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Förord 

Vi vill tacka de respondenter på skolan, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin, 

samt vuxenpsykiatrimottagningen som medverkat i vår undersökning. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Christopher Kindblad för hans tid och engagemang, samt de råd och tips han 

bidragit med till vårt arbete. Vi vill också tacka varandra för alla våra givande diskussioner 

och kompletterande samarbete som successivt drivit arbetet framåt och därigenom stärkt 

slutresultatet. Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till Gunnar Karlsson på Fegens vandrarhem 

för att han upplåtit sin lokal till vårt förfogande. Utan hans behjälplighet hade vårt arbete 

avsevärt försvårats. 
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1. Inledning 

Sennett
1
 redogör för hur människor efter andra världskriget kände trygghet genom sociala 

skyddsnät, fackliga organisationer, samt storskaliga företag, där anställningarna ofta var 

livslånga. Dagens postmoderna samhälle präglas istället av kapitalismens 

kortsiktighetsprincip, vilket innebär en större tonvikt på projekt- och uppdragsanställningar. I 

det här klimatet tvingas individen att vara flexibel, anpassningsbar och att snabbt kunna flytta 

dit arbetstillfällena finns. Allt det här skapar en osäkerhet hos individen där engagemanget får 

stryka på foten till förmån för konkurrensen, vilket skapar mer flyktiga vänskapsrelationer. 

Den flexibla kapitalismen skapar också föräldrar som satsar på sin karriär och därför är 

oanträffbara för sina barn som i större utsträckning får klara sig själva och lära sig ett sätt att 

leva i det fejkade konsumtionssamhället
2
.  

 

För Cooley
3
 är samhället och individen sammanbundna i en organisk relation som inte kan 

separeras och där det inte finns någon oenighet. Individerna blir till i relation till andra och 

påverkar samhället på sitt individuella sätt men även samhället utövar en påverkan på 

individerna. Vi anser att det nuvarande samhället utövar en påverkan på ungdomarna och vi 

upplever att det under de senaste åren, talats mycket i medierna om att ungdomars psykiska 

hälsa blivit allt sämre. Redan i Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005
4
 framgår det att den 

psykiska hälsan hos ungdomar har försämrats – framför allt bland unga kvinnor. Också i 

folkhälsorapporten 2009
5
 omnämns det att den psykiska ohälsan bland unga kvinnor är vanlig 

och att självmordsförsöken ökar. Samtidigt som det talas om att ungdomar mår allt sämre är 

det upp till varje kommun och landsting att besluta om hur många kuratorer de ska ha. 

Kuratorer är vid sparkrav en av de först bortprioriterade yrkesrollerna, p.g.a. att tjänsten inte 

ingår i ett statligt uppdrag
6
. Sparkraven menar vi riskerar att slå hårt mot kuratorerna eftersom 

yrkesrollen inte är lagstadgad. Vår utgångspunkt är att skolkuratorns roll är viktigare än 

någonsin med tanke på barn- och ungdomars psykiska ohälsa. Vi menar också att eftersom 

många ungdomar verkar må allt sämre, riskerar de dessutom att hamna inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och senare även inom vuxenpsykiatrin (VPM). Det skulle, anser vi, 

genom det här betyda att även kuratorer inom psykiatrin blir allt viktigare.  

                                                
1 Sennett (2006) 
2 Sennett (2006) 
3
 Cooley (1981) 

4 Socialstyrelsens (2005) folkhälsorapport 2005 
5 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71    
6 http://www.dn.se/sthlm/syon-och-kuratorn-ryker-nar-norra-real-maste-spara-1.570069 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71
http://www.dn.se/sthlm/syon-och-kuratorn-ryker-nar-norra-real-maste-spara-1.570069
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Eftersom vi anser att kuratorsyrket är viktigt, avser vi i vårt arbete titta närmare på vilken 

betydelse kuratorer inom skolan respektive psykiatrin, har för den psykosociala hälsan och 

planerar därför att göra en kvalitativ undersökning inom området. Vad vi menar med 

