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Abstract  
This qualitative interview-based study has been carried out with five counselors from 
different youth centres in Stockholm County. The aim of this study is to investigate the 
influences on counselors’ work and their working conditions when dealing with mental health 
problems. The results show that both internal and external organisational factors play a role in 
influencing their work. Counselors describe their work as involving a broad scope of action, 
often tailored to the individual and youth centres are low-threshold organisations open to all, 
irrespective of their needs. Counselors consider external organisational conditions to play the 
most negative role in their work concerning mental health and in this regard point to both the 
psychiatric and the student health services. Pressure and strain within these two services has 
led to youth centre counselors taking in young people with more difficult and specialised 
mental health problems than they had previously dealt with. Using Lipsky’s theory of “street-
level bureaucracy,” we discuss how certain solutions to these problems may in turn threaten 
the ideal conditions for the youth centre organisation. Solutions such as bureaucratic 
standardisation could restrict the extent of counselors’ scope of action and their ability to 
engage patients on an individual level. 
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1. Inledning 

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under de senaste årtiondena enligt Socialstyrelsen 

(2013). Andelen ungdomar som uppgav att de led av ångest, oro eller ängslan, tredubblades 

mellan åren 1989 och 2005 i åldersgruppen 16–24 år. Enligt Regeringen (Prop. 2007/08:110, 

s. 17) har unga rätt till bästa uppnåeliga hälsa, det vill säga bästa fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Målgruppen unga är särskilt viktig att främja i folkhälsoarbetet för att undvika 

att de förlorar viktig tid för utveckling, studier och relationer då en långdragen psykisk 

problematik riskerar att påverka ungdomens framtid på ett ogynnsamt sätt (Olsson, 2013). Vi 

vill ta reda på hur samhället hanterar problematiken kring ungdomars psykiska ohälsa. Ett sätt 

att göra det är att undersöka hur arbetet med ungdomar som lider av psykisk ohälsa går till på 

den instans de oftast söker sig till med problematiken i ett första skede. När ungdomar söker 

en insats på egen hand, utan en förälders inblandning, är det oftast ungdomsmottagningen som 

de söker sig till. En anledning till att ungdomar föredrar ungdomsmottagningen framför 

elevhälsan på skolan är för att de upplever att tystnadsplikten har en starkare innebörd där. 

Detta stärker ungdomsmottagningarnas möjligheter att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2005). Målgruppen för 

verksamheten är i huvudsak ungdomar mellan 12–25 år. Ungdomsmottagningar är en 

lågtröskelverksamhet vilket betyder att unga har rätt att söka hjälp oavsett problembild 

(FSUM, 2015b). 
 

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2016) har kartlagt 

ungdomsmottagningars arbete med psykisk ohälsa. Det framkom att personalen på många 

mottagningar upplever att behovet av insatser har ökat och att de ungdomar som besöker dem 

mår allt sämre. Mottagningarnas förhållningssätt skiljer sig åt i arbetet med psykisk ohälsa, en 

del utgår från ett främjande och förebyggande arbetssätt och andra arbetar genom stöd och 

behandling vid identifierad problematik. De som arbetar med stöd och behandling kan se 

svårigheter i var gränserna ska dras för behandling av psykisk ohälsa på 

ungdomsmottagningen och när ungdomarna ska remitteras vidare.  Intresseföreningen 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM, 2015a) har formulerat policys för 

ungdomsmottagningens verksamhet, vilka många ungdomsmottagningar arbetar efter. Enligt 

Socialdepartementet och SKL saknas det dock en nationell definition av vad en 

ungdomsmottagning är, vilka insatser de tillhandahåller och det finns sällan vägledande 
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dokument för hur arbetet med psykisk ohälsa bör bedrivas.  Frånvaron av en nationell samsyn 

beskrivs i rapporten som en möjlig problematik och därför föreslås formalisering av 

verksamheten som en lösning på problematiken. Där argumenteras att kvalitet och kompetens 

gällande arbetet med psykisk ohälsa, på grund av den icke-existerande samsynen, varierar 

mellan mottagningar (ibid).  
 

Hälso- och sjukvårdslagen stärker rätten till vård på lika villkor för hela befolkningen enligt 

kapitel 3 § 1: Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Utifrån denna lag kan argumenteras att nationella riktlinjer kan styrka 

möjligheten till en jämlik vård för alla ungdomar med psykisk ohälsa. Vi uppfattar dock en 

möjlig konflikt i förhållande till Socialtjänstlagen kapitel 1 § 2 där det står: Vid beslut eller 

andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för 

barnet vara avgörande. Konflikten kan uppstå om ungdomens önskemål och behov går emot 

de nationella riktlinjerna, för vad ska då vara avgörande, barnets bästa eller jämlik vård för 

alla? I dagsläget påverkar båda lagstiftningarna ungdomsmottagningarna och är något 

kuratorerna måste förhålla sig till i arbetet.  
 

I tidigare forskning fann vi att många unga lider av psykisk ohälsa i Sverige. Det finns dock få 

studier på hur kuratorer, verksamma på ungdomsmottagningen, arbetar med problemet och 

vad deras arbete påverkas av. Uppsatsen baseras på intervjuer med kuratorer på olika 

ungdomsmottagningar i Stockholms län. Via Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten 

kommer resultatet från den tematiska analysen av intervjuerna tolkas, då denna teori beskriver 

komplexiteten i arbetet med människor inom en byråkratisk verksamhet. Vår förhoppning är 

att denna studie kan fördjupa läsarens kunskap om arbetet som kuratorer på 

ungdomsmottagningar utför med ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Vi vill även skapa en 

vidare diskussion kring vad som påverkar kuratorernas arbete i dagsläget samt problematisera 

en eventuell formalisering av deras arbete. Vi hoppas även kunna bidra med ett perspektiv 

kring hur ungdomar med psykisk ohälsa hanteras i det rådande systemet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer, verksamma på ungdomsmottagning, arbetar med 

ungdomar som lider av psykisk ohälsa och vad som påverkar deras arbetssätt.  
 

• Hur hanterar kuratorer på ungdomsmottagning ungdomar med psykisk ohälsa? 

• Hur ställer sig kuratorerna sig till en formalisering av deras uppdrag?  

1.2 Begreppsdefinitioner  
BUP – är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, som är en specialistverksamhet 

inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och 

behandling till barn och ungdomar från 0 till 17 år (Barn- och ungdomspsykiatrin, 2017).  På 

BUP erbjuds hjälp med allvarliga bråk och konflikter i familjen, stora problem med att få och 

behålla kompisar, koncentrationssvårigheter, upplevelser av skrämmande händelser, ångest, 

depression, ätstörningar, självskadebeteende, samt utredning och behandling av psykiatriska 

diagnoser (1177 Vårdguiden, 2017). 
 

Första linjen – avser den funktion eller verksamhet som har i uppgift att först ta emot 

ungdomar, barn eller familjer som söker hjälp för personer mellan 0 och 18 år som mår dåligt. 

Karaktären av problemet kan ha psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. 

Syftet med Första linjen är att ge rätt hjälp i ett tidigt stadie för unga som visar eller det finns 

en risk för psykisk ohälsa. Första linjen drivs i landstingets regi (Uppdrag Psykisk Hälsa, 

2016).  
 

Kurator – är den enda yrkeskategori inom vården som har en samhälls- och 

beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund och besitter därför en psykosocial kompetens, 

vilket är utmärkande för yrkesgruppen. Med en psykosocial kompetens menas att patienten 

ses utifrån de sociala system denne befinner sig i och används för att skapa en helhetssyn på 

individens situation och sammanhang, och på så vis göra problembilden begriplig. Det 

psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvården används för att stärka den enskildes 

möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar genom stöd, samt att arbeta för 

förändringar i individens sociala liv och miljö för en gynnsam utveckling. På grund av 

kuratorns samhällsorienterade utbildningsbakgrund besitter denne kunskaper om samhällets 

resurser och ger därför patienten information om det stöd som finns att tillgå utanför 
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sjukvården såsom socialtjänstens olika verksamheter, andra kommunala förvaltningar, 

försäkringskassan, arbetsförmedling och frivilligorganisationer (Lundin, 2009). 
 

Patient – är den formella termen för ungdomarna som kuratorerna möter. 
 

Psykisk ohälsa – I den här studien avses med psykisk ohälsa hos unga, i enlighet med 

Socialstyrelsens definition, psykiska symtom som innefattar både mindre allvarliga psykiska 

problem som oro och nedstämdhet, och mer allvarligare symtom som uppfyller kriterierna för 

psykiatrisk diagnos (Kunskapsguiden, 2016). 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju avsnitt. Den första avsnittet består av inledning, studiens syfte 

och frågeställningar samt begreppsförklaring och disposition av uppsatsen. Det andra avsnittet 

presenterar sökprocessen av tidigare forskningen på området samt en forskningsöversikt. Det 

tredje avsnittet presenterar Michael Lipskys teori om gräsrotbyråkraten som är det teoretiska 

ramverket i studien.  Därefter kommer det fjärde avsnittet som presenterar den valda 

forskningsmetoden, analysmetod, urval, etiska överväganden, validitet, reliabilitet, samt 

generaliserbarhet. Det femte avsnittet innehåller resultat av den tematiska analysen och 

därefter presenteras en analys av resultatet i förhållande till Lipskys teori. Sedan följer det 

sjätte avsnittet med diskussion kring studiens resultat jämfört med tidigare forskning. Vidare 

följer en slutsats där de huvudsakliga resultaten presenteras, sedan följer en metoddiskussion 

samt förslag till vidare studier. Slutligen innehåller uppsatsen ett avsnitt med referenslista 

samt en bilaga med intervjuguiden som använts.  

2. Forskningsöversikt  

2.1 Inledning och disposition  
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar kommer vi i detta avsnitt presentera en 

överblick av forskning kring ungdomars psykiska ohälsa samt gällande kuratorers arbete på 

ungdomsmottagningen utifrån både nationella och internationella studier. Först presenteras 

hur sökprocessen gått till sedan redogörs den tidigare forskningen under två rubriker: 

Ungdomars psykiska ohälsa och Kuratorers arbete med ungdomars psykiska ohälsa. 
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Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av forskningsöversikten. Den sammanfattade 

forskningen kommer att ytterligare diskuteras i förhållande till studiens resultat i 

diskussionsavsnittet. 

2.2 Redogörelse för sökprocessen  
Vi började med att söka efter kollegialt granskad (peer reviewed) forskning via svenska 

sökord på EBSCO Discovery Service. Vid den första sökningen användes sökorden 

ungdomar psykisk ohälsa*, genom dessa sökord fann vi tre artiklar varav två var av relevans 

för oss. Vi sökte vidare på ungdomar psykisk hälsa* vilket gav ungefär hundra träffar med ett 

antal relevanta studier, här gallrade vi ut artiklar genom att fokusera på antingen psykisk hälsa 

hos ungdomar kopplad till ungdomsmottagning eller psykisk hälsa hos ungdomar i generella 

mätningar. Många av artiklarna fokuserade på specifika problem som exempelvis 

nätmobbning, dessa valdes bort. En del av de studier vi fann handlade om skillnader mellan 

könen gällande psykisk ohälsa, då vi inte ansåg att dessa var relevanta för studiens syfte 

valdes de bort. En majoritet av de studier vi fann gällande ungdomars psykiska hälsa var 

kvantitativa och baserades på ungdomars självskattade hälsa, dessa studier inkluderades och 

låg till grund för att få en förståelse kring utbredningen av problematiken.  

 

Då vårt syfte var att studera arbetet med psykisk ohälsa på ungdomsmottagningar valde vi att 

söka efter forskning gällande arbetet där. Sökorden kurator ungdomsmottagning* gav inga 

träffar. Sökorden arb* ungdomsmottagning* resulterade i artiklar gällande kroppslig-, 

reproduktiv- eller sexuell hälsa men vi fann inga svenska studier som fokuserade på 

kuratorers arbete med psykisk ohälsa på ungdomsmottagning. Då majoriteten av studierna 

som gjorts i Sverige kring arbetet på ungdomsmottagning handlar om kroppslig-, reproduktiv- 

och sexuell hälsa, kan hävdas att det finns en kunskapslucka kring kuratorers arbete med 

psykisk ohälsa på ungdomsmottagning. För att få en uppfattning om kunskapsluckan kring 

ämnet sökte vi även på kurator ungdomsmottagning* i Google Scholar, där fann vi en del 

rapporter från statliga myndigheter som studerat kuratorernas arbetsmetoder. Vi valde att 

inkludera en statlig utredning kring ungdomars psykiska hälsa, SOU 2006:77 “Ungdomar, 

stress och psykisk ohälsa”, av anledningarna att flera rapporter använt sig av denna och att 

forskningsöversikten de använt som underlag är omfattande. Vi valde även att studera 

referenslistor i SOU-rapporter för att söka efter studier kring ämnet. Där fann vi en del studier 

som vi kontrollerade i EBSCO om de var kollegialt granskade för att hitta ytterligare underlag 
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till vår forskningsöversikt. En av våra respondenter gav oss tipset om Socialdepartementet och 

Sveriges Kommuner och Landstings kartläggning (2016) av arbetet med psykisk ohälsa på 

ungdomsmottagningar, då denna kartläggning kändes ytterst relevant för vårt forskningsfält 

valde vi att inkludera den i vår tidigare forskning. 

 

Ungdomsmottagningen verkar i sin form vara unik för Skandinavien, därför har vi försökt 

söka efter studier i internationell forskning på liknande verksamheter men insett att dessa kan 

skilja sig lite i utformning. Där användes sökorden youth center, youth reception center, youth 

health center vilka gav tusentals träffar, vi lade därför till begreppet adolescent* counselor i 

sökningen för att specificera sökningen till kuratorers arbetssätt.  De engelska sökningarna 

gjordes i databaserna EBSCO Discovery Service och ProQuest Social Science. Där uppkom 

ett par hundratal träffar. Dock var den mesta forskningen kopplad till school counselor, och vi 

märkte när vi läste en del av dessa studier att arbetet för kuratorer i skolmiljö och kuratorer på 

ungdomsmottagning skiljer sig åt väsentligt, därför har vi valt bort dessa studier. För att 

avgränsa sökningen användes sökorden NOT school. Genom att avgränsa sökningen lyckades 

vi finna två relevanta artiklar. 

