men krisplanen kan enligt skolkuratorerna anpassas efter 

situationen. I krisplanen ingår bland annat att ge saklig information till övriga elever på skolan 

kring det som hänt och erbjuda stödsamtal i grupp eller enskilt. Vid självmord kan 

information vara särskilt betydelsefullt för att ta udden av spekulationer och förhindra att 

rykten sprids. 

 

I Socialstyrelsens och Skolverkets (2014) vägledning för elevhälsan betonas vikten av att 

skolan har skrivna rutiner för hur skolkuratorn och övrig skolpersonal ska agera om elever 

yttrar självmordstankar eller uppvisar självmordsbeteende. Resultatet visar att detta är något 

kuratorerna saknar i sina respektive skolor. Att det saknas rutiner och system i skolan för att 

upptäcka elever med risk för suicidalitet men på samma gång finns allmänna krisplaner har 

likheter med studien från Wasserman och Westerlund (2003) som pekar på brister när det 

gäller svenska skolors beredskap att kunna arbeta med frågor som rör suicidalitet. Wasserman 

& Westerlund (2003) samt Joe och Bryant (2007) menar att skolan är en viktig plats för 

suicidprevention men på samma gång att det fodras mer resurser till förebyggande insatser 

och att socialarbetare i skolan måste ges tid och rätt utbildning för att kunna arbeta med dessa 

frågor. Utifrån resultatet görs en tolkning att förslaget från Statens folkhälsoinstitut och 

Socialstyrelsen (Prop.2007/08:110) om vikten av att kontinuerligt arbeta för att förebygga 

självmord inte är något som respektive huvudmän prioriterat. Om en elev begår fullbordat 
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självmord används den krisplan som utarbetats i händelse av olyckor eller andra svåra 

omständigheter. 

 

5.4.2 Saknas utbildning 

Skolkuratorerna uppger att de har socionomutbildning men att arbetet med frågor som rör 

suicidalitet inte utgår från någon särskild utbildning inom ämnet suicidalitet utan att det 

snarare är ett personligt intresse och tidigare erfarenheter som ligger till grund för bedömning 

av en elevs hälsa och hur allvarlig en situation är, vilket kommer till uttryck i citatet nedan: 

 

“Jag är utbildad socionom, men jag är inte utbildad någonting inom det (suicidalitet) men det 

är ju eget intresse tänker jag, det jag har läst och det jag har intresserat mig för.” (SK3) 

 

Några skolkuratorer berättar att delaktighet i olika föreläsningar är ett sätt att själv tillskansa 

sig kunskap i ämnet. En skolkurator uttrycker särskilt sin uppfattning om att 

socionomutbildningen inte förbereder för kuratorssamtal då denna endast är en grund och 

erfarenhet behöver byggas upp innan det är möjligt att gå in och arbeta som kurator. Att 

skolkuratorerna inte har någon speciell utbildning inom ämnet suicidalitet och 

självmordsprevention tolkar vi som att respektive huvudmän för skolorna ännu inte anammat 

de nationella målen för självmordsprevention i Sverige som berör unga (jfr NASP, 2006). 

 

5.4.3 Saknar tid 

Skolkuratorerna beskriver att de inte arbetar preventivt i den utsträckning de själva skulle 

önska eller enligt rådande riktlinjer. Detta gäller emellertid allt preventivt arbete och inte 

endast suicidprevention. En anledning till att det preventiva arbetet inte alltid kan prioriteras 

uppges vara att skolkuratorerna har flera skolor och alltför många elever inom sitt 

ansvarsområde vilket gör att deras tid inte räcker till. Detta uttrycker en skolkurator på 

följande sätt: 

 

Från och med nästa termin kommer jag även ha fler skolor. På mitt område just nu är det 

cirka 750 elever men jag har kollegor som har 1 700 elever på sitt område, så att jag har 

det bra. Vi jobbar på det så vi håller på att rekrytera två stycken nya kuratorer just för att 

vi “bara” ska ha 800-900 elever per person. Skolkuratorsföreningen och SSR säger att 

300-400 elever per heltid är riksmåttet på att man ska kunna jobba förebyggande för det 

gör vi nästan inte alls, det kan vi ju inte påstå. (SK1) 
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En annan anledning till varför det preventiva arbetet inte kan prioriteras kan vara att akuta 