begreppet psykosocial hälsa är en bra livskvalitet med ett fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående. Vi kommer att göra semistrukturerade intervjuer med olika teman. Vi tänker 

intervjua kuratorer som arbetar inom respektive område men med lite olika inriktningar för att 

om möjligt få en så bra helhetsbild som möjligt. Vi avser att intervjua några skolkuratorer 

som är den yrkesgrupp som ofta är den första instansen dit elever kommer med psykosociala 

problem. Vi avser även att intervjua en kurator inom ungdomsmottagningen därför att vi 

menar att frågor kring sexualitet och samlevnad är viktiga faktorer för ungdomar med hänsyn 

till deras psykosociala hälsa. Dessutom ämnar vi intervjua en kurator inom barn- och 

ungdomspsykiatrin därför att det är den första instansen för ungdomar när det gäller djupare 

psykisk problematik. Vi har även för avsikt att intervjua några kuratorer inom vuxenpsykiatrin 

med olika psykiatriska inriktningar för att få en djupare förståelse för psykisk ohälsa. Vi 

tänker ha den här spridningen för att vi anser det skulle kunna ge ett bra underlag och därmed 

en ökad förståelse för vad kuratorn kan bidra med när det gäller psykosocial hälsa. Vi 

kommer i arbetet att utgå från kuratorns perspektiv. 

1.1 Syfte 

Syftet med våra kvalitativa intervjuer är att få förståelse för vilka möjligheter kuratorn har för 

att kunna bidra till elevens/patientens psykosociala hälsa inom ramen för deras sociala 

nätverk.        

1.2 Frågeställning 

 Vilken betydelse har kuratorn för den psykosociala hälsan? 

1.3 Disposition 

Vår uppsats innehåller sju kapitel där vi i det första kapitlet har förklarat avsikten med 

studien, syftet, samt frågeställningen. Kapitel två ger en bakgrund till kuratorsyrket, dess 

historik, samt ungdomars psykosociala hälsa. I det tredje kapitlet beskriver vi de teoretiska 

utgångspunkter som vi har använt oss av i analysarbetet. Fjärde kapitlet redogör för de 

metoder vi har tagit i anspråk, samt etiska aspekter. I kapitel fem redovisar vi vårt empiriska 

material i form av de tio kvalitativa intervjuerna. I det sjätte kapitlet analyserar vi vårt 
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empiriska material med hjälp av de teorier vi valt. Kapitel sju innehåller vår slutsats och de 

reflektioner vi gjort med vårt arbete som utgångspunkt. 

 

2. Historisk bakgrund 

Här har vi valt att beskriva kuratorsyrkets historiska utveckling, samt ungdomars psykosociala 

hälsa. 

2.1 Kuratorn inom psykiatrin och tidigare forskning  

I början av 1900-talet ledde den stora befolkningsökningen och industrialismen, tillsammans 

med de ökande samhällsklyftorna, till en påverkan på samhället som gjorde att de sociala 

frågorna blev mer aktuella än någonsin. Då var det huvudsakligen statens sjukhus eller 

fattigvården som tog hand om de sinnesjuka och i seklets början bestod vården mest av 

medicinering av de sängliggande patienterna. Sinnesjukvården tog hand om de moraliskt 

avvikande och vanartiga barnen som hade straffats t.ex. för snatteri eller skolk. 1903 bildades 

CSA (centralförbundet för socialt arbete) i Sverige
7
.  

