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Förord 

Ett stort tack till alla deltagande skolkuratorerna för den tid ni avsatte samt spännande och 

lärorika fokusgruppsintervjuer där ni öppet delade med er av erfarenheter och 

uppfattningar kring psykisk ohälsa bland unga, utan er hade studien inte varit genomförbar. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Emme-Li Vingare för god 

handledning och uppmuntring under arbetets gång. Till sist vill vi tacka våra nära och kära 

för ert stöd som gjort det möjligt för oss att färdigställa detta arbete.  

  

Malin Evermyr och Lovisa Jonsson 
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Abstract 

Title: “Life must run smoothly” – school counsellors understanding of adolescents mental 

illness 

 

Authors: Malin Evermyr och Lovisa Jonsson 

 

Mentor: Emme-Li Vingare 

 

Keywords: Mental illness, adolescents, counsellors in school, holism, psychosocial work, 

stress 

 

Aim: The aim of the study is to describe and analyze school Counsellor’s understanding 

of mental illness among adolescents and the Counsellor's explanation of its development. 

 

Methods: This study is qualitative and the empirical material was collected through loose 

structured focus group interviews. Three focus groups were used where each contained 

three school counsellors. 

 

Results: After the focus groups were held, four themes regarding causations to mental 

health among adolescent emerged. The four themes are as follows; various expressions and 

possible causes of mental illness, a changed society, parent’s responsibility and lastly, school Counsellor's 

in the school as an organization. Each theme describes possible causes of mental illness through 

different levels and systems around the adolescent. In the last theme, it is also provided a 

description of how schools operate with mental illness and what it is like to work as a 

counsellor in the school environment.   

 

Analysis: A system theoretical perspective, the cognitive stress theory and previous 

presented research in the field of adolescent’s mental illness was used when analyzing the 

result. 

 

Conclusion. From the participants understanding of adolescent’s mental illness, following 

conclusion can be drawn; counsellors picture mental illness as caused by several 

intertwined factors. These factors concern both individual and systemic factors which have 
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their starting point in society, families, new technology and the requirements of high-

performance in school.
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Sammanfattning 

Titel: ”Livet måste gå på räls” – skolkuratorers förståelse av ungas psykiska ohälsa 

Författare: Malin Evermyr och Lovisa Jonsson 

Handledare: Emme-Li Vingare  

Nyckelord: psykisk ohälsa, ungdomar, skolkuratorer, holism, psykosocialt arbete, stress  

Syfte: Studies syfte är att beskriva och analysera skolkuratorers förståelse av psykisk ohälsa 

bland unga samt deras förklaringar av dess utveckling. 

Metod: En kvalitativ metod ligger till grund för studien. Det empiriska materialet samlades 

in genom tre löst strukturerade fokusgruppsintervjuer om tre skolkuratorer i varje. 

Materialet bearbetades och analyserades sedan genom en innehållsanalys.  

Resultat: Utifrån fokusgrupps-intervjuerna framkom fyra centrala teman om orsaker till 

psykisk ohälsa bland unga. Dessa benämns i uppsatsen som uttryck och möjliga orsaker till 

psykisk ohälsa, ett förändrat samhälle, föräldrars ansvar och skolkurator i skolan som organisation. De 

olika teman som presenteras förklarar alla möjliga orsaker till psykisk ohälsa på olika nivåer 

och inom olika system som ungdomen ingår i. Det sistnämnda temat handlar stället om 

hur skolan arbetar med psykisk ohälsa och vad det innebär att vara kurator i den 

organisationen.  

Analys: Resultatet analyserades utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och genom kognitiv 

stressteori samt utifrån tidigare presenterad forskning inom området unga och psykisk 

ohälsa.  

Slutsats: Utifrån respondenternas uppfattning kring utvecklingen av ungas psykiska ohälsa 

kan slutsatser av studien visa att kuratorerna framställer en bild av psykisk ohälsa som 

orsakad av flera samverkande faktorer som gäller både individuella och systematiska 

faktorer. Faktorerna har sin utgångpunkt i samhället, familj, prestationskrav i skola och den 

nya teknologin. Unga lyfts som en utsatt grupp vad det gäller psykisk ohälsa och framför 

allt unga tjejer. 
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Inledning 

I Sverige idag visar flera rapporter på att barn och ungas psykiska hälsa har försämrats. Av 

Socialstyrelsens (2017) rapport "Utvecklingen av psykiska hälsa bland barn och unga vuxna - till 

och med 2016" framkommer det att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga till och 

med 2016 samt att den troligtvis också kommer att fortsätta öka. Folkhälsomyndigheten har också 

publicerat rapporter som visar på en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. De menar att 

andelen 15-åriga elever som uppger att de har minst två psykiska och/eller somatiska besvär har 

ökat sedan 2009/2010 med 9 procentenheter bland flickor och 7 procentenheter bland pojkar 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Även ångest och oro har ökat sedan 2006. Andelen unga med 

dessa besvär 2016 var 43 procent, vilket innebar en ökning med 1,5 procent för lätta besvär och 

3,5 procent för svåra besvär sedan 2006 (Folkhälsomyndigheten, 2018b).    

Olika rapporter hävdar att psykisk ohälsa i ungdomen kan få negativa konsekvenser i vuxen ålder. 

Socialstyrelsen (2017) skriver att det kan medföra långdragna sjukdomsförlopp. 

Sjukdomsförloppen påverkar hälsan och funktionsförmågan och kan ge svårigheter för den 

insjuknande individen att tillgodogöra sig sina studier. Det kan i sin tur påverka den unges möjlighet 

att ta sig fram på arbetsmarknaden. På grund av detta hävdar Socialstyrelsen att kunskap om vilka 

faktorer som ligger till grund för det komplexa problemet med psykisk ohälsa bland unga krävs för 

att kunna förebygga och förhindra en fortsatt ökning (Socialstyrelsen, 2017).    

I policyn för skolkuratorer (Akademikerförbundet SSR, 2015) står det att skolkuratorers 

arbetsuppgifter syftar till att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling genom 

förebyggande arbete och stödjande av enskilda elever. Deras uppdrag är att i skolan införa 

psykosocialt arbete (Akademikerförbundet, u.å), som utgår från principer innehållande mänskliga 

rättigheter, social rättvisa och mänsklig värdighet (International Federation of Social Workers, 

1985). Med anledning av detta och bristen på forskning utifrån skolkuratorers perspektiv på 

problemet är önskan med studien att få ta del av skolkuratorers perspektiv av utvecklingen av ungas 

psykiska ohälsa. Detta för att kunna bidra med ny kunskap på området. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) krävs detta för att kunna förhindra en fortsatt ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga 

samt för att mänskliga rättigheter, social rättvisa och mänsklig värdighet ej ska kränkas.   
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att explorativt undersöka hur yrkesverksamma skolkuratorer uppfattar 

ökningen av psykisk ohälsa som skett bland unga. Skolkuratorerna är viktiga i sammanhanget 

eftersom de genom sitt uppdrag möter unga med den här problematiken. Studien kan därmed bidra 

med ytterligare perspektiv i forskningen om utvecklingen av den psykiska ohälsan bland unga. 

Utifrån detta syfte blir frågeställningarna för studien: 

- Vilka omständigheter i ungas liv påverkar risken för psykisk ohälsa, enligt yrkesverksamma 

skolkuratorer?  

- Hur förstår skolkuratorer den upplevda förändringen av förekomsten av psykisk ohälsa 

bland unga?  

 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras artiklar och avhandlingar utvalda utifrån relevans till området unga och 

psykisk ohälsa. Genom litteratursökning med fokus på orsaksfaktorer framkommer det att ungas 

psykiska ohälsa är ett väl utforskat område med många olika infallsvinklar. På grund av det breda 

forskningsfältet har avsnittet delats upp i följande underrubriker: psykisk ohälsa som ett ökande problem, 

stress som orsaksfaktor, teknologianvändning som orsaksfaktor, grupptillhörighet som orsaksfaktor samt skola 

som organisation och samhällets påverkan.   

Psykisk ohälsa som ett ökande problem     

Ungas psykiska ohälsa har under den senaste tiden varit ett mycket omdiskuterat ämne i media. 

Många gånger sägs det att den psykiska ohälsan har ökat och i media refereras det till forskning 

som stödjer denna tes (Briggs, 2009). Briggs nämner i sin artikel en studie från Storbritannien som 

visar att ungdomarnas psykiska problem har ökat (Collishaw, Maughan & Goodman, 2004). Av en 

svensk studie framkommer att den självskattade psykiska hälsan har försämrats sedan 1980-talet 

bland äldre ungdomar (Hagquist, 2013). Briggs (2009) hävdar att det finns studier där resultat 

visar det motsatta, att ingen ökning har skett av ungas psykiska ohälsa. I sin studie skriver 

Briggs (2009) att en måste förstå att forskning angående en eventuell ökning av ungas psykiska 

ohälsa pekar åt olika håll och att den därför måste förstås som tvetydig. Trots att forskning kring 

utvecklingen av ungas psykiska ohälsa inte är samstämmig skriver Briggs (2009) att det finns starka 

bevis för att kontexten för ungas utveckling och vuxenblivande har förändrats. Den förändrade 
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kontexten beror på den sammanslagna samhällsutvecklingen som inneburit socioekonomiska 

förändringar och nya kommunikationsmönster.    

Stress som orsaksfaktor     

En bidragande faktor till psykisk ohälsa som lyfts i forskning är stress. Åsberg, Wahlberg, 

Wiklander och Nygren (2011) skriver att det för många är självklart att ett övermått av stress kan 

orsaka psykisk ohälsa. Nedan presenteras fyra studier som på olika sätt studerat orsaker till och 

uttryck av stress.   

I den första artikeln redogör Åsberg et. al. (2011) för de fyra stressrelaterade typerna av psykisk 

ohälsa som återfinns i ICD-10 (den internationella sjukdomsklassifikationen). Detta görs med 

anledning av att få har kunskap om vilken typ av stress som orsakar de olika sorterna av 

stressrelaterad psykisk ohälsa. De stressrelaterade sjukdomsklassifikationerna som nämns är 

anpassningsstörning, akutstressyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt 

utmattningssyndrom. Åsberg et. al. (2011) skriver i sin artikel vad som orsakar sjukdomarna samt 

på vilket sätt de kommer till uttryck. Sammanfattningsvis menar forskarna att stressrelaterade 

sjukdomsklassifikationer på olika sätt kan komma till uttryck genom känslo- och 

beteendeförändringar samt försämringar i den kognitiva förmågan. Stress anses vidare vara en 

normal beståndsdel i alla levande djurs tillvaro. Vid långvarig stress ges därför råd om vila, 

minskning av stress och livsstilsförändringar. Sömn är viktigt men det är också viktigt med balans 

mellan aktivitet och vila. Råden som ges byggs på klinisk erfarenhet men det finns ingen 

vetenskaplig evidens för dess effektivitet vid utmattningssyndrom (ibid.).   

En annan studie beskriver faktorer som triggar i gång stress (Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson, 

& Öhman, 2010). I den kvalitativa innehållsanalysen ingick endast tjejer och unga kvinnor. Av 

studien framkom det tre teman som kunde tolkas som faktorer till stress. De teman som 

presenteras tar upp att stress hos tjejerna orsakas av de krav och förväntningar som de 

upplever finns på dem i dagens samhälle.    

En utav de förväntningar som orsakar stress hos tjejerna är kravet på effektivitet och perfektion i 

livets olika områden som de ständigt känner att de måste leva upp till. Vidare menar Wiklund et. 

al. (2010) att det finns könsrelaterade krav som enligt tjejerna är svåra att uppnå. Till exempel 

nämner de att tjejer till skillnad från killar har vissa krav att behaga och ta ansvar för andra. De 

berättar också att det finns krav på dem att vara snälla, uppmuntrande och att finnas där för 

andra. Det framkommer också av studien att tjejerna utifrån detta upplever att de har ojämlika krav 

och skyldigheter i jämförelse med killar (Wiklund et. al. 2010). Detta kan liknas vid vad som 
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framkommer av Frankenhaeusers (1989) forskning om arbetsrelaterad stress. En tredjedel av de 

kvinnliga cheferna i studien uttryckte att de var övertygade om att de var tvungna att prestera bättre 

än sina manliga kollegor för att bli bedömda som jämlika. Ytterligare en faktor till stress lyfts, vilken 

handlar om tjejers utseende och kroppar. Wiklund et. al. (2010) menar att tjejer måste anpassa sig 

och leva upp till de könsbestämda normer, attityder och förväntningar som finns kring kvinnors 

relationer, sexualitet, ”val” av kvinnlighet samt deras handlingar. Tjejerna i studien upplevde 

också en stress av att vara ung, då de upplevde brister i vuxen- och samhällsstöd, till exempel då 

föräldrarna prioriterade sitt arbete framför dem (Wiklund et. al. 2010). Till sist nämner tjejerna i 

studien stress på grund av övergång till vuxen ålder som handlar om en strävan efter 

självständighet samt ökade krav och förväntningar på dem. Stress kan även ses som mer 

kontextbunden till unga tjejernas situation, där stress uppstår på grund av svårigheter att hitta en 

anställning och ett tvång att ”nedvärdera” sina ambitioner (ibid.).    

En tredje studie på området utforskar istället hur stress påverkar alla områden i livet (Wiklund, 

Öhman, Bengs & Malmgren-Olsson, 2014). Resultatet presenterar fem teman innehållande olika 

dimensioner av så väl fysisk, känslomässig, kognitiv, sociala och existentiell karaktär, vilka förklarar 

hur unga kvinnor upplever stress på olika sätt. De uttryck som nämns av kvinnorna i studien är 

bland annat fysisk utmattning, ångest, kognitiva funktionsnedsättningar, nedstämdhet, stora 

svårigheter med problemlösning och koncentration, tappad livslust samt en känsla av kaos och 

förlorad kontroll som leder till social isolering. Många av de uttryck som nämns ovan 

överensstämmer med vad Åsberg et. al. (2011) beskriver om symtom på stressrelaterad psykisk 

ohälsa.  