ärenden går före. Skolkuratorernas uppfattning är att de ofta får rycka in och ta hand om det 

som för tillfället kräver insatser och det blir därför inte tid över till att arbeta preventivt inom 

något område. Det finns en önskan om att kunna arbeta preventivt i större utsträckning men 

på grund av brist på tid och resurser är detta något som får litet utrymme. Två skolkuratorer 

beskriver detta på följande sätt: 

 
Vi jobbar ju behandlande också men det som står i skollagen det är ju förebyggande och 

hälsofrämjande sen kan väl jag säga att det är det som står där, jag tycker ju att för min 

egen del blir det ju ändå väldigt mycket att man får ta det här akuta på något sätt. (SK5) 

 

Så det är min önskan att under nästa termin kunna dra igång något sådant, preventivt 

arbete, får se om tiden räcker till, det är samtidigt så för jag tycker att det varit väldigt 

mycket att släcka bränder, många som mår dåligt och det har varit mycket ”in här, in där” 

medan det preventiva arbetet, det är ju då det verkligen sprider sig som ringar på vattnet 

tänker jag, att det är det som ger någonting, men jag har inte haft tid till det, det har varit 

så mycket. (SK3) 

 

Under intervjuerna framkommer att det psykosociala arbetet inte alltid begränsas till att 

omfatta elever. Ibland är skolkuratorerna också tvungna att ge stöd till vuxna, både till 

föräldrar och till pedagoger som upplever stress när elever mår dåligt. Några skolkuratorer 

beskriver att självmord som sker på andra skolor kan påverka elever på den egna skolan och 

då får kuratorn också gå in med stöd i den sorgen. Det uttrycks att det många gånger är svårt 

att vara tillgänglig för så många människor och samtidigt försöka arbeta preventivt vilket 

följande citat beskriver: 

 

“Som kurator får man gå in och stötta alla, inte minst föräldrar, och då är det också den där 

balansgången mellan behandlande och sådant, så det handlar ju om att kanske hoppa in i ett 

akut skede och sen hitta rätt kanaler utåt i samhället för att få den rätta hjälpen för vi ska ju 

jobba skolrelaterat, det är det som är vårt uppdrag.” (SK1) 

 

Även om skolkuratorernas uppfattning om att det förebyggande arbetet i skolan är viktigt, är 

det på samma gång svårt att genomföra, och här kan tidsbrist ses vara en starkt bidragande 

orsak till varför det preventiva arbetet inte kan prioriteras. Genom att skolkuratorerna 

beskriver att de har ansvar för många skolor och elever och upplever tidsbrist, samt att akuta 

ärenden går före preventivt arbete, tolkar vi att det förebyggande arbete som den samlade 
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elevhälsan syftar till i stor utsträckning går förlorad vad gäller insatser som skolkuratorerna 

kan bistå med. Skolkuratorerna vill arbeta preventivt i större utsträckning än de gör idag men 

det är inte alltid möjligt att genomföra utifrån rådande arbetsförhållanden. 

 

Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv kan skolan ses som ett system där olika yrkesgrupper 

ingår (jfr Payne, 2005). Det går att betrakta de olika yrkeskategorierna, exempelvis lärare och 

skolsköterska, som subsystem i ett större system. Då skolkuratorerna beskriver att det i hög 

grad är genom samarbete med andra inom skolan som det blir möjligt att identifiera elever i 

riskzonen för suicidalitet kan detta ses som att det preventiva arbetet till stor del är beroende 

av att de olika subsystemen kan samverka. Inom alla system finns en social ordning där 

individen ska passa in vilket Öquist (2008) kallar logiska nivåer och menar att gränserna 

mellan de olika nivåerna behöver vara tydliga för att upprätthålla balans. Det kan handla om 

att skolkuratorn i egenskap av vuxen behöver hålla gränsen gentemot eleven som är 

minderårig och ibland fatta beslut som visar gränsen mellan barn och vuxen, exempelvis att 

göra en orosanmälan till socialtjänsten. Utifrån systemteori är ordningen i skolan hierarkiskt 

ordnad och här betraktas huvudmannen vara överordnad de andra nivåerna på så sätt att det är 

rektorn som har det yttersta ansvaret för, och behöver ha fokus på, samtliga nivåer inom detta 

system, det vill säga all personal och elever (jfr Öquist, 2008). Systemteori betonar helheten 

framför delarna vilket innebär att rektorn behöver se till helheten på sin skola mer än till vissa 