 

Till följd av den mentalhygieniska rörelsen som var ett led i hälsovårdslagstiftningen och 

tillsammans med vad CSA bidrog till i olika debatter, samt de medicinska framstegen ökade 

intresset för den förebyggande vården både inom den fysiska och psykiska ohälsan. Samtidigt 

hade läkaren Richard Cabot i USA gett ut boken ”Läkaren och det sociala arbetet”
8
.  Cabot 

var den som såg fördelen att binda samman sjukhusets verksamhet med det sociala arbetet och 

bidrog till att läkarens syn förändrades från att enbart se och behandla de fysiska åkommorna 

till att se hela människan i sitt sammanhang
9
. CSA tillsatte en kommitté som i sin utredning 

kom fram till att det skulle finnas rådgivningsbyråer på de större sjukhusen i syfte att ge råd 

till patienter med olika ekonomiska angelägenheter, arbetsförhållanden, samt stötta med 

frågor kring barnen och familjen. Efter initiativ från CSA anställdes den första kuratorn i 

Sverige 1914 – Gertrud Rodhes. Hennes arbete hade målsättningen att hjälpa de sinnesjuka i 

Stockholm med att tillvarata patientens rättigheter under sjukhusvistelsen
10

. Gertrud 

uppmärksammade att patienterna inte bara var i behov av läkarvård utan även hade ett stort 

behov av det samhälliga stödet. Den fortsatta utvecklingen pågick främst i storstäderna i form 

                                                
7 Olsson (1999) 
8 Olsson (1999) 
9 Olsson (1999) 
10 Olsson (1999) 
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av mottagningar som öppnades inom öppenvården och inom de statliga institutionerna var 

hjälpverksamheten mer inriktad på råd och stöd.  Inom sinnessjukhusets verksamhet 

anställdes den första kuratorn 1927 och det upptäcktes snart att kurators hjälp hade en stor 

betydelse för patientens tillfriskande.  

 

Den första offentliga barnavårdsnämndens rådgivningsbyrå bildades i Stockholm 1933 och 

syftet var det förebyggande arbetet, som riktades till att omfatta hela familjen
11

. Den stora 

brottsligheten bland ungdomar gjorde att ungdomsvårdskommittén föreslog att en särskild 

barn- och ungdomsverksamhet skulle upprättas och ansvaret skulle ligga på medicinskt 

utbildad personal, tillsammans med socialt utbildade assistenter. Syftet var att förebygga 

nervösa och psykiska rubbningar hos barn och ungdomar upp till 21 års ålder
12

. CSA tog 

initiativet till en utredning inom det sociala arbetet där det framkom att kuratorns stöd var till 

stor samhällsnytta. 1944 bildades den första kuratorsföreningen och 1945 började 

kuratorsverksamheten byggas ut i Sverige. Även senare socialhögskolor började byggas ut 

och benämningen socionomexamen upprättades 1950
13

.  

2.2 Skolkuratorn och tidigare forskning 

När eleverna mår dåligt är skolkuratorn ofta den första kontakten för att få hjälp och stöd. Vi 

har sökt tidigare forskning och funnit att det finns mycket lite forskning om just skolkurators 

arbete och detta bekräftas även av Åsa Backlunds rapport i socialt arbete där hon menar att 

skolkuratorns roll är ett outforskad område
14

. Alva Myrdal uppmärksammade barnens 

problem och lyfte fram hela familjens socio- ekonomiska situation och även skolans roll 

under 1930- och 1940-talet. Myrdal menade att undervisningen skulle anpassas efter varje 

barns eget utvecklingsstadium och att undervisningen skulle bedrivas efter individens behov 

och personlighet, samt medverkade till att den gamla traditionella klassundervisningen 

förändrades. Hon lade även grunden till den socialpedagogiska förskollärarutbildningen. 

Myrdal medverkade till den framtida skolans struktur och drev att skolan skall vara en skola 

för alla och att alla barnen skulle kunna ta realexamen. Hon drev att skolan skulle bli mer 

livsbejakande och mindre prestigeinriktad. Myrdal ville att undervisningen och uppfostran 

skulle vara mer kurativ och psykologiserad och anpassas mer åt det individuella behovet
15

. 

                                                
11 Olsson (1999) 
12 Olsson (1999) 
13 Lundin, m.fl. (2009) 
14 Backlund Åsa (2007) Rapport i socialt arbete, Nr 121 
15 Lindskog (1981) 
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Myrdal såg inte bara barnens problem utan lyfte hela familjens behov av stöd och hjälp i den 

svåra uppgiften att vårda och uppfostra barnen. Hon stödde reformer som avskaffade 

preventivmedellagen och stärkte den gravida kvinnans ställning i arbetslivet. Hon kämpade 

för 6 timmars arbetsdag för att föräldrar skulle kunna ägna mer tid åt barnen och familjen. 