Ny teknik och internet som orsaksfaktor     

Enligt Kaess et al. (2014) är internet en väsentlig del av vårt moderna samhälle och en viktig 

beståndsdel i dagens sätt att kommunicera, socialisera och utbilda. Stora förändringar har på grund 

av den nya teknologin skett samtidigt som den psykiska ohälsan har ökat (Hagquist, 2013). Flera 

studier berör, kanske just på grund av detta, eventuella samband mellan internetanvändning och 

psykisk ohälsa.     

Kaess et. al. (2014) har gjort en tvärsnittsstudie i syfte att undersöka sambanden mellan destruktiva 

beteenden och internetanvändning bland unga. I studien delades ungdomarna in i tre grupper 

utifrån sin internetanvändning för att sedan jämföras utifrån den uppvisade psykiska hälsan. 

Studiens resultat visade på att det i gruppen med impulsstyrningsstörning (PUI - patologisk 

internetanvändning) hade högst internetanvändning. I denna grupp fanns störst andel individer 
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med depression, ångest, känslomässiga symtom, självdestruktiva beteenden, självmordstankar 

och suicidförsök (Kaess et. al., 2014). Den grupp med något mindre internetanvändning 

visade också på en mindre andel individer med upplevelser av den ovannämnda. Vidare framkom 

det stora skillnader mellan grupperna med mest och minst internetanvändning. Till exempel så 

uppgav endast 5 procent, i förhållande till den andra gruppens 33,7 procent och 27,6 procent, att 

de upplevt måttlig till svår depression och ångest (Kaess et. al., 2014). De framförde också att 

symtom på depression, beteende-, hyperaktivitets- och uppmärksamhetsproblem samt 

självmordsbeteenden framstod som signifikanta och oberoende prediktorer för 

impulsstyrningsstörning (PUI) (ibid.).  

I diskussionsdelen lyfter Kaess et. al. (2014) att det går att se resultatet på olika sätt. Möjligheten 

finns att ungdomar med redan befintlig psykisk ohälsa använder sig av internet som en coping-

strategi för att undkomma psykisk smärta och minimera stress. Å andra sidan är det också möjligt 

att ungdomar på grund av sin överdrivna internetanvändning utvecklar psykisk ohälsa så som 

ångest, depression eller självmordsbeteenden.   

En annan, longitudinell studie, handlar om sambanden mellan psykisk ohälsa och 

teknologianvändning hos 151 ungdomar (George, Russell, Piontak & Odgers, 2018). Av studien 

framkom ett samband med liten effektstorlek mellan ungas ångestsymtom och deras online-

tid. Under de dagar som ungdomarna spenderade mer tid online rapporterade de något färre 

ångestsymtom. Ett annat samband, som var statistiskt signifikant, fanns mellan textmeddelanden 

under en dag och färre depressions och ångestsymtom samma dag (George et. al., 2018). Likt Kaess 

et. al. (2014) angav George et. al. (2018) att en möjlig förklaring till fynden kan vara att ungdomar 

som lider av psykisk ohälsa använder den digitala teknologin för att hantera eller distrahera sig 

själva från negativa symtom.     

En likande studie gällande internet skriven av Ciarrochi et. al. (2016) syftade till att undersöka 

sambandet mellan tvångsmässig internetanvändning och psykisk ohälsa bland högstadieelever i 

Australien. Deras kvantitativa studies resultat visade, till skillnad från de tidigare studierna, på att 

tvångsmässig internetanvändning var en föregångare till utveckling av psykisk ohälsa. Detta då 

samtliga mättillfällen tydligt visade på att tvångsmässig internetanvändning är en konsekvent faktor 

för utvecklingen av psykisk ohälsa samtidigt som det inte fanns några stöd för att psykisk ohälsa 

predicerade tvångsmässig internetanvändning (ibid.). 
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Salmela-Aro, Upadyaya, Hakkarainen, Lonka och Alho (2017) menar att internetanvändning kan 

leda till beroendeframkallande beteendemönster som påverkar både skolrelaterade problem och 

allmänna psykiska besvär hos unga. Detta trots att andra forskare hävdar att internet kan ses som 

en hjälp till kreativitet för sociala aktiviteter. I sin longitudinella studie undersökte forskarna hur 

överdriven internetanvändning hörde ihop med symtom på depression och utbrändhet bland 

ungdomarna. Resultatet av studien visade på att överdriven internetanvändning orsakade 

skolutbrändhet som i sin tur kunde förutspå depressiva symtom hos ungdomar (ibid.). 

I tre av de fyra studierna gällande internet lyfts könsskillnader kopplat till internetanvändningen. 

Salmela-Aro et. al. (2017) skriver att tjejer oftare, på grund av överdriven internetanvändning, 

drabbas av depressiva symtom med utbrändhet som följd vid äldre ålder medan killar istället 

drabbas av ytterligare överdriven användning av internet. Ciarrochi  et. al. (2016) å andra sidan 

menar att det finns en skillnad mellan tjejers och killars internetberoende då de använder internet 

på olika sätt. Av studien visade att tjejer skickade mer mail och använde sig mer av Twitter medan 

killar ägnade mer tid på gaming- och "vuxenhemsidor" (Kaess et. al., 2014).  

Grupptillhörighet som orsaksfaktor    

I olika studier framkommer det att individens kopplingar till andra har en inverkan på deras 

psykiska hälsa. I följande artiklar framhålls både vänskapsgruppen, familjen och den 

socioekonomiska tillhörigheten som påverkande faktorer på den psykiska hälsan.   

Av en studie gjord i Italien undersökte forskare hur unga utvecklar sin personliga och sociala 

identitet (Albarello, Crocetti, & Rubini, 2018). Av studien framkommer det att gruppen är av stor 

betydelse för utfallet av den komplexa process som forskarna menar att identitetsskapandet 

är (Albarello et. al., 2018). Forskarna hävdar också att gruppen har betydelse för självkänslan, då 

tidigare forskning visat att ungdomar med fler kompisgäng har högre självkänsla (Albarello et. al., 

2018). Ungas låga självkänsla är enligt Masselink, Roekel och Oldehinkels (2018) en unik, stabil 

och bestående sårbarhetsfaktor för symtom på depression. Den sammanslagna effekten av 

självkänsla visade sig i studien vara låg. Trots att dålig självkänsla enligt studien innebär en 

bestående sårbarhetsfaktor för depressiva symtom kan det inte antas predicera symtom på 

depression.  

En annan studie som behandlar ytterligare en möjlig orsak till ungas utveckling av depressiva 

symtom är skriven av Kornienko och Santos (2014). I studien skriver de om hur grupptryck och 

popularitet i ungdomsgrupper kan leda till att unga upplever symtom på depression. Både unga 
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tjejer och killar visade en rädsla för att bli negativt bedömda av kompisar, vilket kunde ses 

vara en orsak till depressiva symtom i tidig ungdom. Anledningar till att unga upplever denna rädsla 

grundar sig på utvecklingen i tidigt tonår, då det är viktigt att integrera med andra, hitta vänner 

samt skapa sig social status (Kornienko & Santos, 2014). Vissa skillnader återfinns dock mellan 

könen. När det gäller tjejer visade studien att de med hög status i gruppen hade en tendens att 

utesluta andra och använda relationell aggression mot vänner. Detta beteende kunde öka 

nackdelarna med den popularitet en hade. Detta fick till följd att de blev känsliga för andras dom 

kring deras beteende när de till exempel pratade illa om andra. Sammanfattningsvis tyder 

dynamiken på att populära tjejer sannolikt upplever en rädsla för negativ värdering av andra och 

dessa känslor av rädsla kan utveckla negativa psykiska symtom. Killarna la istället större vikt vid att 

ha status i sitt gäng. Därför var det troligt att mindre populära killar kände rädsla för att bli negativt 

bedömda. Det kan leda till att impopulära killar inte får möjlighet att vara med i gänget (ibid.).   

Förutom den sociala grupptillhörigheten finns det andra grupptillhörigheter som kan påverka 

individens psykiska hälsa. Bøe et. al. (2014) har skrivit en artikel som visar på att familjeekonomi 

och föräldrars utbildningsnivå påverkar ungas psykiska hälsa på ett indirekt sätt. Den ekonomiska 

statusen och föräldrarnas utbildningsnivå kunde i studien kopplas till negativt föräldraskap. Psykisk 

ohälsa hos mödrar kunde i sin tur kopplas till både externaliserande problem, så som aggressivitet 

och hyperaktivitet samt internaliserande problem så som ångest och depression hos barnet (Bøe 

et. al., 2014). Även i Briggs studie framkommer det att den socioekonomiska tillhörigheten 

påverkar ungas förutsättningar att uppleva god psykisk hälsa, men detta genom ojämlika 

möjligheter i vuxenblivandet (Briggs, 2009). Dessa ojämlika möjligheter menar Briggs kommer till 

uttryck genom två olika ”vägar” till vuxen ålder. Där de med mindre socialt och kulturellt kapital, 

tvingas ta ”snabb-spåret”, utan pendling mellan beroende och halvberoende till föräldrar och 

individuellt beslutsfattande. Detta spår innebär enligt forskaren vidare negativa konsekvenser så 

som diskriminering och social utestängning för de individer som tvingas ta det (ibid.).     

En studie som visar på att allt hänger samman, både de individuella och sociala förutsättningarna, 

är Kassi, Artz och Whites (2017) studie om skydds- och riskfaktorer. I 

sin artikel presenterar de resultatet av sin tvärsnittsstudie där över 5 149 mellanstadieelever i fyra 

europeiska länder deltog.  Studien avsåg att undersöka olika skydds- och riskfaktorer för utveckling 

av depression, detta inom områden som individ, familj och skola. Av studien framkom det att av 

de analyserade riskfaktorerna var de lågt prejudicerande: sexuella och fysiska övergrepp av föräldrar, 

bevittnande av fysiska och sociala övergrepp mellan föräldrar, fysisk aggression emot kamrater 



 

13 

samt aggressionsstödjande övertygelser. De måttligt prejudicerande riskfaktorerna var auktoritärt 

föräldraskap och verbalt aggressiva lärare. Högt prejudicerande riskfaktorer fanns det endast en av: 

inkonsekvent föräldraskap. Gällande analys av skyddsfaktorerna var de lågt prejudicerande nära 

relationer till lärare och skolmiljö. De måttliga var föräldraövervakning och föräldrastöd medan de högt 

prejudicerande var emotionell självkontroll, självacceptans och optimistisk framtidstro. Ett utav de viktigaste 

resultaten var dock att ett statistisk signifikant resultat hittades som visade på att högre nivåer av 

alla riskfaktorer och lägre nivåer av alla skyddsfaktorer förutsåg signifikant högre depressionsnivåer. 

I och med detta resultat fastställde de att det i ungdomsdepression finns flera, både personliga och 

sociala faktorer, som spelar roll. Vilket stödjer att interventioner som är avsedda för att hjälpa unga 

med depressiva symtom måste vara anpassade efter flera dimensioner av ungdomens 

upplevelse (ibid.).     

Skolan som organisation och samhällets påverkan   

I annan forskning lyfts samhället och dess olika aktörer kopplat till ungas psykiska ohälsa. Skolan 

framställs i nedanstående studier som både påverkare av psykisk ohälsa som fenomen men också 

påverkad av samhälleliga förändringar.   

Gunnarsson (2015) skriver att ett annat sätt att se på orsaken till utveckling av psykisk ohälsa bland 

barn och unga är hur psykisk ohälsa som fenomen skapas genom vårt sätt att tala om 

det. I sin doktorsavhandling skriver hon om hur hälsa som fenomen inom skolan skapas på detta 

sätt, genom DISA-dokument samt skolors policydokument. DISA (din inre styrka aktiveras) är en 

skolbaserad metod (Disa-metoden, 2016a) som används lokalt inom skolor för att hjälpa unga att 

hitta strategier för att klara vardagen (Disa-metoden, 2016b). Disa-metoden (2016b) skriver att 

forskning visar på att metoden minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade 

hälsa.   

Det huvudsakliga fyndet i Gunnarssons (2015) studie är att hälsa inom båda dokumenttyperna 

skapas med en önskan om kontroll. I policydokumenten lyfts det att individen ska 

göras kompetent nog att kontrollera både omgivning, sociala sammanhang, livsstil, tankar och 

känslor medan det i DISA-dokumenten framhålls att hälsa är kontrollerbart av autonoma 

individer. För att bli hälsosam menar praktikerna alltså att elever måste lära sig att kontrollera 

känslor och tankar. För tjejer betonas förändringar av individen medan det för pojkar betonas en 

förändring av miljön och undervisningen (Gunnarsson, 2015). Avslutningsvis skriver forskaren att 

hälsa blir ett individuellt fenomen som individen själv är ansvarig för. Individen görs i 

dokumenten till den enda aktiva aktören och miljön till en passiv aktör. Detta innebär vidare att 
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flera aktiva aktörer utesluts och att det hälsofrämjande arbetet inte tar hänsyn till kollektiva 

förutsättningar (ibid.).   

Ytterligare två artiklar lyfter brister i användningen av DISA-metoden. Både Wickström (2013) och 

Kvist Lindholm och Zetterberg Nelson (2015) skriver att unga tjejer framställs, samt upplevs av 

tjejerna själva, som en grupp som förväntas ha vissa problem. Individen framhålls som ansvarig för 

den egna psykiska hälsan trots att det finns vissa omständigheter som de unga tjejerna inte 

kunnat påverka genom att förändra sättet att tänka kring dem (ibid.).   

Till sist presenteras en studie gällande utvecklingen av hälsoarbetet i svenska skolor (Larsson, 

2017). I studien analyserades svenska offentliga skolbaserade dokument med en diskursiv ansats. 