 

Eftersom befintlig kollegialt granskad forskning gällande kuratorer på ungdomsmottagningar 

var begränsad har vi valt att även inkludera Socialstyrelsens (2009) rapport 

“Ungdomsmottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa. En nationell 

inventering.” Då vi utifrån denna rapport har kunnat få en överblick kring tidigare 

kartläggningar över specifika arbetsmetoder i arbetet med psykisk ohälsa på 

ungdomsmottagningar. Överlag har det varit svårt att hitta artiklar om arbete på 

ungdomsmottagning med psykisk ohälsa, väldigt lite forskning verkar ha gjorts på ämnet. 

Majoriteten av de kollegialt granskade artiklarna är från internationellt publicerade studier.  

2.3 Ungdomars psykiska ohälsa 
År 2006 kom en statlig utredning (SOU 2006:77) baserad på propositionen om mål för 

folkhälsa som riksdagen antog år 2003 samt strategin för att förebygga psykisk ohälsa som 

EU lagt fram år 2005. Utredningen har inkluderat sex svenska studier kring ungdomars 

egenskattade mående för att komma med förslag till åtgärder för att minska den psykiska 

ohälsan. Utredningen fann att den psykiska ohälsan har ökat i befolkningen i stort de senaste 

tre decennierna och den grupp där det psykiska måendet eskalerat mest är unga i åldrarna 16–
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24 år (ibid.). Genom studien Skolbarns hälsovanor har psykiska problem bland unga i ett 

tiotal europeiska länder jämförts, resultatet visade att ökningen av symtom som nedstämdhet 

och sömnlöshet var som mest utbrett i Sverige (Wennerholm & Danielson, 2005). Trots att de 

nordiska länderna har lägst andel fattiga barn i världen, mår de svenska ungdomarna dåligt i 

stor utsträckning. Det svenska välfärdssystemet för barn och unga kan också sägas höra till de 

bäst utvecklade i världen, den svenska skolan har bland den högsta lärartätheten inom OECD-

området och ungdomsmottagningarna i Sverige är väletablerade och bedriver en omfattande 

verksamhet. Tillgången till dessa resurser har ökat från 1980-talet och därför kan det hävdas 

att om de psykiska problemen skulle kunna förklaras av brister i välfärdssystemet skulle den 

självskattade psykiska hälsan bland unga blivit bättre, vilket den inte har (SOU 2006:77).  

 

I en intervjuundersökning av 700 elever i årskurs 9 samt årskurs 2 och 3 på gymnasiet uppgav 

majoriteten av ungdomarna skolarbetet och den höga ungdomsarbetslösheten som orsak till 

höga stressnivåer (Cederblad, 2013). Andra studier visar att resultaten kring ungdomars hälsa 

varierar beroende på om de själva är informanterna eller om deras omgivning skattar deras 

hälsa. I en sammanställning av studier i 31 länder (N = 55 508) där föräldrar till 6–16-åringar 

svarat, visade det sig att Sverige hade näst lägst medeltalspoäng, endast de japanska 

ungdomarna mådde sämre än de svenska. I en sammanställning av 24 studier där ungdomar i 

åldern 12–18 år (N = 27 206) självrapporterat sina symtom var Sverige i stället bland de sex 

mest symtombelastade nationerna. Dessa summor visar hur varierande hälsoresultaten blir 

beroende på vem som är informant (Rescorla et. al, 2007). I en annan studie undersöktes den 

psykiska hälsan hos vuxna i Sverige som när de var i 16–17-årsåldern deltagit i en 

populationsstudie kring deras hälsa som tonåringar. Uppföljningsstudien som gjordes 15 år 

senare, visade att det fanns ett samband mellan psykosomatiska symtom i ungdomsåren och 

att drabbas av depression och andra psykiatriska sjukdomar som vuxen (Bohman et al., 2012). 

År 2009 genomfördes en studie av samtliga elever i årskurs 6 och 9 i Sverige angående deras 

psykiska hälsa, nästan 180 000 elever deltog. I denna studie användes ett frågeformulär med 

hög validitet och reliabilitet: “Strengths and difficulties questionnaire”. Den kvantitativa 

studien mätte bland annat grad av självupplevd funktionsnedsättning på grund av 

uppgivenhetssymtom. Bland dem med psykiska problem enligt totalmåttet angav 82 procent 

av flickorna i årskurs 9 och 59 procent av pojkarna funktionsnedsättning i skola och hem. 

Studien visade även att barn boendes med båda sina biologiska föräldrar rapporterade bättre 

psykisk hälsa än de som bodde växelvis mellan frånskilda föräldrar eller levde med enbart en 
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förälder. I studien framkom även att elever hade högre frekvens av psykisk ohälsa om de var 

utlandsfödda än de som var födda i Sverige (Cederblad, 2013). Enligt Hagquist (2011 & 

2013) som studerat och sammanställt flera svenska studier gällande ungdomars självskattade 

psykiska hälsa, har den psykiska hälsan bland äldre ungdomar försämrats sedan 1980-talet. 

Han poängterar dock att ökningen under det senare decenniet planat ut men att nivåerna är 

betydligt högre än vid de första mätningarna år 1988 (ibid.). 

2.4 Kuratorers arbete med ungdomars psykiska ohälsa 
År 2009 gjordes en kvantitativ enkätundersökning bland ungdomsmottagningar i Sverige, vars 

syfte var att skapa en uppfattning om vilka strukturerade arbetssätt och metoder som 

ungdomsmottagningarna använder i sitt arbete för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. 

Enkäterna skickades till ungdomsmottagningar anslutna till intresseföreningen Föreningen 

Sveriges Ungdomsmottagningar. 58 procent av samtliga mottagningar besvarade enkäten, 

vilket motsvarade 128 mottagningar. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg är inte resultatet 

statistiskt signifikant, och måste tolkas med viss försiktighet.  Undersökningen ger inte 

underlag för säkra slutsatser om alla ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk ohälsa men 

det visar på hur en stor del av svenska mottagningar arbetade under år 2009. Resultatet av 

studien visade att tre fjärdedelar av mottagningarna uppgav att de arbetade aktivt med att 

tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa och oroande social utveckling genom att använda sig 

utav frågeformulär, inskrivningssamtal, kartläggning och liknande. Det vanligaste arbetssättet 

bland mottagningarna var motiverande samtal med ungdomarna, även individuellt samtalsstöd 

användes av samtliga mottagningar (Socialstyrelsen, 2009). Även i Ek, Eriksson & Schnelzers 

(2015) studie där de intervjuat kuratorer fann de att det vanligaste arbetssättet som kuratorer 

använder sig av i arbetet med ungdomar som lider av psykisk ohälsa är motiverande samtal. I 

resultaten framkom att kuratorerna beskriver det stödjande samtalet som en komplex 

behandlingsåtgärd då de använder sig av en form av integrering av egna arbets- och 

livserfarenheter i mötet med patienten och att de även förhåller sig till evidensbaserad teori. 

Tillämpningen av olika metoder varierar beroende på patientens situation och behov. 

Kuratorerna beskriver att den del i mötet som är central är att förtroende och tillit skapas 

mellan de inblandade parterna, vilket också är en förutsättning för alliansskapande. En annan 

aspekt som belystes var synliggörande och bekräftande av patientens psykiska lidande och 

andra svårigheter som är kopplade till patientens nuvarande situation. Studien påvisade även 

att kuratorerna lade vikt vid att undvika styrande frågor för att inte påverka patientens svar 
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eller få fram svar som kuratorn vill höra, detta för att utforska patientens problematik. Det 

framkom även i studien att kuratorerna strävade efter att inge hopp om förbättring av 

patientens livssituation och psykiska svårigheter genom att formulera patientens styrkor och 

förmågor att klara av saker i sin vardag (ibid.). I en amerikansk panelstudie (Mellini & 

Pertuit, 2009) var syftet att studera hur kuratorer (counselors) arbetade med att stötta 

ungdomar i frågor gällande psykisk hälsa. Studien genomfördes via två paneler av kuratorer 

som fick diskutera och svara på frågor. De olika grupperna bestod av dels praktiserande 

kuratorer dels handledande kuratorer. Studiens utgångspunkt baseras på analyser kring 

tidigare forskning gällande kuratorers arbetsmetoder, eftersom dessa i stor utsträckning 

fokuserat på kuratorer som arbetat med vuxna menar författarna att det finns en 

kunskapslucka gällande arbetsmetoderna kring kuratorers arbete med ungdomar (ibid.). 

Resultaten av denna studie lyfter också fram några viktiga likheter och skillnader i 

forskningsprioriteringar och teman mellan de två grupperna av kuratorer. De kuratorer som 

arbetade handledande rankade behandling som det viktigaste i processen kring arbetat med 

ungdomar med psykisk ohälsa, medan de praktiserande kuratorerna rankade detta som minst 

viktigt. De ansåg istället att det preventiva arbetet var det viktigaste. Mellini och Pertuit 

(2009) har tolkat detta som att de praktiserande kuratorerna i sitt arbete ofta har observerat att 

möjligheter som funnits att arbeta preventivt inte tillvaratagits. Många av de praktiserande 

kuratorerna i studien arbetade i miljöer där den psykiska ohälsan bland unga hade multipla 

och komplexa dimensioner. Eventuellt kunde den psykiska ohälsan ha hindrats eller inte varit 

lika omfattande om ungdomarna fått stöd i ett tidigare skede då en del av dem kom från 

miljöer med övergrepp och brottslighet. Dock tyckte båda grupperna med kuratorer att det är 

viktigt med forskning relaterad till förståelse av familjers roll i psykisk hälsorådgivning med 

ungdomar, samt att det finns ett behov av ökad förståelse om vilka familjeinterventioner som 

är mest effektiva för att förbättra behandlingsresultaten (ibid.). En studie (Neufeld et al., 

2017) som gjorts på Universitet i Cambridge vars syfte var att studera hur behandling via 

ungdomsmottagningar (eller motsvarande verksamheter) påverkade ungdomars mående 

långsiktigt. Resultatet visade att psykiatriska eller psykosociala insatser ökar välmående hos 

den unge även efter behandling, dock tillägger forskarna att det krävs mer liknande studier för 

att resultatet ska bli helt generaliserbart (ibid.). I Boldero och Fallons (1995) kvantitativa 

studie om ungdomars hjälpsökande för psykisk ohälsa i Melbourne beskrevs att hjälpsökande 

hos kuratorer och läkare var mycket lågt. 1013 stycken ungdomar tillfrågades om deras 
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hjälpsökande och endast hälften av dessa indikerade att de hade sökt hjälp för sina psykiska 

problem. Det vanligaste hjälpsökandet skedde hos vänner eller hos föräldrar (ibid.). 

 

I en kvalitativ studie intervjuades 40 kvinnor i åldrarna 16–25, som sökt stöd hos svenska 

ungdomsmottagningar. I studien undersöktes hur stress påverkat kvinnornas hälsa. Forskarna 

fann ett gemensamt tema som löpte genom samtliga intervjuer som de kallade ”living close to 

the edge”, det vill säga att kvinnorna i studien hela tiden upplevde att de befann sig nära 

kanten. Temat innehåller ett flertal dimensioner av fysisk-, känslo-, kognitiv-, social- och 

existentiell nöd samt dimensioner av tvivel. De unga kvinnorna beskrivs balansera sina liv för 

att undvika utmattning och att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Resultatet visar på hur 

komplex ungas situation kan vara, vilket i slutändan ställer höga krav på de som bemöter dem. 

I bemötande från kuratorer krävs en förståelse för hur dessa dimensioner påverkar varandra 

och skapar stress samt att det är av stor vikt att kontextualisera ungas behov av stöd. 

Slutsatsen i studien är därför att det är viktigt att understryka komplexiteten kring ungas 

psykiska ohälsa samt att integrera kontext- och könsrelaterade modeller och tillvägagångssätt 

inom ungdomshälsan och primärvården (Wiklund et al., 2014).  

 

År 2016 gjorde Socialdepartementet och SKL en kartläggning kring hur 

ungdomsmottagningarna arbetar med psykisk ohälsa och vilka förutsättningar som finns för 

att arbeta med detta. Uppdraget att arbeta med psykisk ohälsa varierar mellan olika 

mottagningar. En del mottagningar hade fått uppdraget att arbeta främjande och förebyggande 

medan andra mottagningar även hade uppdraget att arbeta med stöd och behandling av 

psykisk ohälsa. Det fanns inte någon form av nationell vägledning i arbetet vad gäller insatser 

och metoder. Variationer av tillgänglighet och kvalitet presenterades även i kartläggningen. 

En samsyn saknades gällande de psykosociala insatserna och huruvida de ska dokumenteras 

och följas upp eller inte. Enligt rapporten kan detta försvåra utvärdering och utveckling av 

arbetet. Slutligen förespråkades förändring i arbetet på ungdomsmottagningen. Här föreslogs 

ett tydligare uppdrag, metodutveckling och metodstöd för att säkerställa genomförandet av 

bra bedömningar gällande ungas psykiska mående och behov av insats, samt en kartläggning 

kring vilka insatser som är effektiva för behandling av lätt och medelsvår psykisk ohälsa 

bland unga. Detta tros kunna bidra till jämlik tillgång till insatser. Förändringsarbetet föreslås 

också omfatta en kartläggning av grupper som inte besöker ungdomsmottagningen och förslag 

på hur dessa ska nås. Dokumentation är också en aspekt som benämns för att säkerställa 
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rättssäkerheten för ungdomarna. Ett förtydligande anses även behövas för arbetet med att 

skapa strukturer för uppföljning och kvalitetsgranskning.  Detta då det argumenteras att barn 

och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa ofta ”faller mellan stolarna” då det saknas 

formaliserade strukturer för att erbjuda stöd och vård (ibid.).   

2.5 Sammanfattning 
Ungdomar är den grupp i befolkningen där psykisk ohälsa har ökat mest de senaste 

decennierna, även internationella jämförelsestudier visar att de svenska ungdomarna mår 

psykiskt dåligt. En studie påvisade komplexiteten kring ungas psykiska ohälsa och vikten av 

att integrera kontextrelaterade tillvägagångssätt i arbetet med problematiken. De vanligaste 

arbetsmetoderna för kuratorer verkar vara motiverande samtal och individuellt samtalsstöd. 