Hon var även med och startade de första föräldrautbildningarna i Sverige i ABF: s regi
16

.  

2.3 Ungdomarnas psykosociala hälsa 

Det talas om hur dåligt ungdomar mår i dagens samhälle och i den årliga 

barnombudsmannens rapport för 2008 kan man läsa att drygt hälften av eleverna i grund- och 

gymnasieskolan upplever stress minst en gång i veckan i sin vardag. Ungdomsrapporten 

bygger på kvalitativa enkäter till 190 kontaktklasser på webben
17

. Majoriteten av barn och 

ungdomar svarade att stress orsakades i första hand av skolan och var femte barn upplevde att 

stress berodde på hemmiljön. Nästan hälften av ungdomarna angav de upplevda 

prestationskraven som största stresskälla. Fyra av tio kände att det inte fanns någon lugn och 

ro i skolan och tyckte att det var för korta raster och för lite tid att umgås med vänner
18

. Även 

under fritiden upplevde ungdomarna bristande inflytande och berättelser om uteslutning och 

trakasserier förekom även inom idrottsrörelsen
19

. Samtidigt har det också i en 

forskningsrapport som har publicerats av Scandinavian Journal Of Medicine & Science In 

Sports visats på ett samband mellan självuppskattning och fysisk aktivitet. I artikeln 

poängteras att ledarna bör vara medvetna om att andras positiva uppskattning av barnets 

prestation inte nödvändigtvis överensstämmer med att barnet känner sig framgångsrikt. Här 

rekommenderas ett individuellt anpassat fysiskt aktivitetsprogram som stödjer och utvecklar 

sportkompetens, fysisk kondition och en upplevelse av att känna sig nöjd med sin kropp hos 

barn och ungdomar. Det är här viktigt för ledarna att förstå hur de ska planera innehållet och 

lägga rätt svårighetsnivå i aktivitetsprogrammet
20

. 

 

Stora prestationskrav och förväntningar från de vuxna upplevdes också stressande för 

ungdomarna där de kände pressen på sig att de skulle lyckas inom ett flertal olika områden, 

som skola, arbete, samt det sociala livet. Ungdomarna upplevde pressen att göra de rätta 

valen, vilket de själva kände inte var så lätt alla gånger utan det skapades en rädsla att 

                                                
16 Lindskog (1981) 
17 Barnombudsmannens rapport 2008 
18 Barnombudsmannens rapport 2008 
19 Barnombudsmannens rapport 2008 
20 Scandinavian Journal Of Medicine & Science In Sports (2005) 
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stämplas som misslyckad. Ungdomarna tog även upp medias påverkan genom alla artiklar om 

hur de skulle kunna bli snyggare, vilket ungdomarna menade istället ledde till att de blev mer 

missnöjda med sin kropp
21

.  

 

Dagens ungdomar, menar Lalander, m.fl.,
22

 är världsmedborgare, vilka, enligt författarna, 

karaktäriseras av ombytlighet. Författarna tar upp ett tydligt exempel – generation X – där 

ungdomarnas individualitet värderas högt. När ungdomarna börjar fastna i en viss stil, byter 

de till en annan. Ungdomarna umgås på Internet där de sociala reglerna som normalt styr våra 

liv saknas eller är av en annan natur. Här kan ungdomarna tala och umgås så länge de känner 

sig stimulerade av det. Internet har även en roll som identitetsskapare genom att ungdomarna 

kan pröva identiteter, behålla delar av dem eller kasta bort vissa karaktärsdrag de inte känner 

sig bekväma med. På Internet söker vissa ungdomar förklaringar till sina psykiska och sociala 

problem och kan där ventilera dem med andra men samtidigt kan det vara ett sätt att inte ta 

tag i sina problem fullt ut
23

. 