delar. Det kan innebära att de individer som befinner sig på lägre nivåer, exempelvis 

skolkurator i förhållande till rektor, inte alltid förstår vissa beslut då individer på de lägre 

nivåerna inte har lika många delar att ta hänsyn till (jfr Öquist, 2008). Trots att det inte på 

något sätt går att fastställa, är ett potentiellt sådant beslut att en rektor inte prioriterar särskild 

utbildning eller suicidprevention för att hen uppfattar att det finns andra områden som i högre 

utsträckning behöver prioriteras för att helheten ska fungera. Flera skolkuratorer framställer 

sin arbetssituation som hektisk, där ett allför stort elevantal vilar i en kurators händer. Vidare 

beskrivs hur viktigt det är att involvera föräldrar, ta hjälp av andra personalgrupper i skolan 

och ha kontakt med andra instanser. Utifrån ett systemiskt perspektiv kan skolkuratorns arbete 

tillsammans med andra dels vara ett sätt att stärka de olika nivåerna (elever och personal), 

dels ett beroende av andra enheter, för att bevara balansen i systemet och få helheten att bli 

mer fungerande (jfr Payne, 2005). 
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6. Sammanfattande diskussion 

Detta examensarbete syftar till att undersöka skolkuratorers uppfattningar om och erfarenheter 

av skolsocialt arbete med suicidalitet hos elever. Två frågor har ställts. Den första frågan 

handlar om vilka uppfattningar och erfarenheter skolkuratorerna har av suicidalitet hos elever. 

Resultatet visar att suicidalitet uppfattas vara ovanligt förekommande bland de elever 

skolkuratorerna har kontakt med trots att erfarenheter av självmordstankar, självmordsförsök 

och självmord finns. Stress, psykisk ohälsa och svåra livssituationer ses vara bidragande 

orsaker till suicidalitet hos elever. 

 

Den andra frågeställningen handlar om hur skolkuratorer beskriver det praktiska arbetet med 

suicidalitet hos elever. Resultatet visar att även om det i arbetet finns möjligheter att upptäcka 

och arbeta med suicidala elever är dessa möjligheter begränsade. Skolkuratorerna beskriver 

att samtalet med elever utgör en viktig del i det preventiva arbetet, och i samtalet finns 

möjligheter att upptäcka elever med risk för suicidalitet och bedöma allvaret i en situation. 

Skolkuratorerna saknar i hög utsträckning suicidpreventiva instrument för att upptäcka och 

arbeta med suicidalitet i skolan. Istället beskrivs relationer med elever samt intern samverkan 

med andra personalgrupper i skolan utgöra grunden för arbetet med suicidalitet. 

Skolkuratorernas uppfattningar är att när elever uttrycker tankar om att ta sina liv behöver 

dessa inte alltid vara av allvarlig karaktär och skillnaden mellan dessa tankar bedöms ofta 

utifrån en känsla. Samtliga skolkuratorer beskriver att det finns begränsningar gällande deras 

arbete med suicidala elever. Begränsningarna ligger att det saknas skriftliga rutiner och planer 

i skolan, det saknas adekvat utbildning och det saknas resurser.  

 

Utifrån dessa resultat har vi valt ut några områden vi betraktar vara viktiga att föra en 

diskussion kring. Det första handlar om att skolkuratorernas bedömningar och handlande till 

stor del baseras på deras erfarenheter och egenförskaffad kunskap inom ämnet suicidalitet, 

snarare än på särskilt utbildning och användning av särskilda suicidpreventiva instrument. I 

resultatredovisning och analys framkommer detta på flera ställen och ett sådant exempel är att 

skolkuratorerna uppfattar att det är goda relationer till eleverna som möjliggör ett preventivt 

arbete. Andra exempel är att skolkuratorerna beskriver att det går att “känna in” allvaret i en 

elevs uttryckta tankar om att ta sitt liv och att skolkuratorerna beskriver att de saknar särskild 

utbildning inom ämnet, att kunskap kring hur de ska arbeta med suicidalitet hos elever i stor 

utsträckning handlar om eget intresse.  
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Backlund (2007) menar att i och med att skolkuratorers arbete till stor del inte är reglerat kan 

arbetet som skolkurator utför bli beroende av både person och situation. Om skolkuratorer 

inte har utbildning inom ämnet suicidalitet, utan att den kunskap som finns, till stor del vilar i 

ett eget intresse kan ett antagande göras om att skolkuratorers arbete med suicidalitet hos 

elever kan bli beroende av både person och situation. Om skolkuratorer inte har några 

suicidpreventiva instrument som hjälpmedel, utan att bedömningarna istället ofta görs utifrån 

en känsla menar vi att det kan finnas relevans i Backlunds påstående. 