Av resultatet framhålls det att flera olika samhällssyner påverkat utvecklingen av hälsoarbetet i 

skolan. Av analysen framkom det att Larsson (2017) kunde urskilja två vändpunkter i utvecklingen 

av det skolbaserade hälsoarbetet. Den första skedde på 1940-talet då psykologer och socialarbetare 

bjöds in till skolan som experter i arbetet med ungas psykiska hälsa med anledning av det växande 

intresset för psykisk hälsa. Den andra förändringen skedde på 1970-talet då skolproblem inte längre 

förklarades som endast orsakade av individen. Problemen sågs nu som även orsakade 

av omgivningen och lösningar på dem började söka även utanför individen och det skolbaserade 

hälsoarbete sågs som en lösning (ibid.).   

Sammanfattning  

Utifrån forskningsgenomgången ovan framkommer det att tidigare forskning undersökt hur ungas 

psykiska ohälsa har utvecklats samt hur den påverkas av både vänner, familj och skola. I tidigare 

forskning har också internet samt stress i förhållande till ungas psykiska ohälsa undersökts och 

studierna visar på att ungas psykiska hälsa påverkas negativt av stress medan de nya teknikerna och 

internet har visat sig ha både negativ och positiv inverkan på ungas psykiska ohälsa. Genom 

bearbetningen av den tidigare forskningen framkommer det att studierna främst har gjorts utifrån 

ungas självskattade psykiska ohälsa, föräldrars uppskattning av deras barns psykiska ohälsa samt 

genom analys av allmänna dokument inom skolan. Ett perspektiv som saknas utifrån sökningen 

som gjorts är professionellas. Frågor väcks om deras perspektiv skulle samstämma med 

ungdomarnas och deras föräldrars syn på psykisk ohälsa bland unga? Som professionella kan 

skolkuratorer bidra med ett mer utomstående perspektiv på psykisk ohälsa bland unga än vad 

föräldrarna och de unga själva kan bidra med, vilken den tidigare forskningen till största del annars 

grundas på. Ett perspektiv som är av intresse att bidra till för att se om förståelsen av psykisk ohälsa 

bland unga och utvecklingen av denna är densamma även för professionella på området. 
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Teori  

Studiens teoretiska utgångspunkt är att se ungas situation utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 

och att belysa problemet genom kognitiv stressteori. Valet av dessa teorier har sin utgångpunkt i 

att forskningsfältet kring unga och psykisk ohälsa ofta berör yttre påverkan och relationen mellan 

de olika system som unga rör sig inom dagligen. Genom att analysera undersökningen utifrån dessa 

teoretiska perspektiv öppnas möjlighet för analys kring hur olika områden i individens liv kan 

kopplas samman och ses som möjliga orsaker till psykisk ohälsa (Öhquist, 2008).  

Systemteori och kognitiv stressteori ger tillsammans en bredare bild gällande psykisk ohälsa än de 

gör i sig själva. För att förstå stressen ur ett helhetsperspektiv berikar systemteorin området. 

Kognitiv stressteori är viktig som utgångpunkt för analys av materialet då den framhåller att stress 

kan hanteras på olika sätt beroende på resurser och känslighet, vilket är av relevans för att se till 

både biologiska egenskaper hos individen och dess omgivning. Genom dessa teorier öppnas 

möjlighet att tydligare se vad det finns för påverkansfaktorer och förklarningsorsaker för ungas 

psykiska ohälsa idag. Teorierna kommer att sammankopplas för att ge en bredare bild av hur 

situationen för unga idag kan undersökas och tolkas då kombinationen av dessa kan hjälpa till att 

se de inre resurserna och möjligheterna för att möta olika system och förändringar av dessa runtom 

individen. 

Systemteori  

Systemteorin bidrar till en förståelse av hur stress och prestationskrav kan tolkas. Steen och 

Noguera (2010) framhåller att det krävs en förbättrad helhetsbild runt unga för att kunna uppnå 

bra skolresultat. Forskarna menar också att negativa prestationsmönster bör ses som 

systemproblem då bakomliggande orsaker utanför klassrummet kan ge upphov till problemet. För 

att få bättre förståelse för hur ungdomar påverkas av samhället och hur ungdomar påverkas av sin 

familj och skola används ett systemteoretiskt perspektiv. Payne (2008) menar att systemteorin 

integrerar både sociala och psykologiska funktioner och att teorin betonar individens ömsesidiga 

anknytning till andra individer och grupper i dess omvärld. Payne (2008) framhåller också att teorin 

är inriktad på hur olika system vidmakthålls och hur de kan förändras. Systemteori handlar om att 

se hur saker och ting hänger samman i ett kretslopp, hur alla olika system påverkar varandra 

(Öhquist, 2008). Inom teorin ses världen i helheter. Det är helheten och inte enheterna var för sig 

som är viktiga. Detta visar på att problem i skolan inte kan ses och åtgärdas utan att se till dess 

sammanhang (Öhquist, 2008). Problem kring ungdomars hälsa måste därför ses som systematiska 

och inte som ett individproblem (Steen & Noguera, 2010).  
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Inom systemteorin finns olika begrepp som är viktiga för att förstå teorin. Ett av dessa begrepp är 

nivåer. Med nivåer menas att alla system är hierarkiskt uppbyggda och att det finns överordnade och 

underordnade nivåer i ett system (Öhquist, 2008). Konstans är ett begrepp som står för det som är 

stabilt och förutsägbart i ett system. Öhquist liknar det vid en regulator för systemet. Konstansen 

ser till att systemet inte blir överbelastat och samtidigt kan det ladda upp för att skapa variation i 

systemet. I relation till konstans står istället begreppet variation för utveckling och förändring i ett 

system. Variation är det som krävs för att bryta upp för att skapa nya mönster i systemet. Att klara 

av denna utveckling av systemet är något som enligt Öhquist är nödvändigt för att kunna klara sig 

i en osäker värld. Något som också är viktigt för att klara av motstånd är goda relationer. Relationer 

påverkar systemet olika beroende på dess positiva eller negativa laddning (ibid).  

Kognitiv stressteori  

Den kognitiva stressteorin har sin utgångpunkt i biologiska och kognitiva perspektiv (Karlsson, 

2017). I den kognitiva stressteorin ligger fokus på individens upplevelse av den stressade 

situationen. Något som teorin menar är avgörande för hur en person reagerar på stress är inte vilka 

resurser individen har rent objektivt, utan vilka resurser personen tror sig ha eller inte för att klara 

situationen. Balansen mellan kapacitet och krav avgör vilken nivå av stress personen kommer 

uppleva. Vid optimal stressnivå når personen sin bästa förmåga men vid för mycket stress 

försämras prestationen och stressen blir då ohälsosam. Det som utlöser stress kallas stressorer och 

kan vara både sociala, psykiska eller fysiska krav som ställs på personen (Karlsson, 2017). Det finns 

olika typer av påfrestningar; mikrostressorer, avgörande livshändelser och katastrofer. Mikrostressorer 

förklaras som stress i vardagen och mer diskreta händelser medan livsavgörande händelser handlar 

om stora förändringar inom till exempel familjen. Katastrofer förklaras som krig och trauman. Alla 

dessa stressorer kan ha skadlig inverkan både psykiskt och fysiskt. För att mikrostressorer ska ha 

en skadlig påverkan krävs det dock att stressen är långvarig (ibid.).  

Den viktigaste komponenten inom den kognitiva stressteorin är personens stresskänslighet, vilket 

syftar på vilka inre resurser individen har för att möta motstånd. En förklaringsmodell som Thoits 

(2010) presenterar kallas för diates-stressmodell eller stress-sårbarhetsmodellen. Modellen förklarar att det 

finns människor som på grund av biologiska eller tidiga psykosociala skäl är mer känsliga för stress 

än andra och reagerar kraftigare på mild stress. Känsligheten ses som en personlighetsfaktor då 

studier har funnit samband mellan neuroticism, stress och psykiska påfrestningar (Karlsson, 2017). 

Med neuroticism menas den styrka som krävs på stimulit för att en person ska framkalla negativa 

känslor. Lugna personer blir i lägre grad negativt störda och kräver starkare stimuli för reaktion 

medan en reaktiv personlighetstyp reagerar starkare och mer negativt på färre stimulis. Karlsson 
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(2017) framhåller att de flesta individer är responsiva och har en god förmåga att slå på och av dessa 

extremlägen. De biologiska orsakerna till känslighet kallas diater och ses som inneboende hos 

individen. Det är först när diaterna interagerar med stressorer i omgivningen som psykiska besvär 

kan komma att uppstå (Thoits, 2010). Det är viktigt att nämna att en stresskänslighet inte garanterar 

psykisk ohälsa utan att skyddsfaktorer och en god självkänsla kan stärka motståndet mot stress 

(Karlsson, 2017).  

Karlsson (2017) framhåller att det finns tre individuella resurser som är viktiga för att hantera stress. 

Dessa presenteras som kunskaper, inre resurser och socialt stöd. Vilken kunskap individen har om sin 

situation och sina egna reaktioner på stress påverkar hur personen kommer kunna behärska de 

känslor som kommer med stressen. Inre resurser ses istället som en kombination av känslor och 

tankar som är unika för varje person och kan förstås som individens personlighet. Socialt stöd 

handlar om att få stöd av andra genom omtanke, kärlek, rådgivning eller praktisk hjälp (ibid.) 

 

Metod  

I följande avsnitt presenteras studiens arbetsgång med dess innehållande val. Områden som 

kommer att redovisas är val av metod, urval, analysbearbetning, kvalitetskriterier samt etiska överväganden.   

Datainsamling – metod och genomförande  

För att besvara studiens frågeställning behövdes deltagande av skolkuratorer. Detta för att få höra 

vilka erfarenheter och tankar de har om det valda ämnet. På grund av det valdes fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod. Fokusgrupper är en metod som samlar in data om gruppers tolkningar, 

interaktioner och normer vilket överensstämde med tanken om denna studie (Halkier, 2010). Enligt 

Bryman (2011) innebär metoden en intervju om en viss frågeställning/tema med flera personer 

samtidigt. Det finns flera viktiga val som måste göras inför användning av fokusgrupp som metod 

(Halkier, 2010). Vilka måste fattas med hänsyn till både etiska aspekter, budget och studiens tidsram 

(Morgan, 1997).   

Enligt Morgan (1997) är det vanligast att ha 3-5 fokusgrupper med 6-10 deltagare i varje samt att 

grupperna består av homogena främlingar, individer med lika egenskaper vad gäller till exempel 

ålder, kön eller år i arbete som inte känner varandra. Den vanligaste modellen är starkt strukturerad 

vilket innebär stor involvering av moderator som använder sig av en tydlig och mer specificerad 

intervjuguide. Då Morgan (1997) menar att detta är en tumregel är det inte nödvändigt att göra 
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exakt så utan det är enligt honom viktigare att anpassa fokusgruppens utformning efter det egna 

projektet. Utifrån detta fattades följande beslut angående utformningen av fokusgrupperna.  

Ett utav de första valen som gjordes var att en lös/mindre strukturerad modell av fokusgrupper 

skulle användas. Utifrån detta formulerades en intervjuguide bestående av tre teman med 

innehållande stödfrågor (bilaga 1).  Modellen innebär minimum av involvering av moderatorn 

(Morgan, 1997), samt en användning av få, breda och öppna frågor (Halkier, 2010). Modellen 

valdes då den bäst används i explorativt syfte då problemet som undersöks är komplext eller då det 

sedan tidigare finns lite kunskap inom området (Morgan, 1997). Detta passade studien då tidigare 

forskning inte tar upp fenomenet utifrån skolkuratorernas perspektiv.  Ytterligare orsaker till valet 

av modell var att den är passande då en vill se och höra deltagarna diskutera (Halkier, 2010) samt 

gör det möjligt för deltagarna i varje grupp att lyfta det som intresserar dem inom det diskuterade 

ämnet, vilket är bra när avsikten är att lära sig något nytt om ett område (Morgan, 1997). En nackdel 

med modellen som vägdes in i beslutet var att användandet av modellen innebär att det är svårare 

att jämföra grupper då ämnena som tas upp kan variera. Övervägande gjordes om vad som var 

viktigast för studien; att höra vad deltagarna tycker är det mest intressanta med ämnet eller att 

kunna jämföra grupper, varefter beslut fattades utifrån studien explorativa syfte att uppmärksamma 

deltagarnas intresse var det väsentliga att fånga.   

När det gäller valet av antal fokusgrupper var målet att hålla i tre fokusgrupper, liksom Morgan 

(1997) föreslår som minimum. Detta med anledning av tidsramen för studien samt att den valda 

struktureringen av fokusgrupperna ansågs kunna generera ett omfattande material även genom 

färre fokusgrupper. En inbjudan (bilaga 2) mailades ut till 58 skolkuratorer och på sista 

anmälningsdatum hade sex personer svarat att de kunde delta på platsen som bestämts för 

intervjun. Önskan initialt var att hålla i fokusgrupper om sex deltagare i varje. Detta med anledning 

av att Morgan (1997) nämner det som minimum. Halkier (2010) skriver dessutom att större grupper 

är användbara vid explorativa syften, då de ger flera perspektiv på ämnet samt då mindre grupper 

är känsliga för avhopp. Med anledning av denna önskan och den låga responsen skickades ett 

påminnelsemail ut utan resultat. Därefter fattades beslutet att försöka nå skolkuratorerna via telefon 

för att få svar om deras eventuella intresse att delta. Två kommuner valdes ut på basis av respons 

och kontakt togs med skolkuratorerna via telefon. Efter detta hade åtta skolkuratorer meddelat att 

de kunde delta, vilka delades in i två fokusgrupper. Då önskan var att hålla tre fokusgrupper 

kontaktades en kommun och meddelades att en fokusgrupp kunna hållas hos dem. Tre 

skolkuratorer meddelade att de kunde delta vid samma tillfälle varav den sista fokusgruppen kunde 

hållas. Med anledning av den låga responsen från skolkuratorerna i länet samt två avhopp samma 
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dag då fokusgrupp 1 skulle hållas slutade det med att varje fokusgrupp bestod av tre skolkuratorer. 