Kuratorer beskriver det stödjande samtalet som en komplex behandlingsåtgärd eftersom de 

använder sig av en form av integrering av egna arbets- och livserfarenheter i mötet med 

patienten och att de även förhåller sig till evidensbaserad teori. Studier har även visat att en 

form av alliansskapande genom förtroende och tillit är centralt i kuratorns möte med 

ungdomen. Internationell forskning visade att ett tidigt och preventivt stöd kan ses som ett sätt 

att undvika framtida allvarligare psykisk problematik. I kartläggningen kring de svenska 

ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk ohälsa framkom att det kan finnas en variation 

av tillgänglighet och kvalitet bland mottagningarna då det saknas nationella gemensamma 

riktlinjer.  Rapporten mynnar ut i ett förslag kring utformning av ett tydligare uppdrag samt 

metodutveckling, viss styrning kring när specifika insatser bör sättas in, samt 

dokumentationsplikt. Den befintliga forskningen kring hur kuratorer på ungdomsmottagning 

arbetar med ungdomars psykiska ohälsa och vad som påverkar deras arbetssätt är bristfällig 

och få studier har gjorts på ämnet. Vi tror att vår studie kan bidra till forskningen genom att ge 

en del viktiga ståndpunkter gällande frågan och belysa vad som påverkar kuratorernas arbete i 

dagsläget samt problematisera en eventuell formalisering av deras arbete. Vi hoppas även 

kunna bidra med ett perspektiv kring hur ungdomar med psykisk ohälsa hanteras i det rådande 

systemet. 
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Inledning och disposition 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv som är Michael Lipskys teori “The 

street-level bureaucracy”. I den första delen av avsnittet introduceras teorin och ett 

resonemang förs kring teorivalet, sedan följer de delar av teorin som ansetts relevanta för 

resultatet av studien. Teorin är uppdelad i tre underrubriker: Gräsrotsbyråkraten och 

organisationen, Gräsrotsbyråkratens arbete, och Gräsrotsbyråkratens strategier.  

3.2 Gräsrotsbyråkraten (The street-level bureaucrat) 

Lipskys (2010) teori “The street-level bureaucracy” har valts då den beskriver hur 

patientrelationen påverkas av motstridiga förutsättningar inom den byråkratiska 

organisationen. Lipsky tar upp resursbrist i förhållande till arbetsbelastning, kravet på att alla 

patienter ska behandlas lika kontra att göra individuella bedömningar och handlingsutrymme 

kontra reglering. Vi har valt att komplettera Lipskys (2010) teori med Roine Johanssons 

(2007) svenska översättning och tolkning av Lipskys begrepp ‘street-level bureaucrat’. 

Johansson kallar begreppet för ‘gräsrotsbyråkrat’ i sin översättning, vilket vi valt att använda 

löpande i texten. Både Lipsky och Johansson använder begreppet klient genomgående i sina 

texter. De presenterar även benämningar som patient, försäkrad, arbetssökande eller liknande 

för att beskriva människor som behandlas inom byråkratiska organisationer. Vi har valt att 

använda benämningen ‘patient’ av anledningen att det är den formella termen som 

kuratorerna använder för ungdomarna på ungdomsmottagningen. Eftersom teorin om 

gräsrotsbyråkraten beskriver komplexiteten i arbetet med människor inom en byråkratisk 

verksamhet hoppas vi att den kan öka förståelsen kring hur kuratorers arbete med ungdomar 

som lider av psykisk ohälsa påverkas av organisationens riktlinjer och styrning men också av 

det mänskliga mötet.  

3.2.1 Gräsrotsbyråkraten och organisationen 

Det som kännetecknar den byråkratiska organisationen är att den är hierarkiskt uppbyggd och 

specialiserad inom ett specifikt fält (Lipsky, 2010). Specialiseringen sker genom klara 

avgränsningar om vad som hör till organisationens verksamhetsområde. Den byråkratiska 

verksamheten ska innehålla någon form av dokumentation samt någon typ 

av kontrollverksamhet. Arbetet kännetecknas även av att vara formaliserat och generella 
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regler ska ofta tillämpas på konkreta ärenden (Johansson, 2007). Den byråkratiska 

organisationens mål är att kunna handlägga ärenden så tidseffektivt som möjligt, vilket kräver 

en form av standardisering, ett så kallat förutsägbart handlingssätt. För att kunna uppnå det 

måste arbetet bygga på ett opersonligt förhållningssätt gentemot patienten med strikt 

regeltillämpning (ibid.). Lipsky (2010) menar dock att gräsrotsbyråkratens praktiska 

verklighet befinner sig långt ifrån det byråkratiska idealet om avhumanisering, och istället 

tillämpas personliga förhållningssätt i stor utsträckning i mötet med patienten. Förhållandet 

mellan organisationens bundenhet och gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet utgör 

komplexiteten inom den människobehandlande byråkratiska organisationen (ibid.). Resultatet 

som ska uppnås inom organisationen är förutbestämt, men vägen för att nå dit är 

detaljreglerad. Det finns tvärtom ett utrymme för initiativ inom ramen för det förutbestämda 

resultatet (Johansson, 2007). Lipsky (2010) menar att en del i gräsrotsbyråkratens arbete går 

ut på att omvandla de människor som söker till organisationen till patienter, då det är den 

form som passar i organisationen. Omvandlingen är nödvändig av effektivitetsskäl dels för att 

organisationen ska kunna hantera en stor mängd människor, dels för att det underlättar 

kontrollen av dem (ibid.). För att göra detta ska gräsrotsbyråkraten förenkla individen genom 

att kategorisera denne efter problembild. Kategoriseringen krävs för att individen ska kunna 

bli hjälpt, då det inte finns utrymme för att hjälpa “hela” individen inom organisationens 

ramar. Gräsrotsbyråkratens makt och handlingsfrihet ligger i avgörandet om en omvandling 

av patienten ska ske, genom att bedöma och ta ställning till om problembilden som utmålas av 

patienten kräver insatser eller ej. När individen tilldelats sin byråkratiska identitet kan ett 

ärende öppnas inom organisationen (Johansson, 2007).  

3.2.2 Gräsrotsbyråkratens arbete 

Den människobehandlande byråkratiska organisationen innehåller många hierarkiska skikt, 

gräsrotsbyråkraten anses av Lipsky (2010) vara långt ner i hierarkin då dennes arbete 

innefattar direktkontakt med organisationens patienter. Gräsrotsbyråkraten gör individuella 

bedömningar utifrån enskilda fall, därför kräver arbetet handlingsfrihet inom de satta ramarna. 

Handlingsutrymmet är utmärkande för gräsrotsbyråkratens arbete och är enligt Lipsky (2010) 

en nödvändighet inom en människobehandlande organisation, då människor är för komplexa 

för att kunna anpassas till färdiga manualer. De generella regler och riktlinjer som 

gräsrotsbyråkraten måste förhålla sig till, kan med hjälp av handlingsutrymmet tillämpas på 

olika sätt beroende på vem som utför arbetet och hur denne tolkar direktiven (ibid.). 
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Den relationella delen i arbetet är viktig, då bedömningar och beslut utgår ifrån de behov som 

patienten formulerat och som gräsrotsbyråkraten tolkat. Gräsrotsbyråkraten har ett 

maktövertag eftersom patienten är i beroendeställning, då gräsrotsbyråkraten gör 

bedömningar och fattar beslut som påverkar patienten. Detta utgör en asymmetrisk relation, 

dock kan relationen förändras vid upprepade besök. Om en patient besöker samma 

gräsrotsbyråkrat upprepade gånger kan det bli det svårt att upprätthålla avpersonifieringen 

som skett i samband med att individen omvandlats till patient, ju mer samma patient och 

gräsrotsbyråkrat träffas desto mer blir patienten en unik individ för gräsrotsbyråkraten. Den 

sociala relationen mellan människan som söker hjälp och gräsrotsbyråkraten blir dock till stor 

del en illusion i sammanhanget, då den är villkorad av en byråkratisk standardisering som 

tvingar den i en viss riktning. Patientrelationen blir därför en kamp för gräsrotsbyråkraten att 

handskas med inom ramarna för organisationen och det föreskrivna resultatet som ska uppnås 

(ibid.).  
 

Om gräsrotsbyråkraten har patienter som inte får sina behov tillgodosedda alternativt inte 

uppnår önskvärt beteende, eller förfogar över ärenden som inte avslutats, når inte 

gräsrotsbyråkraten upp till organisationens byråkratiska ideal om effektivitet vilket indirekt 

påverkar organisationen. Samspelet mellan patient och gräsrotsbyråkrat kan därför vara 

avgörande för att arbetet ska få en tillfredsställande utgång och i förlängningen ett 

berättigande (Lipsky, 2010.). Motsättningen i gräsrotsbyråkratens arbete är att 

handlingsutrymmet går emot det byråkratiska idealet om att förhålla sig till organisationens 

ramar och regler, vilket kan argumenteras talar emot utrymmet att göra individuella 

anpassningar då de inte alltid är i samklang med effektivitetsbegreppet. Det pågår en kamp i 

gräsrotsbyråkratens arbete att finna en balans mellan medkänsla och flexibilitet i kombination 

med att följa riktlinjer. Handlingsutrymmets storlek varierar inom olika verksamheter och 

beror på bestämmelser från huvudmän och andra uppifrån i organisationens hierarki (ibid.).  

3.2.3 Gräsrotsbyråkratens strategier 

Gräsrotsbyråkraten väljer ofta sitt yrke utifrån den hjälpande funktionen eller för 

samhällsnyttan som arbetet innefattar. Den byråkratiska organisationens utformning gör dock 

att den ideala föreställningen om yrket är svår att uppnå i praktiken. Arbetet påverkas dels av 

regleringen från organisationen som är inriktad på generella lösningar, dels av patienten som 

kräver en individuell hantering (Lipsky, 2010; Johansson, 2007). Detta betyder att 

gräsrotsbyråkraten utsätts för påtryckningar från två olika håll, och utvecklar därför ett slags 
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tillvägagångssätt i sin praktik för att anpassa sig till förutsättningarna och sänka 

förväntningarna på sig själv i sin yrkesroll. Anpassningen kan ligga i att se möjligheter inom 

ramarna för de krav som pressar på utifrån, vilket kan inge en känsla av tillfredsställelse, även 

om arbetsutövandet inte lever upp till den ursprungliga ideala föreställningen om yrket 

(Lipsky, 2010; Johansson, 2007). En annan möjlig strategi för gräsrotsbyråkraten i arbetet är 

att ta skydd bakom de satta reglerna. Genom att göra detta frånskrivs gräsrotsbyråkraten 

moraliska tillkortakommanden och kan istället skylla sina handlingar på regelverket som styr 

arbetet. På samma sätt kan handlingsutrymmet fungera som en strategi vid fall där individuell 

anpassning bedöms vara nödvändigt (Lipsky, 2010). Enligt Lipsky (2010) kan en stram 

lagtillämpning innebära en risk för slentrianmässig hantering av människor men om endast 

individanpassning tillämpas kan rättsäkerheten bli godtycklig.  Den ständiga konflikten ligger 

mellan att vara människa med hjälpande intentioner och att vara en representant av 

organisationen, och kombinationen är inbyggd i gräsrotsbyråkratens yrkesroll (Johansson, 

2007).  

4. Metod  

4.1 Inledning och disposition  
Detta avsnitt inleds med ett resonemang kring urvalet av respondenter till studien. Det följs 

upp av metodval där vi presenterar vår valda metod för studien som är  kvalitativ 

intervjumetod. Därefter beskrivs vår valda analysmetod som är tematisk analys, vidare 

redogör vi för utförandet av analysen där vi beskriver hur vi gått tillväga i bearbetningen av 

empirin med hjälp av tematisk analys. Sedan följer etiska överväganden, studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Slutligen diskuteras studiens avgränsningar. Studiens 

metoddiskussion (6.4) återfinns i uppsatsens diskussionsavsnitt.  

4.2 Urval  
Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer, verksamma på ungdomsmottagning, arbetar med 

ungdomar som lider av psykisk ohälsa och vad som påverkar deras arbetssätt. Respondenterna 

i studien är verksamma kuratorer på ungdomsmottagningar i Stockholms län, gemensamt för 

dessa är att de i sitt arbete möter målgruppen ungdomar med psykisk ohälsa. Vi sökte efter 

kontaktuppgifter till ungdomsmottagningar via mottagningarnas gemensamma hemsida 
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www.umo.se för att kunna nå kuratorerna och tillfråga dem om deltagande i studien. 

Hemsidan fungerar dels rådgivande för ungdomar, dels finns det möjlighet för ungdomar att 

lokalisera olika ungdomsmottagningar där. Vårt urval av respondenter var ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de tillfrågade respondenterna var tillgängliga för oss 

(Bryman, 2013). Vi kontaktade mottagningar i olika delar av Stockholms län via telefon för 

att hitta intresserade kuratorer, ett flertal ungdomsmottagningar svarade inte på våra samtal 

överhuvudtaget vilket ledde till att vi fortsatte att ta kontakt med fler mottagningar. För de 

mottagningar vi fick kontakt med presenterade vi oss och studiens syfte för att sedan fråga om 

de ville delta, detta skedde via telefon. På samtliga ungdomsmottagningar som vi fick kontakt 

med var någon kurator intresserad av att delta i studien. Bortfallet i urvalet skedde när 

mottagningarna inte svarade på våra samtal.  Slutligen ville fem kuratorer på fyra olika 

ungdomsmottagningar delta i studien, vår intention med studien var också att cirka fem 

respondenter skulle medverka.  