 

Utifrån naiva teorier menar Olsson (2009) att oavsett teoretisk kunskap och vilka program 

professionella har att följa så har socialarbetaren alltid sig själv med i alla möten med klienter, 

och med tiden är det erfarenheterna från alla dessa möten som utvecklar den praktiska 

kunskap som socialarbetaren i stor utsträckning kommer att handla utifrån. Här är 

socialarbetaren skolkurator och klienterna är de elever som skolkuratorn möter. Här beskrivs 

att det inte finns några suicidpreventiva program att jobba efter men ändå finns uppfattningar 

om hur man på bästa sätt skapar kontakt, bedömer situationer och bygger relationer, vilket i 

sin tur betraktas vara den främsta metoden för att kunna utföra sitt arbete och arbeta 

preventivt. När resultatet tolkas utifrån naiva teorier kan ett antagande göras om att även om 

skolkuratorerna skulle ha särskild utbildning, och även om skolkuratorerna skulle ha tillgång 

till särskilda instrument, skulle de erfarenheter som kuratorerna har från det praktiska arbetet i 

skolan ändå ha störst betydelse för hur skolkuratorerna uppfattar en situation och hur de 

utifrån detta bedömer och agerar. Sett ur detta perspektiv kan ett antagande göras om att den 

kunskap som skolkuratorerna har samlat på sig genom erfarenheterna i sin vardag har lett 

fram till att de arbetar på ett visst sätt och frågan vi ställer blir då om det inte alltid är så att 

skolkuratorernas arbete beror på person och situation? 

 

Emellertid anser vi inte det vara rätt att föra ett resonemang utifrån att det enbart är den 

professionellas praktiska kunskap som har betydelse. Detta är heller inte vad Olsson (2009) 

påstår. När en skolkurator erhåller mer kunskap om något, exempelvis genom utbildning, 

kommer dennes kunskapsbank per självklarhet att öka och därmed kan också synen på 

fenomenet komma att förändras, och tillsammans kan teori och praktik frambringa högre 

kompetens inom området. Med ökad kunskap och kompetens kan förhållningssättet till ett 

visst problem förändras och genom detta kan problemet också komma angripas annorlunda. 

Med ett sådant resonemang går det inte att säga att skolkuratorer inte skulle arbeta annorlunda 
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och mer styrt om de hade särskild utbildning och om det fanns särskilda suicidpreventiva 

strategier att arbeta utifrån.  

 

Det andra området vi vill diskutera kring är att skolkuratorerna beskriver samverkan med 

andra yrkesgrupper i skolan som en förutsättning för att kunna upptäcka elever med behov av 

stöd och hjälp. Den samlade elevhälsan som kom till med nya Skollagen (SFS 2010:800) har 

till syfte att öka samverkan och understryka vikten av förebyggande arbete i skolan. I den 

vägledning som finns för elevhälsan står att skolan har ett ansvar att utforma skriftliga rutiner 

för hur personalen ska agera om en elev uttrycker tankar om att ta sitt liv eller gör ett försök. 

Trots detta visar resultatet av vår undersökning att några sådana rutiner inte finns.  

 

I föregående kapitel resonerade vi för att samverkan, utifrån ett systemiskt perspektiv, kan 

vara ett sätt att stärka de olika nivåerna, bevara balansen och få en mer fungerande helhet. 

NASP (2006) har i sin forskning visat att skolan har stor betydelse när det gäller skyddande 

faktorer mot barn och ungas psykiska ohälsa samt mot suicidalitet men också att skolan 

endast är en arena för hälsofrämjande arbete och att psykisk ohälsa hos barn och unga kan 

finnas i flera områden kring den unge.  