En fördel med det slutgiltiga antalet deltagare per fokusgrupp var att mindre grupper är lättare att 

styra då färre deltagare inte innebär samma risk för att subgrupper bildas vilka annars kan göra det 

svårt för moderatorn att hålla alla deltagare till ämnet. Att de mindre gruppera är lättare att styra 

bidrar till att de kräver mindre struktur och involvering av moderatorn (Morgan, 1997). Att det 

blev mindre grupper än väntat blev heller inte ett hinder under utförandet av fokusgrupperna. Detta 

då deltagarna var både intresserade av ämnet och respektfulla mot varandra vilket är förutsättningar 

för att mindre grupper ska fungera bra (ibid.).  

Ytterligare aspekter gällande fokusgruppernas utformning som inte kunde styras över på grund av 

omfattningen av responsen var om deltagarna kände varandra eller inte samt huruvida omfattande 

deras likheter i vissa avseenden var. De två första fokusgrupperna bestod av kuratorer från olika 

skolor men på plats visade det sig att vissa ändå kände till varandra sedan tidigare. Den tredje 

gruppen bestod av skolkuratorer från en och samma skola. Halkier (2010) skriver att de båda 

alternativen kan vara lika lämpliga och att det finns för- och nackdelar med båda. Morgan (1997) 

menar att de olika kopplingarna mellan deltagarna genererar olika gruppdynamiker vilket är viktigt 

att vara medveten om. Med anledning av att grupperna inte skulle jämföras ansågs det inte utgöra 

ett hinder att skillnader i detta mellan grupperna fanns. Det viktigaste är till sist huruvida deltagarna 

kan diskutera ämnet på ett sätt som är givande och inte om de känner varandra eller inte (ibid.).   

En annan aspekt som inte heller gick att påverka med anledning av responsen och tidsramen var 

huruvida grupperna skulle vara homogena eller inte lika avseende ålder, kön och antal år som 

yrkesverksam skolkurator. Utifrån att grupperna inte skulle jämföras ansågs fullständig 

homogenitet inte vara nödvändig (Morgan, 1997). Enligt vår bedömning hade skolkuratorerna i 

och med sin profession tillräckligt mycket gemensamt för att det skulle ske ett socialt utbyte dem 

emellan under fokusgruppen, vilket det enligt Morgan (1997) finns en risk att det inte gör om de är 

för olika.   

Två utav fokusgrupperna hölls på en högskola i det utvalda länet och den andra på en 

gymnasieskola. Detta på grund av att fokusgruppsintervjuerna skulle kunna genomföras då 

deltagarna annars inte hade kunnat delta.  

Styrkor och svagheter  

Valen som gjorts angående datainsamlingsmetoden har inneburit både styrkor och svagheter. En 

nackdel var att fokusgrupperna, liksom Morgan (1997) skriver, är svåra att få ihop praktiskt. Det 

innebar mycket arbete med att få ihop tillräckligt många deltagare som kunde träffas vid samma 
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tillfälle. Något som lyfts av Morgan (1997) är att social kontroll kan utövas i fokusgrupperna och 

hindra att olika erfarenheter och perspektiv kommer fram. På grund av att studien avsåg att handla 

om skolkuratorers tidigare upplevda erfarenheter av utvecklingen av ungas psykiska hälsa ansågs 

inte risken för detta vara överdrivet stor. Tanken var till och med att skolkuratorerna tillsammans 

skulle hjälpas åt att minnas och lyfta sina olika erfarenheter av ämnet. Att fokusgrupperna 

genomfördes på olika platser skulle kunna ses som en svaghet då omgivningen påverkar 

interaktionen (Karlsson, 2017). Då syftet inte var att jämföra fokusgrupperna spelade detta ingen 

roll. En fördel med metoden var att ett omfattande material kunde skapas trots låg respons.  

Urval  

Utifrån frågeställningen kom de som tillfrågades att delta i studien att bestå av alla skolkuratorer 

som arbetar på högstadieskolor eller gymnasium i ett län i södra Sverige. Beslutet att maila alla 

skolkuratorer i länet fattades utifrån bristen på kunskap om deras antal år i yrket samt en önskan 

om att få möjlighet att göra ett obundet slumpmässigt urval. Vilket enligt Bryman (2011) är den 

mest grundläggande formen av sannolikhetsurval, där alla i den utvalda populationen har samma 

möjlighet att komma med i urvalet.  

Utifrån att alla skolkuratorer kontaktades var förhoppningen att många skulle vilja delta samt att 

många av dessa skulle ha flera års erfarenhet som skolkurator. Resultatet av rekryteringsprocessen 

blev däremot inte som väntat och avslutningsvis, efter två bortfall, deltog endast 9 skolkuratorer 

med mellan 9 månaders till 18 års yrkeserfarenhet, av de 58 kontaktade skolkuratorerna.  

På grund av den låga responsen finns det anledning att fundera över urvalsprocessen. Något som 

påverkade denna negativt var att inbjudan (bilaga 1) skickades ut i nära anslutning till sista 

anmälningsdatum vilket kan ha bidragit till att många redan hade andra saker inbokade och därför 

inte kunde delta. Det höga bortfallet anses på grund av studiens syfte och metodologiska 

utgångspunkter dock inte utgöra ett hinder även om fler hade kunnat bidra till ett mer berikat 

empiriskt underlag, där fler erfarenheter och perspektiv hade kunnat lyftas. Trots låg respons 

tillfrågades alla skolkuratorer i det utvalda länet, vilket var en styrka att utgångspunkten var att göra 

ett strukturerat urval.  

Analysprocess    

Valet av analysmetod föll på kvalitativ innehållsanalys. Granheim och Lundman (2004) skriver att 

metoden är bäst lämpad för analys av observationsprotokoll och hela intervjuer, vilket 

fokusgrupper är. De skriver också att metoden är lämplig för nya forskare då det är möjligt att välja 
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olika analysdjup. Vilket innebär att nya forskare har möjlighet att välja om de ska analysera ett 

samtals fulla innehåll eller endast vissa delar av det. Granheim och Lundman (2004) menar att all 

text har både ett manifest och ett latent innehåll och att det utifrån att välja fokus går att bestämma 

hur djupgående analysen ska vara. Det manifesta innehållet består av det texten säger, det som är 

synligt och uppenbart medan det latenta innehållet är det som texten handlar om, samspelet mellan 

deltagarna och tolkning av underliggande meningar (Granheim & Lundman, 2004).  

Analysbearbetningen följde sedan Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur en kvalitativ 

innehållsanalys går till. Processen började med att transkriptionerna lästes i sin helhet flertalet 

gånger. Därefter sorterades innehållet utifrån vad som ansågs relevant för studien. Allt som berörde 

skolkuratorerna och deras arbetsförhållanden samt deras upplevelse av ungas psykiska ohälsa 

analyserades. Sedan delades texten upp i meningsenheter, uttalanden som hänför sig till samma 

centrala betydelse, som därefter kondenserades, tolkades och kodades.  Arbetet med sortering av 

det relevanta, uppdelning av meningsenheter, kondenseringen och tolkningarna gjordes av båda 

forskarna på varsitt håll. Därefter började det huvudsakliga arbetet i en kvalitativ innehållsanalys: 

skapandet av kategorier (Granheim & Lundman, 2004). Kategorier är en grupp av innehåll som 

har något gemensamt genom de jämförelser som gjordes av koderna. Efter en genomgång av det 

latenta innehållet och dess tolkningar, sorterades kategorierna in under teman som blev resultatet 

av studien. I tabell 1 ges exempel där det går att följa alla delar i den ovannämnda 

analysberarbetningen från vänster till höger. Tabellen synliggör processen som innebar att ett tema 

bestod av flera kategorier som i sin tur utgjordes av flera olika koder.  

Tabell 1 

Analysberarbetningens beståndsdelar  

Mening   Meningsbärande 

enhet   

Tolkning   Kod   Kategori   Tema   

Men där ligger ju en 

grej i det (att unga är 

måna om varandra) 

för att just det hur 

man är med varandra 

som person och sen är 

det fritt fram på 

nätet.   

Unga är måna om 

varandra när de 

träffas men på 

nätet är det fritt 

fram 

Det är fritt fram att 

vara elaka på nätet 

Internet   Internet som ny 

arena   

Uttryck och 

möjliga orsaker 

till psykisk 

ohälsa 
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Och bara en reflektion 

jag har gjort nu är 

också det här att... när 

jag började jobba som 

skolkurator då fanns 

inte det här med 

sociala medier heller, 

och det tycker jag har 

förändrats 

Sociala medier 

fanns inte när hon 

började 

Något som har 

bidragit till en 

förändring är 

sociala medier 

Sociala 

medier 

Internet som ny 

arena  

Uttryck och 

möjliga orsaker 

till psykisk 

ohälsa 

  

Ne, och jag tror säkert 

att de älskar sina barn 

lika mycket men det är 

så mycket vuxna ska 

göra också. 

Föräldrarna älskar 

sina barn men har 

mycket att göra 

Vuxna människor 

har också mycket 

krav på sig idag 

 

Krav på 

föräldrar 

Stress Uttryck och 

möjliga orsaker 

till psykisk 

ohälsa 

 

 

Kvalitetssäkring   

Studiens kvalitet kommer nedan att diskuteras utifrån kvalitetsmåttet tillförlitlighet som innehåller 

kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera (Bryman, 2011). 

Anledningen till att validitet och reliabilitet inte används som kvalitetsmått beror på att dessa enligt 

Bryman (2011) inte anses vara lika användbara vid kvalitativ forskning som varken har som mål att 

generalisera eller baseras på mätningar.  

Bryman (2011) menar att trovärdighet uppfylls genom att undersökningen genomförs regelmässigt 

och att deltagarna får möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat dem rätt. Något som talar för 

bristande trovärdighet är att deltagarna, på grund av arbetets tidsram, inte har fått möjligheten att 

kommentera resultaten innan den slutliga inlämningen. En möjlighet till detta gavs istället under 

fokusgruppstillfällena där deltagarna fick beskriva sådana saker som för forskarna var otydliga 

ytterligare. Andra förhållanden visar istället på god trovärdighet. Det empiriska materialet består av 

förstahandskällor och i intervjuerna framkommer både samstämmigheter och skiljaktigheter mellan 

deltagarnas uttalanden varför det kan, trots risken att de har påverkats av varandra, inte fullt har 

rättat sig efter övriga deltagares svar utan angett äkta svar. Det faktum att deltagarna heller inte fick 

möjlighet att se frågeguiden i förväg, och därigenom fundera ut ”korrekta” svar, anses vara till 

fördel för uppfyllandet av studiens trovärdighet.   
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Pålitlighet förverkligas genom fullständiga redovisningar av forskningsprocessen (Bryman, 2011). I 

denna studie har en noggrann och detaljerad redogörelse, med vissa begränsningar på grund av 

konfidentialiteten, gjorts av den fullständiga forskningsprocessen. Även svagheter och styrkor med 

studiens metodologi har presenterats och diskuterats. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att 

studien omfattas av hög grad genomskinlighet och öppenhet vilket tyder på hög pålitlighet. Den 

noggranna hanteringen av det empiriska materialet som analysberarbetningsmetoden innebar är 

även det ett tecken på pålitlighet.   

När det gäller överförbarhet handlar det om att förse läsaren med täta beskrivningar av den studerade 

kontexten för att denna ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är (Bryman, 2011). När 

det gäller överförbarhet handlar det om att förse läsaren med täta beskrivningar av den studerade 

kontexten för att denna ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är (Bryman, 2011). 

Trots att täta beskrivningar av materialet gjordes i och med att allt som togs upp i intervjuerna 

behandlades i analysprocessen går överförbarhet inte att påvisa. Detta då resultaten inte är 

överförbara till en annan miljö utifrån det urval som uppstod. Bekvämlighetsurvalet som gjordes 

kan inte representera populationen av alla skolkuratorer i länet i södra Sverige. Till exempel så kom 

urvalet endast att representera 2 procent av länets kommuner samt att endast kvinnor deltog. Vilket 

kunde sett annorlunda ut om ett slumpmässigt urval av alla skolkuratorerna i länet hade kunnat 

genomföras.   

Till sist hävdar Bryman (2011) att det för studiens kvalitet är viktigt att forskaren styrker och 

konfirmerar att undersökningen gjorts med en medvetenhet om ett neutralt förhållningssätt samt 

insikt om att objektivitet är något ouppnåeligt inom samhällelig forskning. En induktiv ansats och 

öppen frågeguide förhindrade att tidigare genererad kunskap påverkade det empiriska materialet. 

Även en medvetenhet om att det efter första fokusgruppsintervjun fanns risk att fokus lades på 

tidigare nämnda företeelser talar för att detta kvalitetskriteriet är uppfyllt.   

Etiska överväganden   

Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer i forskning. Dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Uppfylls inte dessa krav innebär det att 

studien är etiskt inkorrekt. För att studien skulle uppfylla dessa etiska krav fanns det flera saker 

som behövde göras och beslut som behövde fattas under arbetets gång.   

För det första informerades de tilltänkta deltagarna redan i inbjudan (bilaga 1) om studiens syfte, 

deras frivilliga deltagande som när som skulle kunna återkallas samt att deras uppgifter, om de 
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skulle delta i studien, skulle behandlas konfidentiellt. Vilket betyder att varken namn eller andra 

uppgifter som kan spåras till respondenterna förs vidare eller publiceras i studien.  