4.3 Metodval  
Vår valda metod för att samla in vårt empiriska material är kvalitativa samtalsintervjuer. 

Enligt Esaiasson et al. (2007) beskrivs intervjuer som en metod som kan ge ett större djup än 

vad exempelvis en kvantitativ enkätundersökning skulle ge. Orsaken till det är att intervjuer 

bland annat ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade samt ger en möjlighet till 

uppföljningsfrågor. I kvantitativa enkätstudier är svarsalternativen ofta ”låsta”, vilket kan 

innebära att de åsikter och tankar som den svarande har riskerar att inte uppmärksammas 

(ibid.). Med hjälp av intervjuer kan en möjlig förståelse skapas av det som avses undersökas 

utifrån intervjupersonernas föreställning om det. Intervjuer gör det även möjligt att få kunskap 

om personens känslor och attityder i förhållande till sin kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, då de utgår ifrån ett antal frågor som 

sammanställts i en intervjuguide, och som ger forskaren möjlighet att förändra, fördjupa eller 

lägga till frågor beroende på respondentens svar (Bryman, 2013).  Vi tror att den kvalitativa 

intervjumetoden ger god möjlighet att besvara studiens syfte som är att undersöka hur 

kuratorer, verksamma på ungdomsmottagning, arbetar med ungdomar som lider av psykisk 

ohälsa och vad som påverkar deras arbetssätt. Eftersom kuratorernas egna erfarenheter och 

upplevelser kring sitt arbete sätts i fokus under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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4.3.1 Utförande av metod 

Vi sammanställde en intervjuguide (se bilaga 1) med vad vi ansåg som öppna frågor av 

relevans för syftet med studien. Då intervjuerna var semistrukturerade fanns det möjlighet till 

spontana följdfrågor som varierade utifrån respondenternas svar. Intervjuerna genomförde vi 

tillsammans, och på inrådan av vår handledare hade vi bestämt vem som var primär 

intervjuare och sekundär intervjuare. Den som var primär intervjuare hade ansvar för att ställa 

frågor utifrån intervjuguiden medan den som var sekundär intervjuare gick in och ställde en 

del följdfrågor och gjorde förtydliganden. Den sekundära intervjuaren kontrollerade att 

intervjuerna inte överskred 45 minuter. Alla fem intervjuer spelades in för att sedan kunna 

transkriberas. Direkt efter intervjuerna pratade vi med varandra om våra intryck av mötet med 

respondenten och antecknade initiala idéer. Samma dagar som vi genomförde intervjuerna 

lyssnade vi igenom inspelningarna för att bekanta oss ytterligare med dem innan vi 

genomförde transkribering.  

4.4 Tematisk analys 

Braun och Clarke (2014) beskriver att tematisk analys kan tillföra rika och övertygande 

inblickar i människors verkliga världar genom deras egna erfarenheter och perspektiv. Vad 

gäller forskning inom hälso- och sjukvården eller annan omsorg kan patienter och 

professionella ge utsagor om verksamheten som kan vara helt skilda från, och ibland ett 

komplement till, kunskapen vi tillskansar oss genom kvantitativa studier (ibid.). Braun och 

Clarke (ibid.) argumenterar att deras version av tematisk analys tillför ett stadigt, systematiskt 

ramverk för att koda kvalitativ data. Mot denna bakgrund har vi valt att använda Braun och 

Clarkes (2006) version av tematisk analys i bearbetningen av empirin. Tillämpningen av 

metoden ska ske utifrån sex steg. Steg ett handlar om att bekanta sig med sin empiri, 

exempelvis transkriberade intervjuer, vilket är en process som börjar redan under 

datainsamlingen. Empirin läses ett flertal gånger för att identifiera mönster i den, vilket 

kommer att bidra med initiala idéer om materialet. I steg två ska de första koderna utvecklas 

genom att systematiskt identifiera intressanta trender i empirin och därefter organisera data 

som är relevant för varje kod. Viktigt att ha i åtanke i denna fas är att koda för så många 

potentiella teman eller mönster som möjligt. Det kan vara svårt att veta vad som kan vara 

intressant i ett senare skede och därför ska forskaren inte vara för selektiv gentemot empirin i 

detta skede. I denna fas är det viktigt att komma ihåg att samma textutdrag kan passa under 

flera teman. Det är även viktigt att behålla de textutdrag som avviker från den övergripande 
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och dominerande berättelsen i analysen, de ska därför inte ignoreras i kodningen. Det tredje 

steget ägnas åt att sortera koderna i potentiella teman. Detta görs genom att organisera 

koderna i en tabell, en mind-map eller liknande för att enklare hitta en struktur i materialet. 

Vissa av de initiala koderna kan komma att skapa huvudteman medan andra kan bilda 

underteman. En del koder kan komma att falla utanför de huvudsakliga teman som skapats 

och inte passa in, ett tema för dessa kan skapas och döpas till “övrigt” eller liknande för att 

dessa koder inte ska glömmas bort. Vid detta skede börjar forskaren få en känsla av 

betydelsen i de individuella temana. Dock ska inte något fastställas i detta stadie då nästa fas 

innefattar att se på alla textutdrag i detalj igen, för att se om temana håller som de är eller om 

några behöver ändras, kombineras, separeras eller kasseras. I steg fyra ska de konstruerade 

temana granskas samt kontrolleras för att se om de fungerar i förhållande till koderna och 

empirin i stort. Denna fas innefattar två granskningsnivåer för att genomarbeta de 

konstruerade temana. Här kan det bli tydligt att vissa teman inte är riktiga teman, exempelvis 

om datan under temat inte är tillräckligt sammanhängande. Datan inom temana bör 

organiseras i tydliga definierbara skillnader. Den första nivån i detta steg involverar 

granskning av de kodade utdragen. Det betyder att de samlade utdragen under varje tema 

måste läsas och övervägas om de verkar bilda ett sammanhängande mönster. Om utdragen 

inte passar under de konstruerade temana ska övervägas om själva temat är problematiskt, 

eller huruvida utdragen inte passar under just det temat. Här behövs en eventuell omarbetning 

av temat, ett nytt tema eller kassering av utdraget. Det är dock viktigt att inte överarbeta 

kodningarna då en oändlig omkodning inte är av godo. När kodningsramen känns begriplig 

och passar väl ihop med datan, är det dags att gå vidare i processen. I slutet av denna fas 

borde det ha skapats en ganska bra idé om vad de olika temana är, hur de passar ihop samt om 

den övergripande historien som de berättar om datan. Under det femte steget ska teman 

definieras och namnges. Denna del i analysprocessen är till för att fördjupa och specificera 

varje tema och den övergripande historien som analysen berättar. Genom att definiera och 

förfina temana, kan essensen av varje tema identifieras. Det är viktigt att inte bara parafrasera 

innehållet i de utdrag som presenteras, utan att identifiera vad som är det intressanta för dem 

och varför. För varje enskilt tema ska en detaljerad analys som står i relation till 

forskningsfrågorna genomföras och skrivas. I slutet av denna fas ska tydligt kunna definieras 

vad temana är och vad de inte är. Det sjätte och sista steget innefattar själva framställningen 

av empirins mening och börjar när temana är väl utarbetade. Detta är den slutgiltiga 

möjligheten att analysera empirin. Det är viktigt att analysen utgör en kortfattad, 
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sammanhängande, logisk och icke-repetitiv berättelse av empirin. Texten ska innehålla mer än 

bara tillhandahållande av data. Utdragen ska vara inbäddade i den analytiska berättelsen som 

övertygande illustrationer till historien och skapa argument i relation till forskningsfrågorna. 

Utifrån denna analys ska slutligen en vetenskaplig rapport produceras (ibid.). Målet med den 

tematiska analysen är att komma nära materialet genom att bekanta sig med varje detalj och 

på så vis fånga de studerade erfarenheterna och berättelserna fullt ut (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

4.4.1 Utförande av tematisk analys 

Redan i intervjusituationen startade en process där initiala idéer föddes. Vi spelade in 

intervjuerna för att sedan transkribera dem, vilket också var ett sätt att bekanta sig med 

empirin i ett första skede. Sedan läste vi de transkriberade intervjuerna upprepade gånger för 

att få en djupare förståelse för dem. Efter transkriberingen och genomläsningen av de första 

intervjuerna kodade vi datan på varsitt håll. Detta för att tillgodose eventuellt skilda 

tolkningar av dem. I nästa steg möttes vi med våra separata kodningar för att jämföra och 

förena koderna för att sedan sortera dem i potentiella teman. Detta gjorde vi genom att 

organisera koderna i en mind-map för att hitta en struktur. I det här skedet utvecklade vi fyra 

teman som utgick från vår teori och studiens syfte. Utifrån de första intervjuerna och dess 

koder skapade vi fyra provisoriska teman: Kuratorers arbetsmetoder, Dokumentation, 

Erfarenhet/egen kompass och Riktlinjer. När vi gjort de sista intervjuer och kodat dessa var 

för sig, upptäckte vi att våra initiala teman var för ordagranna då de saknade ett abstrakt 

perspektiv. Vi valde att arbeta om de initiala temana genom att ge dem nya namn, gruppera 

om en del utdrag och dela upp två teman. När vi gjort detta ansåg vi att textutdragen stämde 

bättre överens med rubrikerna. Utifrån de kodade utdragen under varje tema skrev vi texter 

som beskrev respondenternas utsagor, för att sedan stärka dem med ett eller flera illustrerande 

citat från empirin så att utdragen och temana fick en betydande innebörd. Något vi hade i 

åtanke när vi skapade temana var att de tolkningar vi gjorde av datan skulle stämma överens 

med forskningsfrågorna och den valda teorin. När vi gått igenom de nya temana ytterligare en 

gång valde vi att omarbeta dem en gång till via en mind-map för att hjälpa oss att få en 

överblick och se en struktur. Den här gången organiserade vi citat och analys efter tre 

huvudteman med tillhörande underrubriker. Temana fick namnen: Inomorganisatoriska 

förutsättningar, Utomorganisatoriska omständigheter och Osäker framtid. Tanken med 

omarbetningen var att abstrahera analysen av empirin ytterligare samt att förtydliga de fynd vi 

hittat i materialet. Efter denna omarbetning kunde vi se en sammanhängande och logisk 
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struktur i analysen som framhävde de centrala resultaten vi identifierat. Till en början använde 

vi flera stärkande citat efter varje stycke vi formulerat, vi valde dock att kassera en del av 

citaten till förmån för de mest illustrerande. Värt att nämnas är att all empiri togs i beaktande 

vid analysen och att citat finns representerade från samtliga respondenter.  

4.5 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att etiken alltid måste övervägas som regel för 

kvalitativa forskningsmetoder där intervjuer eller annat tillvägagångssätt som kräver mänsklig 

förbindelse bedrivs. Intervjuerna hölls med professionella, det vill säga kuratorer, och inte 

med en utsatt eller marginaliserad grupp. Med detta utgångsläge kan argumenteras att 

eventuella etiska dilemman är mer hanterbara eftersom respondenterna inte tillfrågades om 

personliga erfarenheter, utan om arbetssätt ur en professionell kontext. Vi har i denna studie 

tagit Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i beaktande, dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Utifrån 

informations-, samtyckes-, och nyttjandekravet har respondenterna informerats både skriftligt 

innan intervju via mail och sedan muntligen i samband med deltagandet i studien om  studiens 

syfte, frivillighet att delta  och vad intervjuerna kommer användas till (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta ligger även i linje med Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer kring 

att informera respondenterna innan intervjun om studiens syfte, tidsram och frivillighet, för 

respondenterna ska känna trygghet i intervjusituationen. För att ytterligare minska känslan av 

utsatthet delgavs respondenterna vid intervjutillfället information gällande deras anonymitet i 

studien vilket är i linje med konfidalitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) samt att de 

närsomhelst fick avbryta sin medverkan. Dock delgavs inga specifika intervjufrågor inför 

intervjuerna, då spontana uttryck gällande ämnet önskades uppstå i intervjusituationen (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Samtliga respondenter lämnade ett skriftligt samtycke att delta i 

intervjuerna via mail. Alla fem intervjuer baserades på samma intervjuguide (se bilaga 1) som 

innehöll icke-ledande frågor för att respondenten själv skulle få formulera ett eget svar med så 

lite påverkan från intervjuaren som möjligt (Bryman, 2013). Under intervjuerna tillfrågades 

respondenterna om intervjuaren förstått deras uttalanden genom att fråga “har jag förstått 

dig?” följt av ett påstående, detta för att i den mån det går försäkra sig om förståelsen kring 

utsagorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Under de fem intervjuerna växlade vi ansvaret för 

vem som ledde intervjuerna. Vi valde att den som inte tidigare haft kontakt med respondenten 

var den som var primär intervjuare och vice versa, för att intervjuaren skulle vara så neutral 
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som möjligt i relation till respondenten. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vid 

transkriberingen avidentifierades respondenterna genom att namn, platser och annan 

identifierbar information som kan kopplas till dem doldes. Ett etiskt problem med 

konfidentialitet kan emellertid vara att anonymiteten hos respondenterna kan fungera som ett 

fritt spelrum för forskaren att tolka materialet utan att bli motsagd. Skyddet kan alltså bli ett 

problem gällande respondenternas slutliga inflytande gällande sina egna utsagor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). När varje inspelad intervju transkriberats skickades transkriberingen till 

respondenten via mejl för att ge denne en möjlighet att se över sina påståenden och ändra 

något om den ville. Detta kallas respondentvalidering och ger respondenterna tillfälle att yttra 

sig över transkribering, minska risken för missförstånd och ger respondenten möjlighet att 

lägga till något i efterhand (Bryman, 2013). Dock behöver inte respondentvalidering påverka 

validiteten av studien då utdrag ur intervjun ändå kan bli missvisande eller felaktiga i ett 

senare skede (ibid.). Studiens validitet beskrivs vidare under nästkommande rubrik.  

Vår målsättning under hela studiens gång har varit att utgå från kraven att uppvisa en hög 

grad av transparens för att det tydligt ska framgå vad vi gjort under studien (Vetenskapsrådet, 

2002; Bryman, 2013). När studien är färdigproducerad kommer vi att radera alla inspelningar 

från intervjuerna av respekt för respondenterna för att anonymiteten inte ska kunna röjas. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar validitet om att mäta det som avses mätas, ett sätt 

att stärka validiteten är att tydligt redogöra för vilka definitioner av de centrala begreppen i 

studien som används. Ytterligare förstärkning av validiteten har skett genom hela studiens 

gång då vi upprepade gånger utvärderat texten utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då 

intervjuerna varit semistrukturerade har vi inför varje intervju kunnat spetsa följdfrågorna 

ytterligare för att kunna besvara studiens syfte vilket har hjälpt oss att stärka validiteten. 

Under intervjuerna har vi även försökt validera svaren vi fått från respondenterna genom att 

ställa kontrollfrågor kring informationen som framkommit. Det kan dock hävdas att 

intervjuerna som genomfördes i ett senare skede kan ha högre validitet då vi var ovana vid 

intervjusituationen i början och därför ställde en del frågor som inte inrymdes i syftet. 