 

Att det finns ett systemiskt tänk inom skolan råder det ingen tvekan om och om syftet med 

den samlade elevhälsan är att öka samverkan kan vi utifrån vårt resultat säga att detta syfte är 

infriat. Bristerna får därmed betraktas ligga vid förebyggande insatser och bristande 

utbildning och strategier. Tidigare forskning har visat att det sociala arbete som bedrivs i 

skolan inte får det utrymme det borde få och att det finns brister vad gäller utbildning kring 

frågor som rör suicidala ungdomar. Singer och Slovak (2011) menar att skolans socialarbetare 

behöver vara mer aktiva och skaffa sig mer kunskap inom ämnet självmord och suicidalitet 

just i förebyggande syfte. Skolkuratorerna i vår undersökning beskriver att det inte finns 

önskvärd tid och utrymme till att arbeta preventivt och utbildning inom ämnet prioriteras inte. 

Som vi nämnde redan inledningsvis ligger utformningen av specifika insatser och rutiner i 

stor utsträckning i händerna på huvudmannen vilket gör det svårt att se hur skolkuratorerna 

kan bära ansvar för dessa brister. Om det inte avsätts någon tid till utbildning, hur ska den då 

vara möjlig att förse sig med? Om det inte finns något utrymme till prevention, skulle då 

suicidpreventiv utbildning och egenförskaffad kunskap verkligen göra någon skillnad?  
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Här finns inga svar men helt klart är att det finns anledning att ifrågasätta möjligheten för 

skolkuratorer att arbeta suicidpreventivt. Ett problem som vi uppsatsförfattare ser är att det 

inte finns några direktiv eller anvisningar över i vilken utsträckning skolkuratorer faktiskt ska 

arbeta med suicidalitet hos unga. Detta, menar vi, är något som behöver redas ut särskilt med 

tanke på rådande lagstiftning samt hur tidigare forskning framställer problematiken med 

självmord bland unga och bristen av förebyggande arbete i skolan. Skolkuratorers uppdrag 

och arbetsbeskrivningar kanske behöver förtydligas, och kanske behöver också lagen stärkas 

vad gäller huvudmännens ansvar i frågan? Kanske är det så att skolkuratorer redan arbetar så 

mycket preventivt som är möjligt och kanske är det inte skolsocialt arbete som ska stå i fokus, 

utan den samlade elevhälsans förebyggande arbete och insatser? Oavsett kan vi se att det finns 

brister, brister som vi tolkat också uttrycks av skolkuratorerna själva. Dessa brister behöver 

klargöras och svensk forskning behöver rikta ett allt större fokus på detta område.  

 

Avslutande kommentarer och förslag till fortsatt forskning 

Det verkar fortfarande finnas luckor att fylla vad gäller forskning som behandlar suicidalitet 

bland ungdomar i relation till skolsocialt arbete. Det finns efterfrågan av forskning kring hur 

socialarbetare i skolan arbetar med suicidala ungdomar och kring det sociala arbete som 

bedrivs i skolan för att kunna påvisa socialarbetares förmåga att arbeta effektivt med dessa 

frågor. Studier har visat att det i många skolor saknas rutiner kring hur det förebyggande 

arbetet mot suicidalitet ska bedrivas, detta trots att suicidalitet hos unga uppfattas som ett 

problem samt att skolan är en viktig plats för suicidprevention och det anges dessutom i lag 

att skolan ska arbeta förebyggande. Resultatet av vår undersökning har stora likheter med 

tidigare forskning då skolkuratorerna uppfattar att det inte finns några särskilda 

suicidpreventiva rutiner att arbeta utifrån. Då tidigare forskning visat att orsaker till att det 

saknas suicidpreventiva program i skolan kan vara att det inte finns tillräckligt mycket 

forskning kring effekterna av dessa. Tillsammans med forskning kring hur skolkuratorer 

arbetar med suicidala ungdomar i skolan är vårt förslag till vidare forskning att undersöka 

effekterna av suicidpreventiva program och hur de på bästa sätt kan implementeras i skolan. 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

7. Referenslista 
 

American Academy of Pediatrics, Committee on Adolescence. (1988). Suicide and suicide 

attempts in adolescents and young adults. Pediatrics, 81(2), 322-324. 

 

Aseltine Jr, R. H., & DeMartino, R. (2004). An outcome evaluation of the SOS suicide 

prevention program. American Journal of Public Health, 94(3), 446-451.  

 

Backlund, Å. (2007). Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik. Stockholm: 

Stockholms universitet. Rapport i socialt arbete, ISSN 0281-6288; 121. Hämtad 150401 Från: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:196991/FULLTEXT01.pdf 

 

Backlund, Å., Ekberg, M., Hugo, M., Isaksson, J., & Strand, A-S.(2012). Skolsocialt arbete – 

en angelägenhet för alla?. Socionomen, 2, 27-31. 