Vid fokusgruppstillfället informerades de återigen om förutsättningarna för deras deltagande. Att 

deras deltagande var frivilligt och att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och anonymt, 

vilket innebär att deltagarnas identitet skulle skyddas samt att deras svar skulle anonymiseras 

(Bryman, 2011). Information gavs också om att materialet endast kommer att användas till denna 

kandidatuppsats och att ljudinspelningen skulle raderas när transkriptionen av dem var klar.  Innan 

fokusgruppsintervjuerna påbörjades gav alla deltagare både sitt muntliga och skriftliga samtycke 

(bilaga 3). 

Ett etiskt övervägande gjordes angående hur många gånger det var okej att påminna de tilltänkta 

deltagarna om att meddela sitt intresse eller ointresse för deltagande i studien.  Vår tolkning var att 

de som inte meddelat sig inte motsatt sig deltagande och till och med kunde vara intresserade av 

att delta. Därför ansågs det inte etiskt inkorrekt att skicka en påminnelse samt att ringa/tala in 

röstmeddelande. 

 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras de analyser som besvarar de frågeställningar som studien utgår från. 

Utifrån de fokusgruppsintervjuer som ägt rum har innehållet kategoriserats in i olika teman vilka 

kommer presenteras nedan. Utifrån materialet urskildes fyra teman; uttryck och möjliga orsaker till 

psykisk ohälsa, föräldrars ansvar, ett förändrat samhälle samt skolkurator i skolan som organisation. Efter varje 

tema redovisas analys och tolkning av materialet.  

Uttryck och möjliga orsaker till psykisk ohälsa  

Vad som orsakar att någon drabbas av psykisk ohälsa är väldigt komplext och måste förstås utifrån 

att alla är unika. Människor påverkas både av inre tankar, känslor och genetiskt arv men också av 

yttre faktorer så som kriser, familjeförhållanden, skolgång då faktorer samverkar på ett komplext 

sätt (Karlsson, 2017).  

Genetiska faktorer ger människan olika egenskaper och förutsättningar. I fokusgrupperna påpekar 

kuratorerna att psykisk ohälsa ofta handlar om att människor har olika egenskaper och 

personlighetstyper .../"Det ligger i att vi är människor, och du är känslig för en sak som jag inte är 

känslig för så vi klarar olika saker i livet olika väl " (Grupp 2). Personlighet kan enligt kuratorerna 
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påverka hur en reagerar i situationer. Många påpekar dock att det inte är känsligheten i sig själv 

som påverkar att en drabbas av psykisk ohälsa men att det kan vara en bidragande faktor.  

En del kuratorer nämner också att olika diagnoser kan utgöra en risk för psykisk ohälsa men de 

uttrycker samtidigt kritik mot diagnosers påverkan på hälsan.  

.../Det stämmer väl till viss del att om man har en diagnos så löper man kanske en 

större risk att, att ha psykisk ohälsa. [...] Det är ju inte garanterat att man har psykisk 

ohälsa för att man har ADHD eller en autism...men det ökar risken tänker jag. (Grupp 

1).  

De menar att det kan finnas en högre risk men att det inte är en garant för psykisk ohälsa. 

Kuratorerna ger också utrymme för en kritik mot att sätta diagnoser på barn.  

.../det är ju faktiskt så att de symtomen [på sociala och psykiska problem] är likadana. 

Och då tänker jag, vad är det för frågor vi ställer? Ställer vi frågor om våld i hemmet, 

ställer vi frågor om de här sakerna eller ställer vi bara frågor om koncentrationen? 

(Grupp 1).  

Kuratorerna menar att ett beteende kan uttrycka något annat än en diagnos. "Ja, för jag kan ju tänka 

mig att 'gud hur tror du att eleven ska kunna sitta och fokusera, han mår ju jättedåligt' då på grund 

av hemförhållanden" (Grupp 1). Kuratorerna menar att det är lätt att missa helhetssynen när 

elevens skolgång inte fungerar.  

Yttre faktorer som påverkar människan kan handla om kriser i livet eller andras påverkan genom 

exempelvis mobbing och kränkningar som kan få stora konsekvenser för självkänslan. Någon 

nämner att mobbing har också förändrats under senare tid.  

/...Förr om det var konflikter i skolan...eller om någon var utsatt för någonting så...gick 

man ju hem [...] någonstans så tog det ändå ett stopp [...] man kunde få ett andningshål 

i detta. Och så kom man till skolan. Men nu finns det inga andningshål. (Grupp 1).  

Internet har påverkat situationen för mobbing och kränkningar menar kuratorn. Genom telefonen 

hänger kommentarer med hem. 

Kuratorerna menar att det alltid finns ett samband mellan inre och yttre faktorer. Oavsett om en 

från början har en god självkänsla kan en få denna saboterad genom andra människors handlingar. 

Om en har en känslig personlighetstyp är det svårare att stå emot mobbing menar respondenterna. 



 

26 

En respondent (Grupp 2) menar att det ibland kan vara svårare för killar att klara av jargongen i en 

skolklass och kan då komma att bli något kallas "hemmasittare".  

.../Du hittar väldigt många sådana här pojkar som håller sig, ja, som blir hemmasittare, 

som vi kallar det för till vardags. De kommer helt enkelt inte till skolan och det är 

jättesvårt att få dem tillbaka men vi kämpar ju alltså med näbbar och klor men ofta 

handlar det ju om en skoltillvaro som har varit svår hela tiden. (Grupp 2.)  

Kuratorerna menar att det är en stor risk för hälsan att inte vara i skolan då eleven riskerar att bli 

isolerad och mest umgås med människor online. De kan få svårt med vänner när de inte är i skolan. 

En kurator (Grupp 2) menar att det kan finnas en diagnos som gör att eleverna får svårt för 

skolformen och därför stannar hemma.  

Något som kuratorerna återkommer till i intervjuerna är deras upplevelse av att tonåringar inte har 

strategier för att hantera vanliga känslor så som tillfällig ångest, stress, oro och nedstämdhet.  

.../Vi tycker att våra ungdomar kanske på ett sätt är sämre rustade att stå emot det som 

ibland är motgångar och som en del av livet. Vi brukar kalla det vardagskriser. Att det 

ingår i livet att ha vardagskriser och att kunna hjälpa sig själv att hantera dem .../ (Grupp 

3).  

En respondent (Grupp 2) beskriver att det är först i tonåren som en får känna dessa känslor på 

riktigt och att unga måste få hjälp med det. Att ha svårigheter med att hantera vanliga känslor menar 

respondenterna kan orsaka psykisk ohälsa då unga överreagerar på en känsla som enligt kuratorerna 

borde kunna hanteras.  

Stress är en stor orsak till psykisk ohälsa och har många gånger sin utgångpunkt i skolans krav och 

förväntningar. En del elever som läser studieförberedande program verkar visa på en högre 

stressnivå än andra linjer. Respondenter som arbetar på yrkesinriktade program har en annan bild 

av stress. "Jag jobbar på ett yrkesförberedande gymnasium där ganska många är ganska skoltrötta. 

Det kan finnas en stress även hos mina elever men det är absolut inte... jag har inte den typen" 

(Grupp 1). Flera kuratorer ser att ökad stress beror på skolans förändrade betygssystem som kräver 

stor prestation från elever som vill nå höga betyg. En respondent uttrycker sig här: 

.../Under gymnasietiden kan du egentligen...ditt liv måste gå på räls för att vi har den 

typen av betygssystem idag eftersom kurserna har sin gång. [...] och är du då, en period 
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inte... att du inte orkar, då får ju det direkta konsekvenser och det i sin tur föder psykisk 

ohälsa. (Grupp 3).  

Flera respondenter förklarar svårigheten med att inte kunna sjukskriva sig i skolan. "Det är lättare 

att vara vuxen och vara sjukskriven från sitt jobb faktiskt. I skolan är det oerhört svårt.” (Grupp 

3). De som börjar halka efter har en stor uppförsbacke att ta sig upp för och många ungdomar 

upplever en stress av att en ligger efter. En respondent (Grupp 2) uttrycker att det är något som är 

snett när många elever behöver gå om eller lägga om program för att klara av skolan. Denna 

långvariga stress kan utveckla utmattningssymtom. 

En del respondenter betonar att skolstressen ibland grundar sig i dålig studieteknik eller att 

ungdomar har för många saker som de vill hinna med utanför skolan. Många kuratorer upplever 

att många unga tror att livet måste vara klart tills de är 25 år.  

Ja man ska ju både ta körkort, man ska lyckas med skolan, man kanske ska ha en relation 

och man ska vara bäst i fotbollslaget och allting va. Det blir väldigt mycket, många olika 

delar i livet som ska, som du säger då va, vara klart och fixas under de här korta åren 

egentligen. Bara det, bara tänka på att allting ska funka, det är gör ju att man blir 

jättestressad. (Grupp 3).  

Alla respondenter menar att det är främst flickor som hamnar i stress och prestationskrav. Eleverna 

lägger sin identitet i sina prestationer vilket gör att ett misslyckande ger en känsla av värdelöshet 

hos eleven menar respondenterna. En kurator (Grupp 2) berättar att det är många fler nu än tidigare 

på hennes gymnasium som drabbas av utmattningssymtom och som medicineras för depression. 

Kuratorerna menar att unga människor upplever att det finns en norm att en måste lyckas med 

livet och åstadkomma något. "Vi ska vara så mycket, vi ska bli någonting, vadå bli någonting? Jag 

är väl redan någonting?" .../ (Grupp 2).  

Kuratorerna upplever att samhället är mer stressat än tidigare och att även vuxna stressar mer. 

Stressen.../"kommer ju från de vuxna. Det är de vuxna som också skapar stressen hos barnen [...] 

det måste bli ett vuxenansvar för hur vi lever våra liv." (Grupp 3). Respondenten uttrycker att det 

är de vuxna som överför stress på barnen.  

Internet kan ses som en ny orsak och ett nytt sätt att uttrycka sin psykiska ohälsa. Respondenterna 

menar att unga idag växt upp med internet som en självklar del i livet där en umgås och skapar sin 

identitet. Internet och mobiler har förändrat hur unga umgås, inte bara på nätet utan också hur de 

umgås ”IRL” (in real life). "På rasterna då sitter de ju så här (tittar ner i knät) med sina mobiler så 
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de är ju inte så sociala längre." (Grupp 2). Kuratorerna berättar att den nya tekniken kan påverka 

till psykisk ohälsa. Både utifrån vad en tittar på, så som Instagram, Facebook, Snapchat, men också 

oberoende av detta då det handlar om stimulering av hjärnan. En respondent nämner att:  

Men det är ju ett bekymmer med telefoner, datorer och så, och det är det som ger 

psykisk ohälsa därför att vi utsätter våran hjärna för stimuli hela tiden. [...] och så blir 

man störd hela tiden, tror sjutton det att ohälsan ökar, att stressen ökar. [...] Det är ett 

bekymmer med telefonerna, framförallt att de ständigt ska vara tillgängliga och att det 

inte finns, det är svårt att sätta gränser.../ (Grupp 2).  

Stimulans av hjärnan påverkar hur människor mår då en får svårare att slappna av och det kan 

enligt respondenten leda till sömnsvårigheter. En annan respondent (Grupp 2) berättar att hon 

tidigare utmanat några elever med "Snapchat-förbud" i en vecka och att de efteråt varit positivt 

överraskade av resultatet. .../" Det var ju många av dem som sa 'då hade vi tid att vara med familjen, 

och då har vi tittat på tv, [...] 'Vi har ätit tillsammans'".../ (Grupp 1). Ungdomarna upplevde att de 

hade tid för familjen när mobilerna inte var i fokus. "Och då blir jag, jag blir alldeles matt när jag 

hör dem [säga vad de gjort när de inte har använt Snapchat]. Vad är det för jävla liv de lever? " 

(Grupp 2).  

Mobilerna är centrala i de ungas liv och det är lätt att uttrycka och avreagera sig på nätet vilket kan 

skapa oro hos vänner och göra en sak större än vad den egentligen är. "De säger så (att de vill ta 

livet av sig) när de är väldigt, väldigt ledsna eller när de är arga." (Grupp 1). Det farliga med mobiler 

är att en kan reagera och skriva saker en kommer ångra i efterhand. En del kuratorerna poängterar 

också att ungdomar inte bara är elaka på nätet utan också tar hand om varandra och visar omsorg. 

Kuratorerna beskriver en slags hatkärlek till den nya tekniken då de framhåller att ny teknik och 

mobiler fungerar som redskap i skolan. Hur skolan ska hantera mobilerna är ett omdiskuterat ämne 

hos personal då det är olika hur ungdomar klarar av att hantera mobiler. Någon nämner att .../"för 

vissa ungdomar så är det ett helvete med telefonen och för andra är det en nödvändighet" (Grupp 

1). En del elever har inga problem att klara av hanteringen av en telefon men för andra kan det bli 

ett störmoment som påverkar skolarbetet och hälsan negativt.  

Analys  

Skolkuratorerna framför i intervjuerna en förståelse av stress som en normal känsla hos människan. 

De belyser också att det moderna samhället ställer ökade krav vilket de ser som en orsak till en 

ökad stress bland unga. De menar främst att kraven upplevs av tjejer som känner höga 
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prestationskrav. Dessa erfarenheter och uppfattningar återspeglas i den forskning som tidigare 

presenterats av Åsberg et al. (2011) samt Wiklund et al. (2010) där forskningen påvisar att unga 

idag känner krav inom många områden som leder till stressrelaterad psykisk ohälsa. Även tidigare 

studier av Frankenhauser (1989) påvisar att kvinnor upplever krav att prestera mer än män för att 

räknas. Detta visar på att kvinnor även tidigare har haft mer krav på sig och att denna orsak till 

psykisk ohälsa inte kan ses som någon ny upptäckt utan snarare ett systematiskt problem som 

samhället behöver komma tillrätta med.  