2.4 Kuratorn idag 

I dagens samhälle finns kuratorns arbete på flera olika nivåer – individ- grupp- och 

samhällsnivå. De främsta verktygen består av professionella samtal och förebyggande arbete. 

Inom samhällsnivån fungerar kuratorn som kunskapskälla och ska uppmärksamma brister i 

samhällsstrukturen. Kuratorn behöver både de samhälliga och beteendevetenskapliga 

baskunskaperna, samt en personlig förmåga att praktiskt tillämpa den här kunskapen inom 

samhällets olika instanser, med dess ständigt föränderliga lagstiftning
24

.  

 

Regeringen tillsatte 1998 en utredning efter rapporter från skolverket, elevvården och 

skolhälsovården. Rapporterna visade att elever söker vård som grundar sig i psykosociala 

problem och att kommunerna i allt större omfattning anlitar extern hjälp från kuratorer för att 

kunna bemöta de enskilda akuta ärendena
25

. Det har även lagts ett förslag till regeringen om 

behovet att satsa på fler tjänster inom den offentliga sektorn
26

. Även barnombudsmannens 

                                                
21 Barnombudsmannens rapport 2008 
22 Lalander, m.fl. (2007) 
23 Lalander, m.fl. (2007) 
24 Lundin, m.fl. (2009) 
25 SOU 1998:59 
26 Motion 2005/06:Ub451   
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rapport lyfter fram behovet av fler resurser inom skolan och föreslår en vårdkedja som skall 

följa barnet upp till vuxen ålder
27

.  

 

3. Teori 

Under teoriavsnittet presenterar vi de teorier vi anser är relevanta för vår studie och den 

frågeställning vi har.   

3.1 Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky
28

 menar att alla förr eller senare utsätts för fysiska, psykiska och/eller sociala 

påfrestningar. Trots påfrestningarna förblir en del friska – vissa individer kan hantera 

spänningsmoment utan att det blir en stressfaktor – medan andra istället blir sjuka. Han 

förklarar det här med att individerna har olika motståndskraft som kan ha att göra med 

skillnader i arv eller vår tidigare miljö. För Antonovsky är det viktigaste att människor lär sig 

att hantera sina liv i medgång eller motgång eftersom det inte går att undvika påfrestningar. 

Han menar att det inte bara räcker med att ”laga bron” för att förhindra att människor ramlar i 

floden utan det gäller i första hand att lära folk simma – att göra det bästa av situationen
29

. Det 

här skapas genom att göra tillvaron sammanhängande och Antonovsky har för det här 

ändamålet myntat begreppet KASAM – känsla av sammanhang. I begreppet ingår 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet, samt meningsfullhet som är tätt sammanflätade 

och relaterar till varandra
30

.  

 

KASAM
31

 handlar om hur människan uppfattar verkligheten som meningsfull, begriplig, samt 

hanterbar, där de med ett starkt KASAM, klarar av stressorer, påfrestningar och sjukdomar på 

ett bättre sätt. För Antonovsky innebär en stressor något som för in oordning i systemet. Det 

kan innebära en över- eller underbelastning eller en situation där individen inte har möjlighet 

att medverka vid beslut. Det som har byggt upp styrkan hos KASAM är sammansättningen av 

olika generella motståndsresurser och motståndsbrister, där exempelvis jagstyrka, välstånd, 

kulturell stabilitet, betraktas som motståndsresurser och kroniska stressorer i personens 

omgivning och/eller inom han/henne ses som motståndsbrister. Antonovsky definierar därför 

begreppet KASAM som en global hållning som visar på vilket sätt personen har tillit till de 

                                                
27 Barnombudsmannens rapport 2008 
28 Antonovsky (2007) 
29 Antonovsky (2007) 
30 Antonovsky (2007) 
31 Antonovsky (2007) 
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stimuli som kommer inifrån och utifrån honom/henne. För att kunna möta kraven som stimuli 

ger upphov till krävs att struktur, förutsägbarhet och begriplighet finns för handen, samt att de 

här kraven ses som utmaningar värda att investera och engagera sig i.  