Kvalitativa studier riskerar att bli kritiserade kring aspekten att respondenternas svar kan vara 

osanna. Därför måste forskaren förhålla sig till att intervjupersonerna eventuellt förvränger 

eller förändrar sina utsagor, respondentens svar är inte en objektiv sanning men svaren kan 

istället tolkas som individuella upplevelser och erfarenheter. Alla utsagor konstrueras i viss 
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mån utifrån kontext och sammanhang. Genom att reflektera löpande över detta i analysen av 

empirin kan validiteten förstärkas. Vi har även försökt att med tydlighet förklara hur vi gått 

tillväga med tematisering av empirin för att visa hur våra tolkningar av resultatet gått till 

(ibid).  
 

Reliabilitet handlar om att kunna återupprepa en studie med samma eller likvärdiga resultat. 

Då vår studie är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor finns det ingen 

garanti för att respondenterna skulle ge samma svar vid ett senare tillfälle. Dessutom försvårar 

den semistrukturerade intervjuguiden en upprepning av studien med samma resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Beroende på vilka frågor som ställs varierar svaren och detta påverkar 

intervjuns reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att eftersträva en transparens i hela 

studien och en noggrann metodbeskrivning av alla delar i studiens genomförande vill vi 

minska riskerna för felaktigheter och slumpmässig påverkan av resultatet även om studiens 

resultat kommer bli svår att återupprepa exakt av någon annan (Bryman, 2013).  
 

Generaliserbarhet kan beskrivas som möjligheter att dra allmängiltiga slutsatser av resultaten 

som framkommit i studien. Huruvida det går att generalisera slutsatser från en studie är 

beroende av om en god validitet och reliabilitet är uppnådd. I en intervjustudie baseras 

generaliserbarheten på om generella slutsatser kan dras av vad som framkommit i 

respondenternas svar (Esaiasson et al, 2012). I vår studie skulle detta innebära att sådana 

slutsatser skulle kunna dras om hur kuratorer på ungdomsmottagning arbetar med ungdomar 

som lider av psykisk ohälsa, samt vad som påverkar deras arbete, utifrån våra resultat. En del 

brister kring reliabiliteten har nämnts ovan, men förhoppningsvis finns en förhållandevis god 

kvalitet gällande reliabilitet och validitet, som i förlängningen leder till en generaliserbarhet 

av studiens resultat (ibid.).  

5. Resultat och analys 

5.1 Inledning  
I resultatavsnittet första del presenteras vår empiri utifrån vår tematisering av materialet, vi 

har använt oss av Braun och Clarkes (2006) tematiska analys i bearbetningen av empirin. I 

den andra delen presenteras vår analys av resultatet, där vi tolkat och analyserat valda delar 
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från resultatet utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. En närmare förklaring och 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt återfinns i metoddiskussion (6.4).  

 

Vårt resultat av intervjuerna är uppdelat i tre huvudteman med tillhörande underteman. Varje 

tema beskrivs kortfattat under tillhörande rubrik. Respondenterna till vår studie var fem 

kuratorer var mellan 30 och 60 år gamla och verksamma i Stockholms län fördelat på fyra 

ungdomsmottagningar. Alla är socionomer i grunden med varierande vidareutbildningar och 

olika lång erfarenhet av arbete på ungdomsmottagning, från sex månader upp till 20 år. Då 

studien är kvalitativ är vi medvetna om att mängden utsagor av samma karaktär inte är av 

betydelse, utan fokus ligger istället på den enskilda berättelsen. Hade studien varit kvantitativ 

hade ett större fokus lagts vid den procentuella fördelningen i utsagorna. Vi har emellertid valt 

att använda antal som ett retoriskt grepp genom att presentera respondenterna i generella 

termer via ord som ‘kuratorerna’, ‘kuratorer’ eller ‘en kurator’ för att säkerställa 

anonymiteten. Begreppen ‘respondent’ och ‘kurator’ används synonymt, likaså begreppen 

‘patient’ och ‘ungdom’. Ett förtydligande angående begrepp som används löpande och rör 

instanser inom psykiatrin samt ungdomsmottagningen återfinns i avsnittet om 

begreppsdefinitioner (1.2).  

5.2 Inomorganisatoriska förutsättningar 
Detta tema innehåller redogörelser om olika inomorganisatoriska förutsättningar kuratorerna 

vi intervjuat har i arbetet med psykisk ohälsa, samt hur förutsättningarna påverkar arbetet. Vi 

har valt att presentera dessa förutsättningar i fem underteman som vi identifierade i vår 

analys.  

5.2.1 Ungdomen som uppdragsgivare  
Kärnan i ungdomsmottagningens verksamhet är att arbetet sker på ungdomens uppdrag. Det 

är ungdomens upplevelse av problematik som ska vara i fokus i mötet mellan kurator och 

ungdom. Detta är något som kuratorerna i vår studie var väldigt måna om att beskriva; att 

ungdomen alltid är deras uppdragsgivare och att allt arbete sker utifrån ungdomens önskemål 

och behov. Ungdomsmottagningen beskrevs som en så kallad lågtröskelverksamhet, vilket 

betyder att alla ungdomar är välkomna till mottagningen med sina problem, stora som små. 

En kurator berättar om fördelen med verksamhetens flexibilitet: 

  



 

 

24 

Jag tror att ungdomar har ett förtroende för ungdomsmottagningen eftersom vi inte är så fyrkantiga 

och ganska följsamma och anpassar oss efter deras behov. 

 

Ungdomsmottagningen beskrevs av kuratorerna som en slags frizon för ungdomar där de kan 

få hjälp med det mesta. Detta för att de i praktiken har en väldigt autonom ställning där, 

eftersom det inte krävs en kontakt med vårdnadshavare även när ungdomarna är omyndiga. 

Kuratorerna beskriver hur Första linjen, BUP och vårdcentraler alltid måste kontakta 

vårdnadshavare för att ett ärende ska få öppnas. Ungdomsmottagningar tar endast kontakt 

med vårdnadshavare i samförstånd med ungdomen eller i undantagsfall mot deras vilja vid 

exempelvis suicidtankar. När vi frågade en kurator om föräldrar får befinna sig i väntrummet 

svarade kuratorn att det är självklart men att för vissa patienter är tystnadsplikten mot 

föräldrar livsviktig:  

 

För en del är det ju jätteviktigt att föräldrar inte vet. Alltså, det är mycket kring hedersproblematik 

här, i den här stadsdelen, och då är det ju jätteviktigt att föräldrar inte vet. (...) Det här är 

ungdomarnas ställe, det är de som väljer att de kommer hit. Det är liksom första gången man kanske 

tar ett eget initiativ för sig själv. 

 

Det råder delade meningar bland kuratorerna angående om föräldrar får boka tider på 

mottagningen åt sina barn, men en kurator menar att föräldrar har tillåtelse att göra detta. 

Dock är inte förälderns beskrivning av problematiken relevant för kuratorn, istället är 

ungdomens beskrivning och upplevelse av problematiken alltid det som sätter agendan för 

besöket: 

 

Ibland kan det vara så att föräldrar ringer och bokar en tid till exempel. På vissa 

ungdomsmottagningar tar man inte emot föräldrabokningar utan ungdomen måste själv ringa. Vi 

har valt att tänka att alla ungdomar klarar inte av att ringa själv utan behöver föräldrar som ringer åt 

en. Men vi är tydliga med föräldrarna att vi kommer utgå från vad ungdomen säger när den 

kommer, föräldrarna kan ju vara mer oroliga för skolan till exempel.  Men när ungdomen kommer 

så kanske inte den alls tycker att det är skolan som är problemet, den kanske tycker att det är 

relationen med bästa kompisen eller andra saker som stör den mest. Så då är det där vi måste jobba, 

vi kan inte jobba på andras uppdrag. 

 

Kuratorerna uppger att deras uppdrag styrs av vad varje ungdom vill ha stöd eller hjälp med, 

dock arbetar de inte enbart med den specifika problematiken. En ungdoms upplevda besvär av 
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exempelvis ångest kan ha flera bakomliggande orsaker. En kurator menar att det är viktigt att 

försöka få en så mångfacetterad bild av problematiken och individen som möjligt: 

 

Vi måste se helheten och det tänker jag är styrkan med ungdomsmottagningen för här ser vi inte 

bara en psykisk hälsa utan den sexuella hälsan och den kroppsliga hälsan, vi binder ihop det så jag 

tänker att vi har en större möjlighet att se en helhetsbild. 

 

5.2.2 Handlingsfrihet 

Det finns inte en nationell samsyn eller gemensamma riktlinjer för arbetet på 

ungdomsmottagningar med psykisk ohälsa. Huvudman för ungdomsmottagning kan vara 

landsting eller kommun, var för sig eller tillsammans, i våra intervjuer framkom att 

huvudmännen varierade för de fyra mottagningarna. Gemensamt för alla mottagningarna var 

att enhetscheferna som är ansvariga för mottagningarna inte satt på ungdomsmottagningen 

utan endast träffade personalen några gånger i månaden. Kuratorerna benämnde att det har 

frihet under ansvar eftersom deras chefer inte är på plats och inte heller ger några tydliga 

direktiv om hur deras arbete med psykisk ohälsa bör bedrivas.  Därför anser kuratorerna 

handlingsutrymmet som väldigt stort. Samtliga menade att det är en av de stora fördelarna 

med att arbeta på ungdomsmottagningen. Handlingsfriheten ger möjlighet till kreativitet i 

arbetet att ta sig an varje individ utifrån deras olika behov. Utifrån denna frihet blir det 

kuratorns ansvar att göra individuella bedömningar som passar ungdomens behov. En kurator 

belyser detta:  

 

Vi får göra någon typ av bedömning, sen har ju ungdomsmottagningarna en så pass 

lågtröskelverksamhet så vi ska ju ta emot allting och vår mottagning har inget mini eller max-antal 

samtal så i princip skulle man kunna gå i samtal från att man är 13 år tills man fyller 23 år. 

 

Det är endast en av ungdomsmottagningarna som har väntetid för nybesök, där får 

ungdomarna vänta i ett par månader innan de får en tid för samtal. På de andra 

mottagningarna får ungdomar generellt en tid inom en till två veckor. Kuratorerna berättade 

att det inte finns någon tidsgräns för hur länge en ungdom får gå på ungdomsmottagningen, 

dock menade alla att de hört talas om mottagningar där det finns begränsningar på 

samtalsmängd. Individuella bedömningar görs alltid angående behovet av samtalsstöd. En 

kurator uttrycker detta: 
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Vi har ett väldigt stort handlingsutrymme. Vi har också chefer som litar på oss. Det finns vissa 

ungdomsmottagningar där ungdomarna bara får komma fem gånger till exempel, vi har inga 

begränsningar så. Däremot har vi ett ansvar att se till att det blir lagom, så att man inte går här 

längre än man behöver men man ska gå här så länge man behöver. 

 

Det stora handlingsutrymmet formas även utifrån att cheferna på ungdomsmottagningarna 

inte styr kuratorerna baserat på mängden besök. En kurator berättar istället hur fokuset på 

mottagningen är att samtalen håller hög kvalitet: 

 

Jag tycker att vi har det väldigt bra på vår ungdomsmottagning, där satsar man mycket. Som att 

uppifrån är det viktigaste inte att vi har jättemånga besök, utan att de besöken som vi har är 

kvalitativa. Det är okej att dra över lite på tiden när vi har en patient, även om de i väntrummet får 

vänta lite. Det är ett förebyggande tänk att vi ska jobba på det sättet. 

 

5.2.3 Arbetsmetoder  

Enligt respondenterna finns inte några riktlinjer från huvudmännen för hur de ska arbeta med 

psykisk ohälsa på någon av mottagningarna. Däremot hade de flesta internt formulerade 

riktlinjer i specifika fall. Dessa fungerar som ett stöd vid remittering eller vid svårare ärenden 

som innefattar exempelvis suicidbenägenhet, ätstörningsproblematik eller orosanmälan till 

socialtjänsten. Även formulär för frågor som ska ställas vid nybesök förekommer, som 

innehåller frågor om ungdomens nätverk, situation och mående för att få ett grepp om hur 

ungdomen har det. Tabubelagda frågor finns också i formulären, så att kuratorerna inte missar 

de bitar som kan vara svåra att prata om.  En av kuratorerna gav ett exempel på detta:  

 

Det är inte ovanligt att när man ställer frågan “ har du varit med om sex mot din vilja nån gång?” 

och så säger de “nej” och sen några gånger senare så kan det dyka upp det här med att “jo med min 

pojkvän en gång..” för man tänker att “i min relation ska det inte, eller kan det inte ske en våldtäkt”. 

(...) Genom att ställa de här frågorna så försöker vi dels få informationen men också visa att det här 

är pratbart. 

 

På frågan om det alltid behövs samtalsbehandling vid psykisk ohälsa tyckte ett par av 

kuratorerna att det alltid måste göras en individuell bedömning men att behandling inte alltid 

är nödvändigt. En kurator beskriver att ibland kan fysisk aktivitet med pulshöjande övningar 
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vara nyckeln till ett bättre mående. Ibland kan kliniska depressioner självläka inom ett halvår 

utan någon form av behandling. En annan uttryckte att det inte alltid krävs en professionell 

person att samtala med för att må bättre men att samtal i sig alltid är av godo: 

 

Alla behöver inte behandling. Men jag tänker att behandling sker ju i samtalet. Jag tänker att alla 

mår bra av det, att få samtala om saker och ting. Det behöver vi alla, men sen kanske inte alla 

behöver gå till en professionell person för att få samtala.  

 

Kuratorerna beskriver sitt arbete med psykisk ohälsa som individbaserat och sällan utifrån 

renodlade eller manualbaserade metoder. Vi tolkar deras arbete som metodöverskridande, dels 

för att de blandar olika formaliserade metoder, dels för att de konstruerar metoder utifrån 

ungdomens önskemål. Flera kuratorer beskriver att de har en “verktygslåda” med olika 

metoder som de använder sig av: 

 

Det är så mycket olika arbetssätt man kan ha, där tänker jag att vi är väldigt fokuserade på 

ungdomen själv, vad den vill och vad den kommer ifrån. Så då plockar man ihop någonting utifrån 

det, sen har man ju en uppsjö med olika verktyg som man kan ta sig an. Men vi har inget färdigt 

paket, då vi tycker det kan bli lite knasigt så vi personanpassar utifrån den som kommer och dens 

behov och vem den är.  