Mycket av den stress som elever upplever grundar sig i skolan. Detta menar kuratorerna beror på 

det förändrade betygsystemet. De ser en brist i att inte kunna sjukskriva sig från skolan vilket de 

menar skulle förbättra förhållandena för unga då de skulle slippa en del av stressen. Detta 

återspeglas i den kognitiva stressteorin som framhåller att mikrostressorer, vilket skolarbetet kan 

förklaras som, kan orsaka psykisk ohälsa om stressorerna påverkar individen under lång tid. Att 

alltid ligga efter med skolarbetet kan enligt stressteorin vara farligt för hälsan (Karlsson, 2017). 

I kuratorernas utsagor om förhållandet mellan internet och psykisk ohälsa framkommer att de ser 

internet som en ny orsak till psykisk ohälsa. Vilket återspeglas i den forskning som gjorts kring 

internet och ungas hälsa (Ciarrochi et. al., 2016; Kaess et. al., 2014; Salmela-Aro et. al., 2017). 

Utifrån en systemteoretisk utgångpunkt förstås internet och ständig uppkoppling som något som 

påverkar konstansen och variationen inom systemet. Öhquist (2008) skriver att en balans mellan 

dessa fenomen krävs för att system ska kunna utvecklas. Vid för stor variation och för många 

handlingsalternativ, vilket teknologin innebär, finns risk för att systemet överhettas. På detta sätt 

går det att förstå skolkuratorernas uttryck av internet som en bidragande orsak till psykisk ohälsa. 

Att ungas ständiga uppkoppling och oändliga valmöjligheter, som uppstår på grund av teknologin, 

kan orsaka dem överhettning som leder till psykisk ohälsa.  

Genom appliceringen av den kognitiva stressteorin går det att förstå faktorerna internet och 

prestationskrav som psykiska, fysiska och sociala faktorer som påverkar ungas stressnivåer. Utifrån 

vad skolkuratorerna anger i fokusgruppsintervjuerna går det dessutom att förstå dessa faktorer som 

mikrostressorer då de förklaras som vardaglig stress. Enligt teorin innebär upplevelser av faktorer 

likt dessa samt sårbarhet för stress en ökad risk för psykisk ohälsa. Skolkuratorerna lyfter under 

intervjuerna att unga inte kan hantera denna stress, vilket kan kopplas till avsaknad av de tre 

individuella resurserna kunskaper, inre resurser och socialt stöd som enligt Karlsson (2017) krävs 

för att hantera stress.  
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Ett intressant resultat är vidare att skolkuratorerna framför att diagnoser så som ADHD och autism 

inte är psykisk ohälsa utan endast riskfaktorer för detta. Ett sätt att förstå skolkuratorerna kan vara 

att individer med neuropsykiatriska diagnoser saknar de inre resurser, som också kan förstås som 

individens personlighet (Karlsson, 2017), som krävs för att hantera stress och att de därför har 

lättare att utveckla psykisk ohälsa.  

Ett förändrat samhälle  

Samhället är i ständig rörelse och förändras hela tiden. I våra fokusgrupper diskuterades det mycket 

hur samhället och den psykiska ohälsan förändrats över tid. Rapporter (Socialstyrelsen, 2017; 

Folkhälsomyndigheten, 2018a; Folkhälsomyndigheten, 2018b) visar att den psykiska ohälsan ökat 

och kuratorerna som intervjuats tycker att de märker skillnad. "Vi mäter ju varje år och ser hur 

många vi har i samtal per år. Och det, de senaste tio åren har det ökat från tio procent till tjugo 

procent." (Grupp 3). De flesta kuratorer märker att trycket är större än tidigare vilket har gjort att 

en del skolor anställt fler kuratorer. Det ökade trycket på enskilda samtal menar kuratorerna beror 

på att "vi är mer öppna med det. Vi vågar prata om det på ett helt annat sätt än vi gjort förut." 

(Grupp 1). En annan nämner "att media har tagit upp det mer […] man liksom, att många mådde 

säkert dåligt för trettio år sen men..." (Grupp 2). Kuratorerna menar att det tidigare varit tyst och 

tabubelagt att tala om psykisk ohälsa och att samhällets syn på psykisk ohälsa har förändrats tack 

vare media. .../"Man visar ju kända personer som är bipolära till exempel och så här. Och då tänker 

man ju att det är ju inte så farligt att… öppna lite grann på locket." (Grupp 3). En respondent 

(Grupp 1) märkte efter #metoo att det var flera som vågade prata om övergrepp. Några nämner 

att det ökade trycket även kan bero på att vi pratar för mycket om psykisk ohälsa. De är kritiska till 

hur begreppet används och det kan göra att ungdomar förstorar vanliga känslor. "Jag tänker flickor 

som kommer och har haft en panikångestattack men det kanske det inte ens är då för att de inte 

riktigt vet vad det innebär att ha det." (Grupp 2). Kuratorerna menar att det på så sätt kan bli en 

snedvriden bild av vad psykisk ohälsa innebär och att vuxna måste normalisera vanliga känslor hos 

ungdomarna.  

Att vara ung innebär inte samma sak som det gjorde förr menar en respondent. "Men det är ju sånt 

utbud i samhället, om man jämför på 50-talet fanns det ju... söndagsskola" (Grupp 2). Alla kuratorer 

framhäver att samhället har genomgått en stor förändring och att samhällsutbudet idag påverkar 

livsvillkoren för de unga idag. En kurator nämner .../" jag har märkt det, förändringen på, att det 

är mycket mer nät, alltså kontakter nu än det var bara för sju år sedan." (Grupp 1). Respondenten 

menar att det är internet som är den största faktor till ett förändrat samhälle. Några kuratorer 

uttrycker också att de upplever att samhället blivit mer individualiserat under de senaste 30 åren. 
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En kurator beskriver att .../"vårt individualistiska samhälle som har jättemånga fördelar men också 

att... men många stora krav också, att det är upp till dig." (Grupp 3). Respondenten framhåller att 

det finns mycket som är positivt i vårt nya samhälle men att det också ställer stora krav på individen 

att klara sig själv.  

I intervjuerna har kuratorerna olika åsikter om barn och ungas mognadsprocesser. "Ibland känns 

det som att våra barn inte riktigt är barn, utan att de är små vuxna."(Grupp 1). Några kuratorer 

upplever att en förändring skett, framförallt för flickor, att de blir äldre tidigare. Samtidigt nämner 

andra att de inte ser det på det sättet utan lyfter att unga idag är unga längre än vad ungdomar 

tidigare varit. Någon reflekterar över det så här:  

Jag vet inte om, just det här att man är ung så länge och får man inte gott stöd i 

vuxenblivandet så förblir man ju fortsatt ung. Det va sa som du sa att man blir curlad. 

Man får inte möta det här motståndet som lite grann danar en. (Grupp 2).  

Respondenten framhåller att ungdomar är unga längre för att de blir uppassade av sina föräldrar 

och inte fått stöta på motgångar som gör att en utvecklas och blir vuxen.  

En ganska ny utmaning kuratorerna nämner är de ensamkommande flyktingarna. Kuratorer som 

arbetar med dessa menar att många i gruppen känner stor oro över sin situation. Kuratorerna 

framhäver att deras arbetsuppgift är att ta hand om skolproblem men att ensamkommande inte har 

rätt till hjälp på vårdcentral och då hamnar problemet hos dem. Det finns stora risker om hjälp 

uteblir för den som mår dåligt framhåller respondenterna. Vidare risker vid psykisk ohälsa är bland 

annat missbruk, självskadebeteende och suicidtankar. Många kuratorer menar att denna risk är 

större för ensamkommande flyktingar.  

Det är ganska tufft och där är det ju mycket suicid och suicidala tankar. Man har 

förväntningar till att komma till Sverige och tro att man ska få jobb och tjäna pengar så 

man kan skicka ner till sin familj kanske och så, men så blir det inte som man hade 

tänkt sig, så vi har ju ganska många som mår riktigt dåligt.../ (Grupp 2).  

Några kuratorer berättar att det finns en minskning gällande självskadebeteende och drog-

användning bland ungdomar vilket de ser som en positiv utveckling. Många kurator menar att 

samhället tagit ansvar när det gäller tobak och droger, vilket har visat stor effekt. En respondent 

(Grupp 2) menar att nästa utmaning är att ta tag i livsstilsfrågor hos ungdomar och tala om vikten 

av en sund livsstil för att må bra.  
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Många kuratorer uttrycker att det finns en könsskillnad i vilka som kommer för enskilda samtal 

och att detta kan bero på de dominerande könsnormer som finns i samhället.  

.../den traditionella mansrollen att man inte söker hjälp och att man inte pratar om sina 

bekymmer. Och det håller på att svänga men...traditionellt har det ju varit så. Och 

därför kanske man väntar längre tills man måste [...] det kan ju vara en orsak att det är 

så allvarligt när de väl kommer då. (Grupp 3).  

Hon framhåller att orsaken till att killar söker hjälp senare är att det finns en manskultur av att killar 

inte pratar om känsliga saker. Då samhället ständigt är i förändring utvecklas även normer kring 

kön vilket kuratorerna märker av i sitt arbete. En del kuratorer upplever dock att det finns en 

skillnad i problematik mellan killar och tjejer medan andra hävdar att de söker hjälp för samma sak. 

De som uttrycker skillnad i problematiken framhåller att tjejer oftare söker för stress och höga 

prestationskrav medan killar kommer för bland annat familjeförhållanden och osunt datorspelade. 

En respondent (Grupp 2) berättar att det är svårare att få koll på killars problematik och framhåller 

också att killar oftare har en större problematik när de väl söker hjälp. Kuratorerna ser stora 

könsskillnader även i samhället och någon uttrycker att tjejer .../" har ju en helt annan press på sig. 

Det är helt fruktansvärt och jag tänker att killar föds med ett självförtroende för att vi ger dem 

det".../ (Grupp 1). Killar föds med en självkänsla för att samhället ger dem det menar respondenten 

och kvinnor måste vara duktiga för att räknas.  

Något som kuratorerna upplever som likhet mellan könen är hur killar och tjejer uttrycker sin 

psykiska ohälsa .../"jag tänker att symtomen är dem samma, det är bara det att de har olika 

erfarenheter".../ (Grupp 1). Olika erfarenheter har samma symtom oavsett om man är tjej eller kille 

men erfarenheterna som orsakar symtomen kan skilja sig. En del menar att det finns en skillnad i 

psykisk ohälsa mellan grupper i samhället. Någon nämner att .../"samhällsklyftorna har ökat, de 

har aldrig varit så stora tror jag någon gång. [...] Jag kan tänka mig att den psykiska ohälsan faktiskt 

ökar i vissa grupper och vissa grupper har aldrig mått så bra".../ (Grupp 1). Andra upplever att det 

inte finns någon skillnad mellan socioekonomiska grupper utan att de unga istället påverkas av 

.../"andra saker som ligger till grund, det här med känsligheten och de tidiga åren, 

anknytningsproblematik".../ (Grupp 2). Det finns alltså delade meningar kring om socioekonomisk 

tillhörighet påverkar till psykisk ohälsa. 

Analys  

I temat framkommer det att skolkuratorernas bild av utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga 

stämmer överens med den bild som presenteras i tidigare forskning och rapporter, att den psykiska 
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ohälsan har ökat (Collishaw et. al., 2014; Folkhälsomyndigheten, 2018a; Folkhälsomyndigheten, 

2018b; Hagqvist, 2013; Socialstyrelsen, 2017).  

Vidare lyfter skolkuratorerna flera olika samhällsförändringar som möjliga förklaringar till 

ökningen. Dessa samhällsförändringar kan ur ett systemteoretiskt perspektiv förklaras som resultat 

av förändringar i samhällssystemet. Utifrån att det inom alla system finns en hierarki skulle en 

kunna se på skolkuratorernas uttryck som att samhället som system är överordnat individerna 

(Öhquist, 2008). Skolkuratorerna pratar om att samhällsförändringar har lett till nya förhållanden 

för unga att anpassa sig till samt att unga som grupp generellt inte har de strategier som krävs för 

att göra dessa anpassningar. Detta kan kopplas till både systemteori och Briggs (2009) studie som 

menar att vuxenblivande-processen har förändrats. Enligt systemteori skulle denna förändring 

kunna förklaras som en del i samhällets långdragna förändringar och som ett hot mot variabiliteten. 

Detta då unga inte rör sig framåt på samma sätt som tidigare och därigenom finns en risk att 

utveckla en inlärd hjälplöshet, vilken i sin tur gör att flexibiliteten i systemet de ingår i stannar av 

(Öhquist, 2008). Samtidigt som Briggs (2009) skulle förklara det som en effekt av framväxten av 

ojämlika förhållanden i vuxenblivandet. Där unga med sämre socioekonomiska förutsättningar 

snabbare tvingas att bli vuxna. Enligt Briggs (2009) innebär det snabba vuxenblivandet, till skillnad 

från systemteorin, negativa konsekvenser för de omfattade individerna.  

Trots att alla skolkuratorer menar att den psykiska hälsan har försämrats bland unga framhåller de 

att självskadebeteenden har minskat. Samtidigt förklarar de att mobbing på grund av 

samhällsförändringarna som bland annat inkluderar teknologiutvecklingen har minskat på den 

fysiska arenan. Istället för att förstå mobbingen som ett minskat bekymmer ser de att det har skiftat 

form och att mobbingen idag utspelar sig på den teknologiska arenan.  

Föräldrars ansvar   

Att vara förälder innebär många utmaningar, att fostra, hjälpa och guida barnen i början av livet. 

Alla kuratorer upplever att många föräldrar curlar sina barn idag och att barnen inte själva får 

utmanas av problem och känslor som följer med utmaningen.  

.../Jag märker skillnad på de föräldrar som är... liksom curlingföräldrar då, och de 

föräldrar som har mer liksom... att.…ja men det här att 'det här ska vi fixa'. Alltså det 

blir en annan, det blir ett annat barn, det blir en annan ungdom i skolan, där de vågar. 