 

Barbosa LP, Quevedo L, da Silva Gdel G, Jansen K, Pinheiro RT, Branco J, . . . da Silva RA. 

(2014). Childhood trauma and suicide risk in a sample of young individuals aged 14-35 years 

in southern brazil. Child Abuse and Neglect; Child Abuse & Neglect, 38(7), 1191-1196. 

 

Bernler, G. & Johnsson, L. (2001). Teori för psykosocialt arbete. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Beskow, J., Palm-Beskow & A., Ehnvall, A. (2005). Suicidalitetens språk. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Deykin, E. Y. (1989). Suicidality, depression, and substance abuse in adolescence. The 

American Journal of Psychiatry, 146(11), 1462-1467. 

 

Dodig-Curković K, Curković M, Radić J, Degmecić D, Fileković P, Dodig-Curković K, . . . 

Fileković P. (2010). Suicidal behavior and suicide among children and adolescents-risk 

factors and epidemiological characteristics. Collegium Antropologicum; Collegium 

Antropologicum, 34(2), 771-777. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.). 

Handbok i kvalitativa metoder (s. 37-57). Malmö: Liber. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan – konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105–112. 

 

Hooven, C., Snedker, K. A., & Thompson, E. A. (2012). Suicide risk at young adulthood: 

Continuities and discontinuities from adolescence. Youth & Society, 44(4), 524-547. 

doi:10.1177/0044118X11407526 

 

Joe, S., & Bryant, H. (2007). Evidence-based suicide prevention screening in schools. 

Children & Schools, 29(4), 219-227. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:196991/FULLTEXT01.pdf


 

47 

 

Kotila, L., & Lonnqvist, J. (1989). Suicide and violent death among adolescent suicide 

attempters. Acta Psychiatrica Scandinavica, 79(5), 453-459. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, 

K. (red.). Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 91-128). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundin, A., Benkel, I., de Neergaard, G., Johansson, B-M., & Öhrling, C. (2007). Kurator 

inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (2006). Förslag till 

nationellt program för suicidprevention - strategier och åtgärdsförslag inriktade mot hälso- 

och sjukvården, socialtjänsten och skolhälsovården/elevhälsan. Stockholm: Nationellt och 

Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. 

Hämtad 3 april, 2015, från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-

23_rev2_200610723_bilaga1.pdf 

 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (2014). Mål och 

verksamhet. Stockholm: Karolinska Institutet. Hämtad 12 mars, 2015, från: 

http://ki.se/nasp/mal-och-verksamhet 

 

Olsson, E (2009) Praktisk kunskap i socialt arbete – Om naiv teori i mötet med klienten. 

Malmö: Gleerups utbildning AB.  

 

Patton, M. Q. (2002) Qualitative Research & Evaluation Methods. : 3:e uppl. London: 

SAGE.  

 

Payne, M. (2005). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Pfeffer, C. R. (1984). Modalities of treatment for suicidal children: An overview of the 

literature on current practice. American Journal of Psychotherapy, 38(3), 364-372. 

 

Prop.2007/08:110. En förnyad hälsopolitik. Hämtad 10 april, 2015, från: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/2ee01484.pdf 

 

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet. Hämtad 10 april, 2015, från:  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/23/68/25bd4959.pdf 

 

Renaud, J., Berlim, M. T., McGirr, A., Tousignant, M., & Turecki, G. (2008). Current 

psychiatric morbidity, aggression/impulsivity, and personality dimensions in child and 

adolescent suicide: A case-control study. Journal of Affective Disorders, 105(1–3), 221-228. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.jad.2007.05.013 

 

SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 15 maj, 2015, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag 

2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_rev2_200610723_bilaga1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_rev2_200610723_bilaga1.pdf
http://ki.se/nasp/mal-och-verksamhet
http://ki.se/nasp/mal-och-verksamhet
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/2ee01484.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/23/68/25bd4959.pdf
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.jad.2007.05.013
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag


 

48 

 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad 18 maj, 2015, från Riksdagen,  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/?bet=2001:453 

 

Singer, J. B., & Slovak, K. (2011). School social workers' experiences with youth suicidal 

behavior: An exploratory study. Children & Schools, 33(4), 215-228. 

 

Socialstyrelsen. (2013a). Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 11 april, 2015, från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19016/2013-3-15.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2013b). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 11 maj, 2015, från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19032/2013-3-26.pdf 

 

Socialstyrelsen & Skolverket. (2014). Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014. 