  

Ett vanligt förekommande arbetssätt är att använda sig av psykoedukation i arbetet med 

ungdomar som lider av exempelvis stress och oro. Här utbildar kuratorerna ungdomarna om 

hur exempelvis stress påverkar kroppen och vilka fysiska och psykiska reaktioner stress kan 

ge, vad som är dålig, kontra bra, stress och vad som kan bli en fara om ungdomen inte får 

återhämta sig. En annan del av arbetet tyckte en kurator handlade om att normalisera 

svårigheter och problematik för att ungdomarna ska tycka att det är okej att känna känslor och 

att inte må bra. Detta för att spräcka tabun om att prata om känslor som många gånger är 

allmänmänskliga, kuratorn uttryckte att dagens unga har en uppfattning om att livet ska vara 

bra hela tiden.  Kuratorerna beskriver återkommande i intervjuerna att de hjälper ungdomar 

som känner mycket stress och oro att prioritera i sin vardag. Något annat som beskrevs som 

behjälpligt i arbetet var att skapa en förståelse för att ångest och stress också är en del av livet 

och att det gäller att lära sig att handskas med det, snarare än att ha som målbild att det helt 

ska försvinna. Genom att visualisera processen av stress i kroppen kan den göras mer 
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begriplig för ungdomen. En kurator beskriver hur hen använder metaforer som ett verktyg för 

att utbilda ungdomarna i stress:  

  

Vi pratar om de här små monstren som finns i huvudet, att de kommer att finnas med hela livet som 

passagerare oavsett, man får ta med sig de där känslorna även om de är jätteobehagliga. 

  

Kuratorerna arbetar alltid på ungdomens uppdrag och föräldrakontakten beskrivs därför som 

sekundär. Kuratorerna beskriver att de i vissa fall gör bedömningar att ett föräldrastöd är 

viktigt för patienten. Detta behöver för den saken skull inte betyda att föräldrarna besöker 

mottagningen, det kan istället innebära att kuratorn motiverar ungdomen att kommunicera 

kring sitt psykiska mående med föräldrarna i de fall ungdomen är omyndig och bedöms ha 

behov av föräldrastöd. Detta gäller särskilt om den psykiska ohälsan är svårartad. Stödet som 

ungdomen får varierar utifrån individen och görs alltid i samråd med ungdomen:  

 

När vi arbetar med de som är under 18 år kan vi lägga mer ansvar på föräldrar att de behöver hjälpa 

dem. När de är över 18 år så handlar det om att motivera dem till en förändring. Det är olika 

arbetssätt beroende på vilken ålder de unga är i och sen är det varierande då våra unga är mellan 

12–25 år, det kan finnas en mogen 14–åring och en omogen 22–åring, så vi anpassar utifrån 

ungdomen som kommer och hens problematik.  

 

5.2.4 En gråzon mellan behandling och samtal 
Enligt några av kuratorerna pågår en diskussion om vad som egentligen är behandling och var 

gränsen för behandling ska gå. Vissa argumenterar att kuratorer som inte är psykoterapeutiskt 

utbildade inte heller ska bedriva regelrätt terapi. En av kuratorerna som har en kommunal 

huvudman och därför arbetar utifrån socialtjänstlagen, ställer sig skeptisk till gränsdragningen 

då det i lagen uttrycks att de ska bedriva rådgivande samtal, vilket kuratorn menar är svårt att 

särskilja från ett behandlande samtal. Kuratorn berättar hur många olika typer av samtal kan 

sätta igång terapiliknande processer och är därför ibland svåra att skilja från regelrätt 

behandling. En gråzon upplevs finnas mellan samtal och behandling:   

 

Vi har inte uttalat att vi jobbar med KBT eller så. Vi bedriver egentligen inte terapi i regelrätt 

bemärkelse. Det vi kallar det är ju stödsamtal, men sen var gränsen går för terapeutiska samtal och 

stödsamtal är ganska grå.  
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Enligt kuratorerna är det svårt att följa en förutbestämd mall eller metod i mötet med 

ungdomen istället konstrueras ett arbetssätt utifrån en komplex sammanvävning av 

kuratorernas yrkeserfarenheter, kunskaper och ungdomens behov. En respondent berättar:  

 

Mycket tycker jag att det handlar om att få dem att tänka och känna annorlunda och sen har man 

olika ingångar till det beroende på. (...) Jag är psykodynamiker egentligen men jag blandar utifrån 

vad ungdomen förmedlar att den förstår för språk på nåt vis. Jag försöker se vad som är mest 

hjälpsamt för ungdomen. 

 

5.2.5 Dokumentation 
Det finns inte något lagstadgat kring hur ungdomsmottagningarna bör sköta sin verksamhet 

och inte heller något krav på dokumentation i arbetet. En av kuratorerna berättade att de på 

hens arbetsplats inte journalför utan endast skriver minnesanteckningar som sedan förstörs när 

kontakten är slut. De andra kuratorerna för alla journal, en hänvisade till att 

ungdomsmottagningen delvis tillämpar Hälso- och sjukvårdslagen som kräver att personal 

inom den sektorn journalför. En annan kurator uttryckte att dokumentation är ett sätt att 

kvalitetssäkra för både sin egen och ungdomens del och att det utifrån detta blir mer 

strukturerat och rättssäkert om någon annan exempelvis skulle ta över behandlingen av 

ungdomen. De som journalförde uttryckte att de skriver korta anteckningar i journalen och 

väljer sina ord försiktigt så att inget misstolkas till exempelvis en diagnos.  

 

Jag tror att på de flesta ungdomsmottagningar som har delat huvudmannaskap, skriver inte 

kuratorerna journal. Vi är anställda av stadsdelen, socialtjänsten, ska vi skriva någonting så måste 

de ungdomar vi har vara registrerade, det måste ha öppnats ett ärende inom socialtjänsten, och det 

är de ju inte, det blir ju en helt annan sak, det faller med andra saker då, då ska ju föräldrar 

informeras och så är det ju inte här, vi informerar ju inte föräldrar när ungdomar kommer hit. 
 

Om en kurator exempelvis skulle bli sjuk kan journalföring vara ett sätt för den som tar över 

ärendet att se vilket arbete som gjorts med ungdomen menar en av kuratorerna:  

 

Via journalen kan jag följa ärendet och se vad som händer, ”vad har jag jobbat med” och då blir det 

lättare att tänka att om det skulle hända något med mig och någon behöver ta över mitt ärende, då 

kan ju den ungdomen säga att “jag vill att du läser mina journaler så du kan se vad vi har jobbat 
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med tidigare”, så behöver inte ungdomen försöka fundera ut vad vi har gjort tidigare och det är inte 

heller säkert att ungdomen vet vad vi har jobbat med för metoder. 

5.3 Utomorganisatoriska omständigheter 
Detta tema innehåller redogörelser om olika utomorganisatoriska omständigheter som 

kuratorerna beskrivit påverkar deras arbete med psykisk ohälsa. Vi har valt att presentera 

dessa omständigheter i två underteman som vi identifierade i vår analys.  

5.3.1 Psykiatrins påverkan på kuratorernas arbete 
Köerna till psykiatrin kan vara långa vilket gör att ungdomarna behöver gå kvar hos 

ungdomsmottagningen trots att remiss skickats till BUP; en kurator berättar att detta skapar en 

väldig ängslan hos ungdomarna. Hinner de dessutom fylla 18 år under tiden i “kön” kan en ny 

remiss behövas till vuxenpsykiatrin då BUP inte tar emot nybesök från 18 år. När ungdomen 

blir mottagen av psykiatrin förekommer att de behandlar endast den psykiska problematiken 

men att ungdomen fortfarande går kvar hos ungdomsmottagningen för att prata om andra 

aspekter i tillvaron som exempelvis kan vara relations- eller miljörelaterade. En kurator 

beskriver hur hen hjälper en del ungdomar med livet och relationer på ungdomsmottagningen 

medan psykiatrin arbetar med den psykiska ohälsan. Det kan vara påfrestande för ungdomarna 

att behöva gå till flera instanser samtidigt vid psykisk ohälsa, dock kan det vara en 

nödvändighet för ungdomen om den ska få möjlighet att bli sedd bortom den psykiska 

problematiken.  Det finns en föreställning hos kuratorerna om att viljan finns hos psykiatrin 

att hjälpa hela individen men att förutsättningarna saknas idag. Denna företeelse beskrivs ha 

utvecklats på senare år då psykiatrin blivit mer pressad och belastad än tidigare. En kurator 

som arbetat i över tio år på ungdomsmottagningen anser att psykiatrin utvecklat ett snävare 

arbetssätt som endast behandlar de synliga problemen och att helhetssynen blir åsidosatt: 

 

Många som kommer till ungdomsmottagningen kanske har varit en sväng på BUP eller 

vuxenpsykiatrin och så kommer de till oss och så säger de att ”jag är funktionell” det vill säga att 

“jag fått hjälp med den här tårtbiten, men nu vill jag få hjälp med mig.” Då har man ju tappat 

någonting. (...) Jag tror att BUP tidigare haft möjlighet att se helheten men att de nu är så pass 

pressade och för att kunna få en genomströmning så måste de ju ta en bit, jobba klart med den biten, 

avsluta den biten och sen ta nästa patient. Så jag tänker att det är olika saker som påverkar det där 

hoppas jag, och att oavsett var man sitter så vill man hjälpa hela människan.  
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Eftersom det är långa köer till psykiatrin tar kuratorerna sig an patienter som har svårare 

psykisk problematik än vad de tidigare arbetat med. Kuratorerna uttrycker en frustration över 

situationen kring de långa köerna som gör att de har kvar ungdomar som de egentligen vill 

eller redan har remitterat vidare till psykiatrin. En respondent belyser detta: 

 

Om jag hade vetat att det fanns andra ställen som tog vid hade jag kunnat skicka vidare på ett annat 

sätt. (...) om jag skickar en remiss och de inte får någon hjälp, vad ska jag då göra? Då fortsätter vi 

och gör så gott vi kan. 

 

Flera av kuratorerna beskriver att en vanlig del av deras arbete har blivit att utföra ett slags 

“hållande” av patienter som egentligen hör till psykiatrin. Detta är ett informellt arbetssätt och 

ett abstrakt terapeutiskt begrepp som kan beskrivas som att erbjuda tid, omsorg, tröst och 

trygghet. Arbetssättet har uppstått av högt tryck på psykiatrin där det ofta tar lång tid att få 

hjälp. En kurator beskriver hållandet:  

 

Vi sitter med många ungdomar som redan borde vara på BUP eller som jag har remitterat till BUP. 

Men väntetiden är så lång så det blir ett hållande för att en ungdom egentligen är på fel plats.  

5.3.2 Elevhälsans påverkan på kuratorernas arbete 

Respondenterna vi intervjuade uttryckte en önskan om att andra verksamheter fungerade 

bättre vilket kunde leda till ett bättre samarbete mellan instanserna och att ungdomar fick stöd 

i ett tidigare skede. Förutom psykiatrin är elevhälsan viktiga samarbetspartners för 

kuratorerna. Flera kuratorer beskriver att elevhälsan har brister i dagsläget då vissa skolor inte 

har en kurator anställd och andra har en kurator på en tjugoprocentig tjänst, vilket de ansåg 

inte vara tillräckligt för att fånga upp de ungdomar som behöver hjälp. Bristerna i elevhälsan 

gör att det inte sker ett aktivt preventivt arbete på skolorna och därför hamnar en del 

ungdomar i psykisk ohälsa som hade kunnat motverkas i ett tidigare stadium. Svårare fall av 

psykisk ohälsa samt psykisk ohälsa som är sprunget ur en otrygg skolsituation innehållande 

mobbning eller andra relationella problem kommer idag till ungdomsmottagningen på grund 

av bristerna inom elevhälsan och psykiatrin. Kuratorerna med längre erfarenhet inom fältet 

berättar hur det förändrats genom åren, tidigare hade skolan ansvar för elevernas hälsa på 

skoltid men nu kommer många ungdomar till ungdomsmottagningen för att tala om 

skolrelaterad problematik:  
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Vi har ju en del ungdomar som kommer med det här med kompisrelationer, mer skolrelaterat där vi 

tänker att de skulle kunna fångas upp i skolan. Sen har vi andra som har varit utsatta för mobbning 

eller som har det ganska jobbigt i skolan som kommer till oss i 18–årsåldern och där man tänker att 

“rackarns att de inte hade en skolkurator som kunde ha tagit i det där då” så kanske det inte hade 

blivit det här nästan lite som ett trauma som de har med sig. 

 

En önskan uttrycktes om en bättre dialog med både elevhälsan och psykiatrin:  

 

Det som kunde förbättras i arbetet med psykisk ohälsa är att andra verksamheter fungerade bättre... 

Nä, men det är det man saknar. Det är så svajigt hos våra samarbetspartners. 

5.4 Osäker framtid 
Detta tema innehåller redogörelser för olika farhågor som kuratorerna har beskrivit inför det 

framtida arbetet med psykisk ohälsa på ungdomsmottagningen, samt vad som i framtiden kan 

komma att förändras organisatoriskt.  