Och då pratar jag om ungdomar som verkligen, som inte har psykisk ohälsa trots att de 

till exempel har en rätt så svår aspberger men som fixar det och är väldigt öppna och 

har föräldrar som...'ja men prova det här, våga'.../ (Grupp 2). 
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Många märker en skillnad mellan föräldrar och hur de uppfostrar sina barn. Föräldrar som pushar 

och får barnet att stå på egna ben gör barnet starkare för motstånd. Många kuratorer upplever att 

det finns en brist hos föräldrar idag gällande detta. Föräldrarna bereder vägen för sina barn vilket 

kan påverka utvecklingen negativt. Alla kuratorer menar att föräldern behöver gå med barnet 

igenom svårigheten istället för att gå framför. En respondent (Grupp 1) framhåller att föräldrar 

måste lita på att barnet klarar av saker på egen hand. Hon menar att föräldrar ibland måste bli bättre 

på att släppa barnen och ge dem tillit. 

Några kuratorer lyfter att det finns föräldrar som släpper ansvaret för barnen för tidigt. .../"Det 

gäller för föräldrar att sätta gränser. Det tycker jag man kan se lite, även på högstadiet att man 

släpper lite för tidigt och just för att få dem att komma i väg till skolan." (Grupp 2). Respondenten 

menar att skolfrånvaro kan bero på föräldrars svårighet att sätta gränser. Många kuratorer märker 

att föräldrar även har svårt att sätta gränser när det gäller teknologi. En nämner att föräldrar inte 

kan säga till sina barn gällande mobilanvändande då "de sitter själva med sina telefoner." (Grupp 

1).  

Till skillnad från förr märker kuratorerna att barn inte umgås med sina föräldrar på samma sätt 

idag. En respondent (Grupp 2) framhåller att föräldrar säkert älskar sina barn lika mycket men att 

de har mycket att hinna med. "Det är många som känner att vuxna inte finns till för mig […] har 

ingen som jag kan vända mig till hemma, alla är stressade hemma." (Grupp 3). Alla kuratorer håller 

inte med om att föräldrar är frånvarande. En respondent uttrycker att det .../"ofta är nära relation 

mellan barn och föräldrar." (Grupp 3). En annan fyller i: .../"ungdomarna jag möter tycker jag har 

nära relationer men när man tar det svåra så blir det oroligt. Att man som förälder inte riktigt står 

ut med att ens barn inte är lycklig." (Grupp 3). När det kommer till att prata om allvarliga saker blir 

det svårare för föräldrar att hantera situationen menar respondenten. Någon upplever att föräldrar 

inte litar till sin egen förmåga när det gäller att prata om ungdomens känslor. .../"Jag tänker att som 

förälder så har man ju oerhört bra förmågor att kunna möta det här hos ungdomen, men att det 

finns en oro hos föräldrarna." (Grupp 3). Respondenten fortsätter och beskriver att samhället idag 

är uppbyggt på expertishjälp vilket kan vara en orsak till att föräldrar tvivlar på sin föräldraförmåga.  

I en del familjer brister föräldraförmågan på ett allvarligare sätt menar kuratorerna. En respondent 

tycker det talas för lite om klassiska orsaker till psykisk ohälsa som .../"våld i hemmet, det handlar 

om föräldrar med olika former av funktionsnedsättningar eller sjukdomar, både fysiska och 

psykiska. Det handlar om missbruk i hemmet det handlar ju om, det finns ju massa med saker." 

(Grupp 1). Respondenten menar en inte får glömma orsaker till psykisk ohälsa som handlar om 

familjeförhållanden. I skolan handlar ofta problemet om att lösa koncentrationssvårigheten trots 
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att problemet kanske ligger i hemsituationen. En annan nämner att .../"vi vågar verkligen försiggår 

bakom kulisserna, eller fasaden eller vad det nu är för något." (Grupp 1). Respondenten menar att 

det är lättare i skolan att hejda symtom som egentligen har sin utgångspunkt i hemsituationen.  

Kuratorerna uttrycker att barn som växer upp i familjer där föräldrar talar om hälsa har fördel när 

det kommer motstånd, .../"de har en helt annan grund att stå på." (Grupp 1). Någon tillägger att 

.../"det smittar ju lite granna det där... hur man löser problem och hur man handskas med just 

motstånd i livet".../ (Grupp 2). Respondenten menar att barnen tar efter sina föräldrar och deras 

beteenden.  

Analys  

Vilka strategier föräldrar använder för att möta motstånd och problem kan kopplas till det klassiska 

uttrycket "barn gör inte som du säger, barn gör som du gör" vilket kan åskådliggöra tolkningen av 

kuratorernas svar inom temat. Kuratorerna framhåller att föräldrar inte umgås med sina barn på 

samma sätt idag vilket kan påverka förmågan till känsloreglering hos ungdomar. Detta tankesätt 

överensstämmer med den kognitiva stressteorin kring hantering av stressorer. De resurser som 

Karlsson (2017) framhåller som viktiga i mötet av motstånd är delvis inlärda. Om föräldrar och 

andra vuxna inte ger barn kunskap kring hantering av stressituationer och hjälper till att bygga upp 

inre resurser hos individen kan detta resultera i utebliven hanteringsförmåga av känslor (ibid.).  

Kuratorerna talar också om vikten att ha tydliga gränser att förhålla sig till som barn. De värderingar 

som uttrycks i intervjuerna överensstämmer med den systemteoretiska utgångpunkten att system 

är hierarkiska och att de överordnade i systemet måste ta ansvar för de som är underordnade i 

samma system (Öhquist, 2008). Bristande föräldraförmåga kan handla om att familjesystemet inte 

är sunt utan att hierarkins makt kränker individen. Då barnet i familjesystemet alltid har en 

underordnad roll är det viktigt att kunna försvara individen mot föräldern som har en överordnad 

ställning (Öhquist, 2008). Kuratorerna nämner att det är viktigt att vara uppmärksam på de klassiska 

orsakerna till psykisk ohälsa som våld i hemmet eller problem hos föräldrarna. Kuratorerna nämner 

också att det är viktigt att se till hur relationer mellan systemen påverkar varandra så som skola och 

hem och hur de samverkar. Detta återspeglas inom systemteorin då individen måste ses utifrån sitt 

sammanhang (ibid.).  

Kuratorerna har delade meningar vad det gäller skillnader i psykisk hälsa mellan olika 

socioekonomiska grupper i samhället. Några menar att det är samma för alla och att det beror på 

känslighet mer än grupptillhörighet. Andra menar istället att samhällsklyftorna ökat vilket gör att 

lägre socioekonomiska grupper mår sämre än andra. Den sistnämnda reflektionen återspeglas i i 
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studien av Bøe et. al. (2014) angående uppfostringsstil och socioekonomisk tillhörighet. Forskaren 

menar att uppfostringsstil påverkas av föräldrars utbildningsnivå och ekonomi vilket kan leda till 

en mer disciplinär uppfostran. Detta menar Bøe et. al. (2014) visar på att det finns skillnader i 

psykisk ohälsa hos olika grupper då en hårdare uppfostran kan missgynna barnets hälsa.  

Skolkurator i skolan som organisation  

Arbetet som skolkurator har sett olika ut under historien. Hälsoarbetet i skolan har utvecklats och 

i och med ett ökat intresse för psykisk hälsa på 1930 talet blev också denna aspekt senare inkluderad 

i skolan (Larsson, 2017). Hälsoarbetet har förändrats ytterligare och idag ses inte längre 

skolproblem som ett individproblem utan istället utifrån samband mellan flera faktorer (ibid.).  

Kuratorerna uttrycker att de tror att den psykiska ohälsan bland unga kommer att öka och de 

arbetar hårt för att förebygga detta. En respondent framhåller att .../"det är ju jättesorgligt men om 

det är det vi har att möta så måste ju vi hitta metoder för att möta det." (Grupp 3). För att möta 

den psykiska ohälsan arbetar flera skolor förebyggande med olika slags kurser. Någon nämner 

(Grupp 2) att de arbetar med ett koncept som hjälper personal att prata om livsstilsfrågor. Alla 

kuratorer framhåller att de är ute mycket i klasser och försöker visa sig så att ungdomarna känner 

en trygghet i att gå till kuratorn.  

I intervjuerna uttrycks en frustration över skolan som organisation. Kuratorerna menar att skolan 

behöver förändras för att möta ungas behov. .../"Vi har ju alla barn här och vi har ju alla 

förutsättningar för att jobba med salutogena lösningar. Jag tror att skolan i grunden behöver 

förändra sig egentligen. Att tänka bredare." (Grupp 3). Då alla barn har skolplikt menar 

respondenten att skolan har stor möjlighet att arbeta för att alla unga ska må bra. Respondenten 

menar också att skolan bör tänka bredare för att möta fler behov hos eleverna. Detta håller många 

kuratorer med om då de upplever att lärare ofta missar helhetsbilden när det gäller psykisk ohälsa. 

Många kuratorer framhåller att konceptet "sitta ner och ta in kunskap" inte passar för alla barn.  

Jobbiga elever, de är "jobbiga" och stökiga. Man kan inte bara lyfta ut. Det finns mycket 

tycker jag i skolans värld, att man vill lyfta ut, i synnerhet på grundskolan, den som är 

jobbig och stökig, så blir man av med problemet. (Grupp 2).  

Respondenten menar att skolan inte kan ta hänsyn till de elever som är stökiga då formen ser ut 

som den gör. Hon framhåller att det i skolan är lättare att flytta på problemet än att ta tag i det som 

orsakar att eleven beter sig på ett visst sätt. Det sociala perspektivet är viktigt och ofta 

gränsöverskridande då skolan annars fokuserar på kunskapsinhämtning. En kurator nämner att det 
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är viktigt att ha ett gott samarbete mellan skola och familj för en bra skolgång .../"Det är ju 

superviktigt för att alla ska dra åt samma håll, och det handlar ju om att hjälpa till med 

förutsättningarna för att skolan ska gå bra för ungdomarna, så är det ju." (Grupp 2). Kuratorerna 

påpekar också att en del lärare är bra på att se helhetsperspektiv men att det ibland är svårt att 

samarbeta med alla parter runt eleven. En respondent nämner att hon märker en frustration hos 

lärare som säger att .../"vi är ju inte pedagoger längre, vi är ju socialarbetare".../ (Grupp 1). Lärare 

menar att deras roll är att undervisa inte ta hand om elevernas problem. En del kuratorer framhåller 

att det för lärarna kan innebära svårigheter i att möta vissa elever då de inte är utbildade för detta.  

Under intervjuerna framkommer det att kuratorernas arbete är omfattande då samtalen med 

eleverna inte bara handlar om skolproblem utan även om annat. .../"När jag kom så pratade man, 

vad är skola och vad är inte skola, det pratar vi aldrig om idag. För allt är ju ett enda surricarium". 

(Grupp 1). Vad som är ett skolproblem och inte har förändrats över tid och nu talar många 

kuratorer med eleven oberoende om det rör skolan eller ej. Dock menar några som har många 

kontakter att de måste prioritera elever med skolproblem.  

Analys  

Av resultatet går det att tolka att skolkuratorerna förespråkar en systemteoretisk förståelse av ungas 

psykiska hälsa. De menar att flera faktorer tillsammans orsakar psykisk ohälsa och att lösningarna 

därför inte enbart kan riktas mot ett område i individens liv (Wickström, 2013). Samtidigt kan 

användandet av olika slags kurser för att lära eleverna olika strategier anses framhålla individen som 

ansvarig för sin egna psykiska hälsa, precis som i DISA- och skolpolicydokument (Gunnarsson, 

2015). På samma sätt som dessa dokument är med i skapandet av psykisk ohälsa som fenomen 

(Gunnarsson, 2015) kan också skolkuratorernas sätt att prata om och arbeta med psykisk ohälsa 

anses vara en del i denna process. Frågor kan vidare ställas kring de problematiska och motstridiga 

förståelserna av psykisk ohälsa. Hur psykisk ohälsa påverkas som fenomen av de olika 

förklaringarna av psykisk ohälsa som orsakat av flera faktorer eller som något som individen är 

ansvarig för. 

Vidare menar skolkuratorerna att skolan många gånger inte antar det systemteoretiska perspektiv 

som krävs för att möta elevernas behov. Detta trots att Larsson (2017) skriver att det perspektivet 

infördes i skolan redan under 1970-talet. Kuratorerna beskriver att vissa pedagoger förstår psykisk 

ohälsa som orsakat av något inneboende. Möjligtvis skulle detta kunna vara ett resultat av att skolan 

som organisation inte har hängt med i samhällsutvecklingen när det gäller att se problem som 

orsakat av flera faktorer. Pedagogernas roll har därav inte utvecklats till detta nya sätt att se på 
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psykisk ohälsa och därför måste de anta det tidigare sättet att förstå psykisk ohälsa för att klara av 

sitt arbete.  

 

Diskussion  

Denna studie har riktat fokus på ungas psykiska ohälsa genom kuratorers erfarenheter av att möta 

unga. Att intervjua dem som träffar ungdomar i sitt vardagliga arbete berikar problembilden av 

situationen för ungdomar. Det är av vikt för socialt arbete att lyfta fram hur den psykiska ohälsan 

ser ut. Det är också av vikt att poängtera den betydelsefulla roll som kuratorn har för att behålla ett 

det sociala perspektivet i skolan.  

Utifrån empirin kan internet ses som den största faktorn till ett förändrat samhälle. Enligt 

systemteori kan samhället ses som ett överordnat system som alla individer är underordnade. 

Samtidigt finns det andra mindre system så som familj, skola och kompisgäng (Öhquist, 2008). En 

snabb digital förändring har skett i samhället och diskussion kan föras kring hur samhället som 

system hunnit med denna utveckling, utan att ta skada av för snabba och stora förändringar. 

Samhället går i allt snabbare takt och möjligen skulle det behövas medvetna konstanser för att 

stabilisera systemet för att motverka kollaps. Med konstanser menas i detta fall vila från olika 

stimulis, så som mobilen eller datorspelet. Den digitala framfarten som skett genom internet ses 

utifrån forskning som en orsak till psykisk ohälsa vilket kuratorerna framhåller att de märker i sitt 

arbete.  