 

Antonovsky redogör för olika perspektiv – det patogena synsättet som beskriver varför 

människor sjukdomars uppstår, kontra det salutogena – som Antonovsky förespråkar – där 

fokus istället ligger på hur hälsan uppkommer och bevaras. Inom det salutogena synsättet ses 

hälsodimensionen som ett kontinuum hälsa – ohälsa. Perspektivet ger inga löften om 

problemlösning ur den komplexa väv som människors liv består av. Det kan däremot ge 

djupare insikt och förståelse för att därmed kunna röra sig mot kontinuets friska pol. Han 

menar att inte heller det salutogena synsättet är ett mirakelsystem. Det handlar snarare om att 

hitta copingstrategier för att kunna finna positiva bidrag i det befintliga sociala system som 

individen befinner sig i. Med coping åsyftar Antonovsky olika framgångsrika sätt att hantera 

problemen
32

.  

 

Begriplighet är en kognitiv komponent och den handlar om på vilket sätt vi upplever att de 

stimuli vi kommer i kontakt med, kan förstås av intellektet. Det betyder att informationen så 

att säga är uppbyggd på ett strukturerat, sammanhängande och tydligt sätt. Det gäller både 

stimuli inifrån personen själv och utifrån. Personer som har en hög känsla av begriplighet, har 

en förväntan att de stimuli eller erfarenheter han/hon kommer att möta i framtiden kommer att 

kunna förstås – det här även om det skulle inträffa svåra händelser
33

. Med hanterbarhet åsyftar 

Antonovsky
34

 i vilken utsträckning personen upplever att det finns resurser omkring 

honom/henne som kan hjälpa till att styra upp alla de krav som inre och yttre stimuli för med 

sig. Resurserna kan finnas inom personen själv eller i hans/hennes omgivning i form av en 

partner, vän, kollega eller en läkare – människor som personen upplever finns där vad som än 

händer. Således känner sig inte personen som att han/hon är offer för allt som händer. 

Meningsfullhet enligt Antonovsky
35

 handlar om på vilket sätt allt som händer omkring 

personen har någon form av mening – att livet även innefattar en känslomässig dimension. 

Det handlar om vad som motiverar personen till att känna att han/hon vill engagera sig i olika 

saker på ett emotionellt sätt. Det handlar också om hur personen ser på livet – om svårigheter 

                                                
32 Antonovsky (2007) 
33 Antonovsky (2007) 
34 Antonovsky (2007) 
35 Antonovsky (2007) 
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ses som utmaningar eller bördor. När en person med en stark meningsfullhet möter en svår 

livshändelse, konfronteras han/hon med den och söker en mening i den och gör sitt yttersta för 

att med värdighet komma igenom den
36

. Antonovsky anser att samtliga komponenter i 

KASAM är nödvändiga men några av komponenterna är viktigare. Viktigast är komponenten 

meningsfullhet och han menar att om den inte är hög, kommer inte begripligheten eller 

hanterbarheten heller att kunna vara höga i längden. Den komponent som är näst viktigast är 

begriplighet. Han menar då att komponenten hanterbarhet kräver en förståelse därför att det är 

viktigt att ha en klar bild över kraven för att hitta resurser att hantera dem med
37

.  

3.2 Thomas J. Scheffs teori om de sociala banden 

Scheff
38

 menar att bevarandet av de sociala banden är det mest avgörande mänskliga motivet 

och enligt honom är det de sociala banden som håller samman samhället. Centralt för 

upprätthållandet av de sociala banden är emotionerna skam och stolthet. Scheff anser vidare 

att en balans mellan närhet och distans här bör finnas och använder för det här ändamålet 

Bowens begrepp – differentiering – för att gradera bandens spändhetsgrad. Scheff menar att 

hela det moderna samhället består av en överdifferentiering där han anser att de sociala 

banden är för löst spända, vilket leder till att skam och stolthet undertrycks. Dessutom blir 

individen här viktigast på bekostnad av gruppen. Är banden istället för spända leder det till en 

underdifferentiering, vilket betyder att medlemmarna är för konforma i relationen till 

varandra. Det som Scheff tycker är den bästa balansen för upprätthållandet av de sociala 

banden är en optimal differentiering, vilket betyder ett intakt band. Vid en optimal 

differentiering är både individens och gruppens behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt
39

.  