 

Det pågår diskussioner i bland annat Stockholms län angående huruvida 

ungdomsmottagningarna ska bli tilldelade ett Första linjen-uppdrag. Kuratorerna beskriver 

hur det i praktiken skulle innebära att mottagningarna skulle bli mer psykiatrisk inriktade och 

att mycket av det förebyggande och uppsökande arbetet eventuellt skulle eftersättas. Vissa av 

kuratorerna uttrycker en rädsla för att ungdomsmottagningarna skulle tappa ungdomarnas 

förtroende om den nuvarande öppenheten försvann till förmån för de svårare ärendena. Det 

skulle även kunna påverka fristaden som ungdomarna har idag då föräldrar i större 

utsträckning skulle bli inblandade i verksamheten. En kurator berättar för oss hur viktigt det är 

att ungdomarna i dagsläget känner att ungdomsmottagningen är deras plats och att en 

formalisering av ungdomsmottagningen skulle kunna få negativa konsekvenser för relationen 

till ungdomarna: 

 

Det blir en mer likt BUP eller Första linjen som är det nu, en del vårdcentraler har ju Första linjen-

uppdrag. Då är det föräldrarna som kontaktar oss och det är ofta små barn man jobbar med, det 

kommer vara mycket mer föräldrar i väntrummet än vad det är nu. Sekretess kan komma att brytas, 

eller säg att ett syskon sitter i samtal hos mig och det andra syskonet och föräldern sitter utanför och 

mamman vet inte om att barnet går i samtal. Sådana problem kan uppstå. 
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I dagsläget är en del ungdomsmottagningar indirekt en Första linje då ungdomar ofta vänder 

sig dit först, dock skulle ett formellt Första linjen-uppdrag kunna innebära mer regleringar för 

mottagningarna. Kuratorerna resonerade kring att uppdraget skulle kunna innebära att 

ungdomsmottagningen blir mer lik psykiatrin i sin utformning med läkare och psykiater på 

plats då svårare psykisk problematik skulle hamna i fokus. Antagligen skulle även 

åldersgränsen förändras till 0–18 år vilket skulle innebära mer föräldrainblandning som skulle 

hota ungdomarnas autonoma ställning på ungdomsmottagningen. Antal samtal, samtalslängd 

och den stora handlingsfriheten som kuratorerna har i dagsläget skulle även kunna bli 

begränsad om uppdraget förändrades. Emellertid vet kuratorerna inte vad det nya uppdraget 

skulle innebära då det inte är helt utkristalliserat än. En kurator resonerade kring det 

eventuella skiftet av uppdrag och vad det skulle kunna innebära:  

 

Jag tänker att beroende på hur man ser på Första linjen, så är vi ju som Första linjen, för 

ungdomarna vänder sig till oss först. Men däremot så upplever jag att man också vill att vi ska ta 

hela Första linjen-uppdraget, alltså stoppa in läkare här och psykologer, alltså den typen och då 

finns det en risk att vi tappar bort ungdomsmottagningen. (...) Om man tänker sig första linjen idag 

som den ser ut på vårdcentralerna, så kanske vi gör två tredjedelar av det redan. Det är den där sista 

delen som handlar mer om diagnoser, medicin och utredningar, det gör ju inte vi och det tycker inte 

jag att vi ska göra heller för då är jag rädd att vi tappar ungdomsmottagnings-tänket. 

 

För en annan kurator är det oklart vad ett Första linjen-uppdrag skulle göra med 

ungdomsmottagningen. Men en rädsla uttrycks gällande om ungdomars förtroende för 

ungdomsmottagningen kommer att minska om Första linjen-uppdraget blir verklighet:  

 

Det är lite kluvet så, uppdraget i sig har inte helt utkristalliserats eller vad Första linjen kommer att 

vara, eller om det kommer bli ett krav för ungdomsmottagningarna att bedriva Första linjen-

verksamhet. Det är inte ett krav på att ungdomsmottagningar ska finnas, det är bara kommunen som 

tar det beslutet att starta en ungdomsmottagning. Det beror lite på om jobbet kommer påverkas 

mycket.  Om det påverkar mottagningen negativt i bemärkelsen kring ungdomarnas förtroende för 

oss, då kommer vårt arbete bli lidande. 

 

Ett eventuellt Första linjen-uppdrag beskrivs av ett par kuratorer som en möjlig fördel om de 

skulle få ett mer välformulerat uppdrag. En klarare arbetsbeskrivning skulle kunna fungera 
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som en trygghet i arbetet med svåra fall. En kurator menar att ungdomsmottagningens 

uppdrag att arbeta med psykisk ohälsa i dagsläget är diffus:  

 

Det skulle kanske vara bra med klarare riktlinjer för att vårt uppdrag nu liksom svävar lite i luften, 

när vi inte vet om det är ett krav med Första linjen eller om det är valbart. 

 

Om det skulle skapas nationella riktlinjer och ramverk för hur en ungdomsmottagning bör 

verka och vara uppbyggd resonerar kuratorerna kring att det skulle kunna innebära en 

nedmontering av lågtröskelverksamheten som i dagsläget innebär att ungdomarna får komma 

med vilka bekymmer som helst. En kurator känner en rädsla över att förlora möjligheten till 

att möta ungdomarna kring olika vardagsproblem: 

 

Så det är det jag menar lite, att vi får ju inte tappa det här med att alla är välkomna, kom för vad du 

vill, om katten har dött så ska du komma hit. Så det är det som skrämmer mig litegrann, att 

någonstans tappa den första linje som vi faktiskt är. 

 

Respondenterna resonerar att tydligare riktlinjer skulle kunna förtydliga uppdraget för både 

kuratorer på ungdomsmottagningen, för ungdomarna och för samverkanspartners. En kurator 

uttrycker en ambivalens kring frågan:  

 

Jag tänker på det här med riktlinjer, det är ju inte fel med riktlinjer, utan det är ju bra att man får 

någon ram som man ska förhålla sig till. Men det som har varit så härligt här är att vi har en sådan 

frihet att ta emot alla ungdomar.  

5.5 Sammanfattning av resultat 
Kuratorerna i vår studie beskriver att det inte finns formulerade riktlinjer från huvudmän hur 

arbetet med psykisk ohälsa ska utföras, däremot finns det en del internt formulerade 

dokument till stöd för kuratorernas arbete. De återkommer ofta till att ungdomarna är deras 

primära uppdragsgivare och att ungdomens bild av problematiken ska stå i centrum i mötet. 

Föräldrars inblandning är sekundär eller icke existerande beroende på ungdomens vilja, dock 

finns undantag exempelvis vid suicidtankar. Då huvudman varierar på olika mottagningar 

finns det heller ingen samsyn nationellt kring journalföring. Några av respondenterna använde 

sig av journalföring, vilket beskrevs som ett sätt att kvalitetssäkra för både sin egen och 

ungdomens del och att arbetet utifrån detta blir mer strukturerat och rättssäkert. 
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Handlingsutrymmet beskrivs som stort, vilket ger möjlighet till kreativitet och att ta sig an 

varje individ utifrån deras olika behov.  Enligt kuratorerna är det svårt att följa en 

förutbestämd mall eller metod i mötet med ungdomen, istället konstrueras ett arbetssätt som 

beskrivs som metodöverskridande och utgår från en komplex sammanvävning av kuratorernas 

yrkeserfarenheter, kunskaper och ungdomens behov. Kuratorerna uttrycker att de i dagsläget 

tvingas ta sig an ungdomar med svårare psykisk ohälsa än tidigare då andra instanser är i kris. 

En kritik riktas även till att elevhälsan inte har resurser nog att kunna arbeta preventivt och 

därför hamnar en del ungdomar i psykisk ohälsa som hade kunnat motverkas i ett tidigare 

stadium. Respondenterna resonerade även kring framtida farhågor om att få ett Första linjen-

uppdrag som skulle innebära organisatoriska förändringar. Ett sådant uppdrag skulle kunna 

inskränka den handlingsfrihet som upplevs finnas i dagsläget samt öppenheten att ta emot alla 

ungdomar oavsett problematik, men det skulle också kunna ge en viss tydlighet i vad 

ungdomsmottagningens uppdrag är.  

5.6 Analys  

5.6.1  Inledning  

I föregående avsnitt synliggörs, enligt oss, de intervjuade kuratorernas arbetssätt på 

ungdomsmottagning och vad som påverkar deras arbete med ungdomar som lider av psykisk 

ohälsa utifrån deras utsagor. Vår utgångspunkt i detta avsnitt är att fördjupa oss i vissa 

specifika fynd från resultatavsnittet, istället för att analysera alla fynd ytligt. Vårt teoretiska 

ramverk är Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Via denna teori är vår målsättning att 

möjliggöra en jämförelse av kuratorernas arbete på ungdomsmottagningen och hur arbetetet 

inom en byråkratisk organisation enligt Lipsky vanligtvis är utformad. Detta för att kunna 

belysa vad som går i linje med det byråkratiska idealet och vad som skiljer kuratorernas arbete 

från det. Denna teori beskriver även komplexiteten i arbetet med människor inom en 

byråkratisk verksamhet och vår förhoppning är att genom denna beskrivning fördjupa 

förståelsen kring kuratorernas utsagor. Vi hoppas att teorin utifrån denna beskrivning ska vara 

till nytta vid besvarandet av studiens syfte och frågeställningar. Nedan följer en analys av 

dessa fynd utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. 

5.6.2 Analys av resultat 
Det byråkratiska idealet är enligt Lipsky (2010) format efter en tanke om standardisering och 

tidseffektivitet. Ett sätt för organisationen att uppnå detta ideal är att tillämpa ett opersonligt 
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förhållningssätt och formaliserade metoder, vilka är upp till organisationens chefer att reglera. 

Lipsky (ibid.) beskriver att motsättningen i den byråkratiska organisationen är den hjälpande 

funktionen med personliga förhållningssätt kontra organisationens reglering, och att 

gräsrotsbyråkratens praktiska verklighet därför befinner sig långt ifrån det byråkratiska 

idealet. Vårt resultat ligger till viss del i linje med Lipskys resonemang då kuratorernas 

praktiska verklighet ligger långt ifrån det byråkratiska idealet. Kuratorerna i vår studie 

beskriver ett omfattande utrymme att tillämpa ett personligt förhållningssätt till ungdomarna 

eftersom cheferna uppmuntrar det personliga förhållningssättet i mötet med ungdomen. Det vi 

funnit i resultatet som går emot Lipskys resonemang är att kuratorernas chefer i dagsläget inte 

styr kuratorerna mot tidseffektivisering och standardisering. Det framkom istället att cheferna 

lägger större vikt vid att samtalen är av kvalitet för ungdomen än att det finns en 

standardisering kring hur många samtal varje kurator ska genomföra. Därför finns det, enligt 

vår tolkning, ingen motsättning för kuratorerna mellan personligt förhållningssätt och 

reglering.  

 

Lipsky (2010) framhåller att handlingsutrymme och reglering är två aspekter som utgör 

komplexiteten i alla människobehandlande organisationer. Det kan vara svårt för 

gräsrotsbyråkraten att finna en balans mellan medkänsla och flexibilitet i kombination med att 

följa riktlinjer enligt Lipsky (ibid.). Vi tolkar kuratorernas beskrivning av sitt arbete som att 

det i dagsläget innefattar en stor frihet och att regleringen i motsats till Lipskys resonemang 

inte utgör en betydande aspekt i arbetet. Det finns dock en överhängande farhåga hos 

kuratorerna om att verksamheten i framtiden ska komma att formaliseras vilket skulle kunna 

innebära att arbetet blir åtstramat och mindre flexibelt. Kuratorernas arbete skulle då kunna 

innebära en större svårighet att finna en balans mellan flexibilitet och riktlinjer i enlighet med 

Lipskys beskrivning av gräsrotsbyråkratens kamp mellan arbetets motsättningar. Med en 

organisatorisk förändring hotas också den lågtröskelverksamhet som ungdomsmottagningen 

är idag och en möjlig konsekvens av det kan bli ett minskat förtroende till verksamheten från 

ungdomarna, enligt kuratorerna i studien.  

 

Lipsky (2010) uttrycker att en del i gräsrotsbyråkratens arbete går ut på att kategorisera och 

omvandla individen till patient, då den formen passar organisationen. Genom att kategorisera 

individen efter problembild kan individen bli hjälpt, då det inte finns utrymme för att hjälpa 

“hela” individen inom organisationens ramar. I vårt resultat framkom att kuratorerna på 
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ungdomsmottagningen inte strävar mot att forma ungdomen till patient, då de istället 

eftersträvar att ta hela individen i beaktning i arbetet vilket motsäger Lipskys teori om 

kategorisering. Emellertid använder sig kuratorerna formellt av termen ‘patient’ vilket antyder 

en viss kategorisering av individen i enlighet med Lipsky, men ‘ungdom’ är den term de 

använder konsekvent i samtalen med oss. Kuratorerna resonerar också kring hur viktigt det är 

att ungdomarna får beskriva sin egen problematik då intentionen inte är att förenkla individen 

genom att kategorisera denne utifrån en tolkad problembild, utan målet är istället att se “hela” 

människan. Att arbeta med psykisk ohälsa utifrån en helhetssyn argumenterar kuratorerna i 

vår studie både kan förenkla och effektivisera arbetet då ett avslutat ärende med större 

sannolikhet kan få ett långsiktigt resultat om ungdomen får hjälp med “hela sig” och inte bara 

den synliga svårigheten.  

 

Enligt Lipsky (2010) kan en stram lagtillämpning innebära en risk för slentrianmässig 

hantering av människor men om endast individanpassning tillämpas kan rättsäkerheten bli 

godtycklig. Riktlinjer och dokumentationsskyldighet är ett led i en byråkratisering av en 

organisation menar Lipsky (2010). Arbetet inom den byråkratiska 

organisationen kännetecknas även av att vara formaliserat, och generella regler ska ofta 

tillämpas på konkreta ärenden (Lipsky, 2010). I motsats till detta fann vi i vårt resultat att 

ungdomsmottagningen i stor utsträckning saknar strikt reglering. Kuratorerna upplever att den 

nuvarande organisationen, som istället innefattar stor handlingsfrihet, utgör det som är styrkan 

med ungdomsmottagningen. I framtiden kan dock ett Första linjen-uppdrag eller en 

formalisering komma att genomföras på ungdomsmottagningen. Detta skulle kunna göra att 

de ungdomar som lider av lätt- till medelsvår psykisk problematik hamnade i fokus på 

mottagningen och att de med övrig problematik bortprioriterades. Formaliseringen ses av 

Socialdepartementet (2016) som en lösning på det nuvarande problemet att unga med lätt eller 

medelsvår psykisk ohälsa i dagsläget riskerar att ”falla mellan stolarna”, då det saknas 

formaliserade strukturer för att erbjuda dessa stöd och vård.  
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6. Diskussion 

6.1 Inledning och disposition 
I detta avsnitt diskuteras valda delar av resultatet och tidigare forskning löpande. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, en metoddiskussion, teoretiska begränsningar 

samt förslag till vidare forskning.  