Då samhället som systemet förändrats i en så oerhört snabb takt kan reflektion ske om detta också 

kan ses som en möjlig orsak till varför föräldrar har svårt att hjälpa sina barn att hantera situationer. 

De nya livsvillkor som systemet förorsakar, då utvecklingen är relativt ny för alla, kan ses som en 

möjlig orsak till varför barn verkar få sämre hjälp med att hantera relationer och känslor då 

omställningen även är stor för vuxna. Internet kan liknas vid ett nytt system som vi alla måste lära 

oss och anpassa oss efter.  

Något intressant att reflektera över när det gäller internet är hur kuratorerna framhåller droger och 

självskadebeteende som vidare orsaker vid psykisk ohälsa. De menar att detta är något som minskat 

under senare tid. Något att ta i beaktande, i och med den nya teknik som presenteras i studien, är 

att uttrycksättet för självskadebeteende genom internet nu möjligen kan ha förändrats. Det finns 

stor möjlighet att självskadebeteende utvecklats från en fysisk till en digital arena genom destruktiva 

beteenden på nätet. På samma sätt som kuratorerna framhåller att kränkningar och mobbing flyttat 
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till den digitala arenan, genom så kallad nätmobbing, finns det möjlighet att även 

självskadebeteende fått ett digitalt ansikte. Detta verkar inte vara något som det talats om i enskilda 

samtal hos kuratorerna. Detta är något för vidare forskning att ta reda på. 

I resonemang kring diagnossättning och diagnoser som risk för psykisk ohälsa framhåller 

kuratorerna att en diagnos inte kan ses som någon psykisk sjukdom utan att det är kringliggande 

problem som orsakar symtomen. De väljer att inte beskriva neuropsykiatriska sjukdomar som 

psykisk ohälsa. Detta kan förstås som att kuratorerna väljer att se på diagnoser utifrån ett socialt 

perspektiv och inte från det biologiska perspektiv som betonas i det internationella 

klassificeringssystemet ICD-10 (Karlsson, 2017). Istället framhåller kuratorerna att ADHD och 

autism kan ha sin orsak i sociala förklaringsmodeller. De framhåller särskilt systematiska orsaker 

med konkreta förklaringar, så som problematik med överdriven internethantering, komplicerade 

familjeförhållanden och svårigheter i skolan. Detta kan bero på att det sociala synsättet öppnar upp 

för lösningar för eleven då sociala insatser är något som kuratorerna kan erbjuda. Kuratorerna tror 

inte på en enkel biologisk förklaring för diagnoser utan menar att diagnoser och psykisk ohälsa är 

två skilda saker vilket är intressant. Kanske beror det på att skolkuratorerna inte vill acceptera att 

varken de eller individerna de möter med psykisk ohälsa inte kan lösa problemet socialt. Detta med 

utgångspunkt att då de förespråkar att individen, med hjälp av sin omgivning, är ansvarig för sin 

psykiska hälsa.  

I studien uttrycker kuratorerna att skolan saknar en helhetsbild runt eleven då fokuset ligger på hur 

eleven presterar. De menar att skolan bör tänka bredare och att prestationsmönster bör ses som 

djupare systemproblem. Något som kan lyftas till diskussion kring ämnet är vem som egentligen 

har ansvaret för att unga ska må bra idag. Är det skolans ansvar att ta hand om alla delar gällande 

barn eller finns det andra som bär på ansvaret? Skolan har som uppdrag att lära ut kunskap och 

fostra elever till goda samhällsmedborgare men vad innefattar det? Kuratorerna lyfter också 

föräldrarna som ansvariga för att fostra sina barn till en sund livsstil. Tidigare har individen setts 

som ansvarig när det gäller skolproblem. Nu har istället problemet flyttats och ses som många 

samverkande orsaker. Frågan är om problembilden egentligen har flyttats eller om det fortfarande 

är upp till var och en att se till att hälsan är god? I de olika "hälso-kurser", som bland annat DISA, 

som skolan tillhandahåller, verkar det fortfarande som det är barnet som måste få kontroll på sina 

känslor. Detta kan ses som en motsats till det helhetsperspektiv som kuratorer säger sig eftersträva.  

I samtal kring stress uttryckte kuratorerna att ungdomar som inte mår väl är utsatta då livet måste 

gå på räls för att eleven ska klara av skolan. De skulle vilja se en möjlighet till sjukskrivning för 

elever i skolan. Det är intressant att reflektera över vad som skulle ske och hur stressen hos 
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skolelever skulle komma att förändras om denna möjlighet fanns. Kanske skulle det bidra till att 

fler skulle uppleva bättre hälsa. Det ses som en rättighet idag att barn ska få vara friska och att ha 

rätt till skolgång, men det borde finnas en rättighet som barn att också kunna sjukskriva sig. Det 

hade varit intressant att ta upp detta till diskussion på ett strukturellt plan då detta kanske skulle 

kunna vara en lösning på många ungdomars skolrelaterade stress i dagens Sverige.  

Reflektion bör också ske kring tillvägagångsättet av studien. Resultatet som studien presenterar är 

byggt på fokusgruppsintervjuer med yrkesverksamma skolkuratorer. Detta kan ha påverkat det 

resultat som framkommit då de utgår från en professionell roll. Att intervjua professioner kan 

påverka studiens resultat. Kuratorerna i intervjun förhåller sig till sin skola och har möjligen krav 

på sig att framställa skolan på ett positivt sätt. Detta är något som kan ha påverkat respondenternas 

svar och studiens resultat. 

Resultatet av studien hade blivit ett annat om vi istället valt en annan forskningsmetod.  Studier 

påverkas av vilket val av metod forskaren gör och detta är något att reflektera över. En 

observationsstudie kanske hade resulterat i en annan bild av hur de faktiskt interagerar med 

ungdomar och agerar som skolkuratorer i skolan. I denna studie har intervjuer använts som metod 

och respondenterna har fått beskriva hur de arbetar men också hur de uppfattar psykisk ohälsa 

vilket hade varit svårt att få fram genom en observationsstudie.  En kan också reflektera över om 

resultatet blivit det samma om kuratorerna intervjuats individuellt. Kanske hade de kommit med 

mer personliga åsikter och inte påverkats på samma sätt av de andra i fokusgruppen. Då studien 

ville få fram erfarenheter kring ökningen och utvecklingen av psykisk ohälsa kunde kuratorerna 

genom fokusgruppen påminna varandra om tiden som ligger bakom vilket kan ha berikat studien. 

Denna studie har kommit åt de personer som träffat ungdomar under flera års tid och som kan 

uttala sig om de förändringar som skett kring psykisk ohälsa vilket ger en vidgad förståelse av 

fenomenet.  

De resultat som studien visar på kan kopplas till tidigare forskning inom området. Tidigare 

forskning menar att unga mår sämre idag och att livsvillkoren förändrats för unga. Detta är något 

som även framkommer även i denna studie Ny teknik och internet, som forskning tar upp som 

orsaker till psykisk ohälsa, är något som kuratorerna menar att de märker av i sitt vardagliga arbete. 

Då det inte finns så mycket forskning kring skolkuratorer och deras syn på psykisk ohälsa blir detta 

vårt bidrag till forskningsfältet; och denna pusselbit kan ge en bild av hur professionella ser på den 

psykiska ohälsan bland unga. För att få en större och mer nyanserad bild av fenomenet bör dock 

vidare forskning göras. 
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Vidare forskning bör göras på flera områden utifrån denna studie. Det vore intressant att utforska 

mer kring hur ungas psykiska ohälsa kan hämmas och förbättras både utifrån ett individperspektiv 

men också på systemnivå. Detta för att kunna se vilka strukturella förändringar som kan göras för 

att förbättra ungas livsvillkor. En annan intressant kunskapslucka att fylla är internet som arena för 

självskadebeteende och hur kränkningar och mobbing utformas och uttrycks på internet. Detta för 

att komma med ytterligare kunskap gällande uttryck för psykisk ohälsa och utforska om till exempel 

självskadebeteende bytt till en digital arena, eller om det enbart minskat som kuratorerna menar.  

Andra kunskapsluckor att fylla inom området är forskning kring hur internet påverkar 

familjesystemet och relationer inom familjen. I resultatet framhålls det att familjer inte umgås på 

samma sätt idag som tidigare. Det hade därför varit intressant att utforska internet utifrån hur det 

systemet påverkar andra system som är fysiska och relationella och hur dessa förändrats i och med 

internets framfart.  

 

Slutsatser  

I studien har skolkuratorers förståelser av ungas psykiska ohälsa och utvecklingen a denna 

studerats. Detta för att bidra med ytterligare ett perspektiv till den befintliga forskningen. 

Slutsatserna som kan dras är att skolkuratorerna, när de tillsammans fick diskutera ämnet 

utvecklingen av psykiska ohälsa bland unga, lyfte erfarenheter, uppfattningar och tankar utifrån 

fyra teman: uttryck och möjliga orsaker till psykisk ohälsa, ett förändrat samhälle, föräldrars ansvar samt 

skolkurator i skolan som organisation.  

Sammanfattningsvis framförs en bild av psykisk ohälsa som orsakad av flera olika sammanverkande 

faktorer berörande individen, familjen, vänskapsrelationer, skolan och det moderna samhället. 

Under intervjuerna lyfts erfarenheter och tankar kring varför den psykiska ohälsan bland unga har 

ökat och skolkuratorerna är eniga om att det kan bero på en rad samhällsförändringar som skett. 

Bland annat vad det gäller föräldraskapet, internet och samhällets prestationskrav. I både tidigare 

forskning och hos skolkuratorerna lyfts unga som en utsatt grupp, och unga tjejer som än mer 

utsatta för psykisk ohälsa. Skolkuratorerna framför också en frustration över att skolan inte antar 

ett helhetsperspektiv som de menar att de antar. Detta på grund av att det bland annat inte finns 

utrymme för unga att sjukskriva sig vid behov.  

De samlade resultaten pekar på att livet för unga idag har förändrats inom flera livsområden, vilket 

förklaras som orsaken till ökningen av den psykiska ohälsan bland unga. Resultaten bidrar vidare 
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till en förståelse av att ny kunskap inom flera olika områden måste inhämtas och efterforskas. Detta 

för att i framtiden kunna arbeta förebyggande och åtgärdande för psykisk hälsa.  

Några intressanta vidare studier skulle kunna vara vilka strukturella förändringar som kan förebygga 

psykisk ohälsa hos unga eller om det har skett en eventuell övergång från fysiska 

självskadebeteenden till digitala självskadebeteenden har skett. Även internets påverkan på 

individen och dess relationer skulle fylla en stor kunskapslucka angående ungas psykiska ohälsa. 

Avslutningsvis går det att säga att de som kommer att möta unga med psykisk ohälsa idag och i 

framtiden måste skaffa sig många nya verktyg. Verktyg som tidigare inte varit nödvändiga för 

förebyggandet och åtgärdandet av ungas psykiska ohälsa.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

1. Psykisk ohälsa som fenomen 

  Vad tänker ni på när ni hör psykisk ohälsa bland unga? (skriv ner på ett papper, 

presentera och diskutera med varandra när alla är klara) 

 Vad tänker ni kring psykisk ohälsa när ni har fått lyssna på varandra? Skiljer det sig 

ifrån när ni skrev ner era tankar på pappret? 

 Hur tänker ni att den allmänna bilden av ungas psykiska ohälsa ser ut? Vad tänker 

gemeneman att psykisk ohälsa är? 
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 Finns det ett eller flera sätt att se på psykisk ohälsa? Skiljer sig synen mellan olika 

grupper i samhället? 

 Skiljer sig psykisk ohälsa bland olika grupper? 

 Kan ni se att det har skett några förändringar i synen på psykisk ohälsa bland unga? 

Vilka? 

 

2. Utbredning av psykisk ohälsa bland unga 

 Hur ser ni på dessa citat om psykisk ohälsa hos unga? 

 Citat 1: Den självskattade psykiska hälsan har försämrats sedan 1980-talet bland äldre 

ungdomar (Hagquist, 2013). 

 Citat 2: Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat till och med 2016 och den 

psykiska ohälsan bland barn och unga kommer troligtvis att fortsätta öka 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 Citat 3: (Översatt från engelska)Å andra sidan stöder andra studier inte denna position. 

Exempelvis visar en metaanalys av 26 studier inga bevis för ökad depression under de 

senaste 30 åren (Costello et al., 2006) 

 Vad tänker du kring detta utifrån din arbetsplats? 

 Vilka yrkeserfarenheter har du som gör att du ser på citaten som du gör? 

 Hur tror du att andra skulle se på dessa citat? 

 

3. Orsaksförklaringar 

 Vad anser du är orsaken till psykisk ohälsa i ungdomen? 

 Vad grundas din uppfattning på? Yrkeserfarenhet, forskning, privata erfarenheter? 

 Har synen på orsakerna till psykisk ohälsa förändrats?  
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 Vilken är den vedertagna uppfattningen i samhället om orsaken till psykisk ohälsa bland 

unga? 

 Vad är orsaken till ökningen av psykisk ohälsa? 

 Vad är orsaken till uppfattningen av att psykisk ohälsa har ökat? 

 Vad är orsaken till uppfattningen av att psykisk ohälsa inte har ökat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Inbjudan 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett  
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Samtyckesblankett  

Deltagandet du gör behandlas konfidentiellt, både mellan 

deltagare och oss studenter. Vi tillämpar forskningsetiska 

principer vilket innebär att varken namn eller andra 

uppgifter som kan spåras till dig kommer föras vidare eller 

publiceras i studien. Ditt deltagande är frivilligt och 

medgivandet kan när som helst återtas.  

Ort:                      Datum:   

Jag ger mitt godkännande till att delta i studien: 

 