Stockholm: Socialstyrelsen och Skolverket. Hämtad 11 april, 2015, från:  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf 

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.). Handbok I 

kvalitativa metoder. Malmö: Liber 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 10 april, 2015, från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

Wasserman, D. & Westerlund, M. (2003). Självmordsprevention i skolor i Sverige - hur ser 

det ut idag? Socialmedicinsk Tidsskrift, 80(5), 462-473. 

 

White, J., & Morris, J. (2010). Precarious spaces: Risk, responsibility and uncertainty in 

school-based suicide prevention programs. Social Science & Medicine, 71(12), 2187-2194. 

doi:10.1016/j.socscimed.2010.09.046 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken -konsten att lösa problem och nå resultat. 

Stockholm: Gothia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19016/2013-3-15.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19032/2013-3-26.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

49 

 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev  
 

Rubrik i e-postmeddelande: Skolkurativt arbete med suicidalitet  

 

Meddelande:  

 

Hej! 

 

Vi heter Christin Fors och Lena Nilsson och studerar på socionomprogrammet vid Högskolan 

i Gävle. Just nu skriver vi ett examensarbete om skolkuratorers uppfattningar om, och 

eventuella erfarenheter av, självmordstankar, självmordsförsök och självmord bland unga. 

 

Anledningen till att vi kontaktar dig är att vi undrar om du kan tänka dig att medverka i en 

intervju kring dessa frågor. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och äga rum någon gång 

mellan v. 16-18.  

 

Utförligare information finns i den bifogade filen. 

 

Vänligen  

Christin Fors & Lena Nilsson 

 

christinolena@gmail.com  

Christin Fors 070- 788 55 24  

Lena Nilsson 072- 938 00 38 

 

Bifogat informationsbrev:  
 

Förfrågan om att delta i intervju 

 

Vi är två socionomstudenter vid Högskolan i Gävle som just nu skriver ett examensarbete om 

skolkuratorers uppfattningar av suicidalitet (självmordstankar, självmordsförsök och 

fullbordade självmord) bland unga. Syftet är att undersöka skolkuratorers uppfattningar om, 

och eventuella erfarenheter av, suicidalitet hos skolungdomar.   

 

Eftersom skolkuratorn kan möta elever i riskzonen för suicidalitet menar vi att det är viktigt 

att ta reda på skolkuratorers uppfattningar av, och arbete med, dessa ungdomar. Även om 

skolkuratorer inte har erfarenheter av arbete med ungdomar som begår fullbordade självmord 

kan kuratorn ändå ha erfarenheter inom ämnet då självmordstankar och självmordsförsök 

bland unga kan vara vanligt förekommande. 

 

Denna förfrågan gäller deltagande i en intervju som fokuserar på skolsocialt arbete kring 

frågor om suicidalitet. Vi har för avsikt att spela in intervjun. Deltagande i intervjun är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. De uppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt, 

utan åtkomst för obehöriga. Resultatet kommer att presenteras på en generell nivå och inga 

personer kommer att kunna identifieras. 

 

mailto:christinolena@gmail.com
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Vi önskar intervjua skolkuratorer med socionomexamen. Intervjuerna är tänkta att äga rum 

under veckorna 16-18 och beräknas ta 30 minuter. 

Om du kan tänka dig att medverka eller har några frågor är du välkommen att höra av dig via 

nedanstående e-postadress alternativt sms:a eller ringa till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christin Fors och Lena Nilsson 

 

Kontaktuppgifter: 

E-postadress: christinolena@gmail.com         

 

Christin Fors         

Telefonnr. 070- XXX XX XX  

 

Lena Nilsson 

Telefonnr 072- XXX XX XX  

 

Handledare: 

Åsa Vidman 

asa.vidman@hig.se 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 1/2 

 

Bakgrundsfrågor 

 utbildning 

 arbetslivserfarenhet 

 målgrupp 

 

Frågeområden/teman som intervjun bygger på 

 Uppfattning om suicidalitet 

 Erfarenhet av suicidalitet 

 Metoder/strategier och praktiskt arbete med suicidalitet 

 

Intervjuguide 2/2 

Inledningsvis informeras kortfattat om syftet med intervjun och vilka frågeområden som 

kommer att beröras. Ramarna för intervjun fastställs, exempelvis gällande tid. Vidare betonas 

de etiska aspekterna, exempelvis frivillighet och konfidentialitet, samt att intervjun spelas in 

och på vilket sätt informationen från intervjun kommer att användas i det färdiga arbetet. 