 

Scheff
40

 har synpunkter på Durkheims teori på makronivå där termer som det organiska och 

det mekaniska samhället används. I det organiska samhället handlar solidariteten om sociala 

relationer där personerna samarbetar men där hänsyn tas mer till rollerna än till de enskilda 

personerna. Individen är här central. I det mekaniska samhället – det traditionella – förväntas 

solidariskt alla medlemmar ge lika mycket till det kollektiva. Durkheims teori ligger mer på 

samhällsnivå medan Bowens befinner sig på individ- och gruppnivå. Scheff för in några 
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mellansteg i sin teori. Det här för att kunna få till en länk mellan mikro- och makrovärlden där 

han mestadels utgår från Goffmans analys av mikrovärlden. Goffman använder begreppet 

”state of talk” som ett sorts förhållningssätt för upprätthållandet av de sociala banden. Utifrån 

det här kunde Scheff sedan ana två olika system som är sammanbundna – 

kommunikationssystemet och hänsynsemotionssystemet. Kommunikationssystemet lägger 

tonvikten vid språket genom vilket vi lär känna varandras tankar men hänsyn tas även till det 

icke-verbala språket. Hänsynsemotionssystemet däremot handlar om omedvetna gester, vilket 

möjliggör att en värdering av varandras status kan göras. Det kan handla om att personerna 

försöker läsa varandras tankar, beteenden, skapa en ömsesidig förståelse eller undvika 

förlägenhet. Det här för att samklang ska kunna skapas. Enligt Scheff är 

hänsynsemotionssystemet det viktigaste och fungerar som ett osynligt och subtilt system där 

det sociala inflytandet kan upplevas som tvingande genom de belöningar och bestraffningar, 

stolthet kontra skam kan ge upphov till.  

 

I Goffmans teori var huvudidén att legitimiteten ska kunna överbrygga kommunikations- och 

hänssynsemotionssystemet för att därigenom utveckla en ömsesidig förståelse för deltagaren i 

relationen. Den här bekräftade legitimiteten bör både kännas och kunna uttryckas för att inte 

någon av parterna ska känna sig avvisade, vilket därmed i så fall skulle kunna hota det sociala 

bandet – ett hot som i förlängningen skulle kunna leda till våldsamma känslor. Vi försöker 

genom hela vuxenlivet bevara de sociala banden där skam och stolthet utsätts för 

påfrestningar dagligen. Tecken som rodnad, snabbt tal, social fobi kan ses som signaler på 

osäkra sociala band när individen har varit med om ett pinsamt misstag eller har upplevt 

bristande hänsyn eller respekt från andra medlemmar i sin omgivning och utvecklat 

skamkänsla. Vi undviker att tala om saker som anses pinsamma och vi skäms för att vi skäms, 

samt vi förringar förlägenhet genom att förneka det. Lewis menar att den minst erkända 

känslan i det moderna samhället är genering, skam och förödmjukelse. Hon menar dessutom 

att skuld är en känsla som tillhör skamfamiljen – en åsikt Scheff delar. Skam är mer som en 

språkkod, enligt Lewis och skam konstrueras via socialisation och med språkets hjälp
41

. 

Scheff redogör för Lewis känslofälla
42

. Enligt Lewis har skam en tendens att smitta av sig 

genom att en person kan känna av den andre personens skam. Hon menar att andra känslor 

kan finnas med i anslutning till skammen men att ilska ofta ingår som en del i skamkänslan. 

Scheff anser att hon dock bara behandlar vad som händer inom deltagarna i en s.k. 