6.2 Diskussion 
Tidigare forskning har visat att de vanligaste arbetsmetoderna för kuratorer på 

ungdomsmottagning verkar vara motiverande samtal och individuellt samtalsstöd i arbetet 

med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Det stödjande samtalet beskrivs i forskningen 

som en komplex behandlingsåtgärd eftersom kuratorer använder sig av en form av integrering 

av egna arbets- och livserfarenheter i mötet med patienten i kombination med evidensbaserad 

teori (Ek et al., 2015). I linje med vad som framkom i forskningen gällande kuratorers 

arbetssätt beskrev kuratorerna i vår studie att de arbetar med individuella samtal. Kuratorerna 

i vår studie beskrev även sina arbetssätt som en sammanvävning av egna yrkeserfarenheter, 

ungdomens önskemål och behov, i likhet med vad den tidigare forskningen visade. De förde 

emellertid inte något resonemang kring evidensbaserad teori vilket motsäger vad kuratorerna i 

Ek et. als studie (ibid.) beskriver som del av deras arbetssätt. 

 

Kuratorerna i vår studie beskriver ett omfattande utrymme att tillämpa ett personligt 

förhållningssätt till ungdomarna eftersom cheferna uppmuntrar det personliga 

förhållningssättet i mötet med ungdomen. Det framkom att cheferna lägger större vikt vid att 

samtalen är av kvalitet för ungdomen än att det finns en standardisering kring hur många 

samtal varje kurator ska genomföra. Även tidigare studier går i linje med vårt resultat då de 

har visat att en form av alliansskapande genom förtroende och tillit samt ett personligt 

förhållningssätt är centralt i kuratorns möte med ungdomen (Ek et. al, 2015). 

 

I den tidigare forskningen fann vi inget resonemang kring vikten av kuratorers 

handlingsutrymme i arbetet med psykisk ohälsa. I vårt resultat däremot beskrev kuratorerna 

på ungdomsmottagningarna att de anser sitt handlingsutrymme som stort, vilket ger dem en 

möjlighet att ta sig an varje individ utifrån deras olika behov samt möjliggör ett flexibelt 

arbetssätt. Vi tolkar kuratorernas beskrivning av sitt arbete som att det i dagsläget innefattar 
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en stor frihet och att regleringen inte utgör en betydande aspekt i arbetet. Det finns dock en 

överhängande farhåga hos kuratorerna om att verksamheten i framtiden ska komma att 

formaliseras vilket skulle kunna innebära att arbetet blir åtstramat och mindre flexibelt. 

Kuratorernas arbete skulle då kunna innebära en större svårighet att finna en balans mellan 

flexibilitet och riktlinjer. Med en organisatorisk förändring hotas också den 

lågtröskelverksamhet som ungdomsmottagningen är idag och enligt kuratorerna kan en möjlig 

konsekvens av det bli ett minskat förtroende till verksamheten från ungdomarna.  

 

Kuratorerna i vår studie resonerar också kring hur viktigt det är att ungdomarna får beskriva 

sin egen problematik då intentionen inte är att förenkla individen genom att kategorisera 

denne utifrån en tolkad problembild, utan målet är istället att se “hela” människan. Att arbeta 

med psykisk ohälsa utifrån en helhetssyn argumenterar kuratorerna i vår studie både kan 

förenkla och effektivisera arbetet då ett avslutat ärende med större sannolikhet kan få ett 

långsiktigt resultat om ungdomen får hjälp med “hela sig” och inte bara den synliga 

svårigheten. Detta ligger i linje med Wiklund et. als (2014) forskning som poängterat att 

arbetet med ungdomar som lider av psykisk ohälsa måste förstås efter en komplex helhet där 

exempelvis kontextuella aspekter bör läsas in i problembilden. 

 

I vår forskningsöversikt beskrivs att Socialdepartementet (2016) vill reglera arbetet på 

ungdomsmottagningar med ungas psykiska ohälsa och har därför presenterat ett förslag kring 

metodutveckling, dokumentationsplikt och gemensam styrning. Detta för att säkerställa 

rättssäkerheten för ungdomarna och ge en jämlik vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

kapitel 3 § 1. Vi fann i vårt resultat att ungdomsmottagningen i stor utsträckning saknar strikt 

reglering. Kuratorerna upplever att den nuvarande organisationen, som istället innefattar stor 

handlingsfrihet, utgör det som är styrkan med ungdomsmottagningen. I framtiden kan dock ett 

Första linjen-uppdrag eller en formalisering i enlighet med Socialdepartementets (2016) 

förslag komma att genomföras på ungdomsmottagningen. Detta skulle kunna göra att de 

ungdomar som lider av lätt- till medelsvår psykisk problematik hamnade i fokus på 

mottagningen (ibid.) och att de med övrig problematik bortprioriterades. Formaliseringen ses 

av Socialdepartementet (ibid.) som en lösning på det nuvarande problemet att unga med lätt 

eller medelsvår psykisk ohälsa i dagsläget riskerar att ”falla mellan stolarna”, då det saknas 

formaliserade strukturer för att erbjuda dessa stöd och vård. Dock undrar vi om lösningen på 

problemet i sin tur kommer att hota de nuvarande ideala omständigheterna som av kuratorerna 
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anses vara styrkan hos ungdomsmottagningen. Lösningar som leder till en mer byråkratisk 

standardisering kan enligt vår tolkning av resultatet komma att begränsa omfattningen av 

kuratorernas handlingsfrihet, och deras förmåga att ta sig an ungdomar oavsett problembild. 

Vi förstår kuratorernas utsagor som att en lösning i form av formalisering av arbetet kan 

resultera i ett större existentiellt hot mot vad ungdomsmottagningens organisation är idag, än 

det ursprungliga problemet. Eftersom en sådan formalisering i själva verket skulle imitera de 

utformningar som lett både elevhälsan och psykiatrin in i deras nuvarande krissituationer, där 

förutsättningar att se “hela” individen i dagsläget saknas.  

6.3 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur kuratorer, verksamma på ungdomsmottagning, arbetar 

med ungdomar som lider av psykisk ohälsa och vad som påverkar deras arbetssätt. Våra 

frågeställningar var: Hur hanterar kuratorer på ungdomsmottagning ungdomar med psykisk 

ohälsa? Hur ställer sig kuratorerna sig till en formalisering av deras uppdrag? 

 

I vår studie framkom att kuratorernas arbete påverkas av inomorganisatoriska förutsättningar 

och utomorganisatoriska omständigheter. Kuratorer beskriver sitt arbete huvudsakligen som 

individanpassat med stort handlingsutrymme. Det framkom att kuratorerna på 

ungdomsmottagningen inte strävar mot att forma ungdomen till patient, utan de eftersträvar 

istället att ta hela individen i beaktning i alla delar av arbetet. Vad som också framkom var att 

kuratorers arbete på ungdomsmottagningar inte är formaliserat eller detaljstyrt, vilket gör att 

utformningen av ungdomsmottagningar motsätter det byråkratiska idealet som Lipsky 

beskriver. Vi menar att ungdomsmottagningen i sin utformning verkar vara en unik 

byråkratisk organisation där ungdomars vilja och behov står i centrum snarare än riktlinjer 

och organisatoriska mål. Emellertid beskriver kuratorerna farhågor om framtida formalisering 

av arbetet, vilket kan hota de ideala förutsättningarna som finns på ungdomsmottagningen 

idag och inskränka det stora handlingsutrymmet. Förslaget på formalisering har presenterats 

av Socialdepartementet för att kvalitetssäkra verksamheten, säkerställa rättssäkerheten för 

patienterna och eftersträva jämlik vård. I realiteten skulle formaliseringen enligt vårt resultat 

snarare imitera de utformningar som lett både elevhälsan och psykiatrin in i deras nuvarande 

krissituationer, än att lösa den ursprungliga problematiken.  
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Huruvida slutsatsen är korrekt eller hållbar lämnar vi till den framtida forskningen att ta reda 

på. Vår förhoppning är att denna studie har bidragit till kunskap om arbetet som kuratorer på 

ungdomsmottagningar utför med ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Förhoppningsvis har 

studien även skapat en vidare diskussion kring vad som påverkar kuratorernas arbete i 

dagsläget samt vad en eventuell formalisering av deras arbete skulle innebära. Vi hoppas även 

ha bidragit med ett perspektiv kring hur ungdomar med psykisk ohälsa hanteras i det rådande 

systemet. 

6.4 Metoddiskussion  
Vi är varse om att vår studie enbart utgör ett möjligt sätt att behandla vårt syfte och våra 

frågeställningar på. Vi är även medvetna om att vår tolkning av metoden inte är i linje med 

gängse tillvägagångssätt i hantering av teori och resultat. Det allmänt utbredda 

tillvägagångssättet är att bearbeta empirin tillsammans med teorin i resultatdelen. Utifrån 

detta förstår vi att vår studie inte belyser alla aspekter i resultatet i förhållande till den valda 

teorin. Dock har vår intention med studien varit att fördjupa analysen av vissa specifika fynd i 

resultatdelen och inte behandla allting ytligt.  

 

Vi förstår att det finns flera sätt att bearbeta materialet på utifrån tematisk analys, och vårt sätt 

är bara en möjlig väg. Vårt utförande av tematisk analys är baserad på Braun och Clarkes 

(2006) riktlinjer i utförandet av den tematiska analysen och vi har tolkat deras analysmetod 

som att resultatdelen ska separeras från analysdelen. Utifrån denna tolkning har vi valt att i ett 

första skede bearbeta empirin endast genom den tematiska analysen och inte med hjälp av ett 

teoretiskt ramverk. Resultatet presenteras därför inledningsvis utan anknytning till teorin. 

Genom att presentera resultatet endast med vår bearbetning och analys av det, vill vi 

argumentera att vi behåller en närhet till empirin och på så vis med större sannolikhet kan 

fånga essensen i kuratorernas utsagor. Vi föredrar detta tillvägagångssätt då en empirinära 

bearbetning, enligt oss, möjliggör flera tänkbara tolkningar för läsaren, vilket kunde gå 

förlorat om teorin applicerats på resultatet i ett första skede. Om vi istället gjort det valet hade 

våra respondenters utsagor dels analyserats av oss genom den tematiska analysen dels genom 

det teoretiska ramverket. Vi menar vårt tillvägagångssätt har öppnat upp möjligheten att 

tillgodose studiens syfte och frågeställningar på ett transparent sätt.  Då vårt syfte har varit att 

undersöka hur våra respondenter arbetar med ungdomar som lider av psykisk ohälsa och vad 

som påverkar deras arbetssätt, hoppas vi att presentationen av resultatet ger läsaren en 
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autentisk överblick av kuratorernas utsagor om deras faktiska arbete. Vår målsättning har varit 

att skriva studien empirinära och att tydligt redovisa kuratorernas uttalanden.  

 

Vi är medvetna om att det finns andra metoder för att studera kuratorer på 

ungdomsmottagningar och deras arbete med ungdomars psykiska ohälsa och vad som 

påverkar deras arbetssätt. Hade vi exempelvis valt en annan analysmetod av empirin eller 

gjort en kvantitativ studie istället, hade resultatet möjligen blivit annorlunda. Våra 

respondenters utsagor är unika utifrån olika aspekter, såsom kontext och personliga 

erfarenheter. Med exempelvis utsagor från fem andra kuratorer i ett annat län i Sverige kanske 

vårt resultat hade fått en annan utgång. Vi är även medvetna om vår inverkan på 

respondenternas berättelser, då mötet mellan människor alltid innefattar en dynamik som 

påverkar samtalet. Ett förslag på ett annat möjligt sätt att genomföra vår studie på kunde vara 

att inkludera någon form av observationsstudier av våra respondenter. Detta hade möjliggjort 

en vidare tolkning av deras utsagor då vi hade kunnat granska om deras faktiska handlande 

överensstämmer med deras påståenden om sina arbetssätt.  

6.5 Teoretiska begränsningar 
Vi förstår att det finns andra teoretiska ramverk än Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten, som 

hade varit möjliga i bearbetningen av resultatet i studien och att det kunde ha möjliggjort 

andra tolkningar av de empiriska fynden. Vi tänker oss att en möjlig teori exempelvis hade 

varit Mats Franzéns teori om makt och maktförhållanden. Med denna teori i beaktning hade vi 

kunnat studera kuratorernas stora handlingsutrymmen utifrån andra premisser och granskat 

deras maktposition i förhållande till ungdomen. 

6.6 Framtida forskning 
I studiens begränsningar (6.5) resoneras kring att ett eventuellt perspektiv kring makt skulle 

ha möjliggjort andra tolkningar av studiens empiriska fynd. Utifrån detta resonemang anser vi 

att det vore intressant att genom en sådan utgångspunkt bedriva vidare forskning i ämnet för 

att bredda förståelsen kring kuratorers arbete med psykisk ohälsa och vad som påverkar deras 

arbete. Vi vill även förespråka vidare forskning kring hur ungdomar som lider av psykisk 

ohälsa upplever det nuvarande vårdsystemet. Eftersom respondenterna i vår studie har 

beskrivit vårdsystemet som krisdrabbat, anser vi att det vore intressant att låta ungdomarna 

komma till tals om sina upplevelser för att förstå krissituationen utifrån ett annat perspektiv.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som kurator? Och vad har du för utbildning? 
 

2. I forskning har vi identifierat att psykisk ohälsa såsom stress, oro, ångest ökat mycket 
bland ungdomar de senaste decennierna. Är detta något du märkt av i ditt arbete? 

a. Hur handskas ni med det tilltagande hjälpsökandet? 
 

3. Vilka arbetssätt använder du med denna målgrupp?  
 

4. Måste alla som mår dåligt bli behandlade? 
 

5. Vad anser du påverkar arbetssättet med målgruppen? Finns det strategier i arbetet med 
dessa ungdomar i förhållande till byråkratin? 

 

6. Finns det särskilda riktlinjer att förhålla sig till i arbetet med psykisk ohälsa? vill ni ha 
riktlinjer? På vilket sätt skulle det hjälpa dig? 

 

7. Hur tror du det skulle vara med nationella riktlinjer till alla ungdomsmottagningar? 
 

8. Dokumenterar du arbetet på något vis?  
 

9. Sker uppföljning av arbetet? 
 

10. Påverkas arbetet med ungdomarna om deras dåliga mående inte faller in under någon 
diagnos? finns det strategier för att arbeta även med dessa ungdomar? 

 

11. Hur hanterar ni de som ni tycker behöver specialisthjälp? 
 

12.  Hur påverkas ditt arbete av resurser?  
 

13.  Vad tycker du skulle kunna förbättras i ditt arbete med psykisk ohälsa? 
 

14.  Är det något annat som påverkar dina metoder eller arbetssätt, som vi inte har nämnt? 
 

15. Finns det något vi glömt eller du skulle vilja lägga till? 
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