Intervjupersonen har möjlighet att ställa frågor innan intervjun börjar. 

 

Bakgrundsfrågor 

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet, nuvarande arbetsplats, tidigare 

 Målgrupp, antal skolor, antal elever 

 

Förslag på frågor: 

– Vilken utbildning har du? 

– Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

– Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
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– Hur ser din målgrupp/ditt upptagningsområde ut, hur många skolor/elever arbetar du med? 

 

Tema 1: Uppfattning om suicidalitet 

 Uppfattning om suicidalitet bland unga  

 Fenomenet suicidalitet 

 

Förslag på frågor:  

– Vilka begrepp används inom skolan för att prata om ämnet? Hur kan de begreppen 

definieras? 

– Vilken är din uppfattning om fenomenet? Hur vanligt är det bland de elever du arbetar med? 

– Vilka riskfaktorer/skyddsfaktorer kan identifieras? 

 

Tema 2: Erfarenhet av suicidalitet  

 Erfarenhet av suicidalitet bland elever 

 

Del 1- Självmordstankar och självmordsförsök bland elever 

 

Förslag på frågor:  

– Vilken erfarenhet har du av elever med självmordstankar och självmordsförsök? alt. 

– Beskriv din erfarenhet av elever med självmordstankar och självmordsförsök.  

– Vilka eventuella skillnader upplever du mellan killar och tjejer när det gäller 

självmordstankar och självmordsförsök?  

 

Del 2 - Fullbordade självmord bland elever 

 

Förslag på frågor: 

– Vilken erfarenhet har du av elever som begått fullbordade självmord? alt. Beskriv din 

erfarenhet av elever som begått fullbordade självmord.  

– Vilka eventuella skillnader upplever du mellan killar och tjejer när det gäller fullbordade 

självmord?  
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Tema 3: Metoder/strategier och praktiskt arbete 

 Metoder och strategier för att identifiera elever med risk för suicidalitet. Praktiskt 

arbete med frågor som rör suicidalitet bland elever i högstadiet.  

Förslag på frågor:  

– Hur ser din arbetsbeskrivning/dina rutiner/din planering ut kring arbetet med suicidala 

elever?  

– Vilka rutiner finns för att upptäcka elever som är suicidala?  

– Hur ser elevhälsoprogram som innefattar självmordsprevention ut?  

– Finns det någon skriftlig plan som anger hur kurator/skolpersonal bör hantera elever som är 

deprimerade, uttalar självmordstankar eller uppvisar självmordsbeteende?  

– Beskriv hur en sådan kan se ut.  

– Vilka uppgifter har du som skolkurator vid tillfällen då elever uppvisar självmordstankar 

eller självmordsbeteende?  

– Finns det någon skriftlig plan som anger hur kurator/skolpersonal bör agera om en elev 

begår självmord? Vilka är skolkuratorns uppgifter vid sådana tillfällen? 

– Vilken utbildning har kurator/skolpersonal i hur man identifierar elever som befinner sig i 

riskzonen för suicidalitet? 

– Utifrån dina erfarenheter, finns det något i denna utbildning du skulle önska komplettera 

med?  

 

Övrigt 

Avslutningsvis har intervjupersonen möjlighet att eventuellt komplettera med information 

kring sådant som hen tycker är relevant men som inte tagits upp under intervjun. 

 

Olika typer av intervjufrågor som kan användas vid intervjun: 

 Inledande frågor, exempelvis “Kan du beskriva, Kan du berätta...?” 

 Uppföljningsfrågor, direkta frågor om det som precis sagts  

 Sonderande frågor, exempelvis “Kan du berätta mer om... Kan du ge mer detaljerad 

beskrivning…?” 

 Specificerande frågor, exempelvis “Hur agerade du då?” 

 Direkta frågor, exempelvis “Har du varit med om att en elev begått självmord?” 
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 Indirekta frågor, exempelvis “Hur tror du andra ser på…” 

 Strukturerande frågor, för att ändra riktning i intervjun om/när intervjupersonen 

avviker från ämnet, exempelvis “Vi skulle nu vilja ta upp ett annat ämne…” 

 Tolkande frågor, exempelvis “Du menar att…?” 