                                                
41 Scheff  (1994) 
42 Scheff  (1994:76) 
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intrapersonell känslofälla till skillnad från Goffman som endast tittar på vad som händer 

mellan deltagarna i vad som skulle kunna betraktas som en interpersonell känslofälla. Här vill 

Scheff kombinera Goffmans mer sociala analys med Lewis mer psykologiska till ett system 

där skammen tillsammans med exempelvis ilska uppkommer både inom och mellan 

deltagarna. Skam i sig är inget problem men kan utvecklas till patologisk om skammen inte 

blir erkänd eller igenkänd
43

.  

 

Vid lyckade sociala möten sker en samklang (attunement) och det är just på grund av den här 

samklangen som upprätthållandet av sociala band kan komma till stånd. För Scheff är de 

primära sociala emotionerna skam och stolthet, där skam hotar de sociala banden och stolthet 

stärker dem. Skam och stolthet kan följaktligen ses som en sorts indikator på hur det står till 

med de sociala banden. Om de sociala banden är undertryckta i det moderna samhället kan vi 

följaktligen förvänta oss att även skam och stolthet är det. Den individ som vilar tryggt i nära 

sociala band, förstorar inte upp upplevelsen av skammen och kan med hjälp av en stor portion 

humor motverka skamkänslorna
44

.  

3.3 Moria von Wrights punktuella kontra relationella positionsteori 

Von Wright
45

 behandlar två olika synsätt – det punktuella och det relationella synsättet. Här 

frågar hon sig vad som bildar den unika individualiteten hos människan och därmed gör oss 

unika tillsammans med andra människor. Det perspektiv vi väljer får följder för hur vi 

upplever subjektiviteten, menar hon. Utifrån den punktuella infallsvinkeln ses människan som 

avgränsad. Människans biologiska och psykologiska aspekter tillsammans med hennes 

historia, samt den sociala kontext hon befinner sig i, fastställer vem hon är. Attityden att 

subjektiviteten kan fastställas är central och perspektivet förknippas, menar författaren, till en 

individinriktad subjektsuppfattning där relationen mellan människor kan förstås som ett 

samspel mellan separata subjekt. Med en relationell aspekt betraktas istället människan i 

förhållande till andra människor och de betraktas som en förutsättning för den enskilda 

individens existens. Det betyder att människans subjektivitet inte består av individuella 

karaktärsdrag utan det är istället de gärningar som visar sig i relationen mellan människor som 

bildar subjektiviteten och den är därmed beroende av andra människor i tid och rum. Eftersom 

det finns så många olika uttryckssätt för subjektiviteten, går det aldrig att för evigt fastställa 
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vem en människa är. Hon är därmed i ständigt vardande. Människan beter sig som ett 

handlande subjekt när hon möter andra människor
46

.  

 

Von Wright
47

 redogör för läroplanen där det står att elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter, samt tänkande, ska vara en utgångspunkt för lärarens undervisning. Här anser 

författaren att de pedagogiska följderna dock blir helt annorlunda beroende på om läraren 

använder det punktuella eller det relationella synsättet som utgångspunkt. Det punktuella har 

fokus på enskilda människors relationer och karaktärsdrag medan ett relationellt 

förhållningssätt utgår från relationer, vilket skapar villkor för ett pedagogiskt möte. Det 

innebär att lärare och elever här möts som unika människor. Det här trots att förhållandet dem 

emellan innehåller en assymetrisk maktrelation. Lärarens har i den punktuella positionen 

synen av sig själv som handledare och som mittpunkten i själva undervisningsförloppet. 

Hans/hennes strävan här är att vara delaktig i allt samspel där undervisningen ses som 

åtskilliga interaktionssituationer mellan honom/henne själv och varje enskild elev. Författaren 

anser att det här riskerar att urholka den sociala responsiviteten där det finns ett stort antal 

elever. Anledningen till det är att läraren möjligen upplever att han/hon inte förmår att ha 

varje enskild elev som utgångspunkt. För att kunna kringgå det, försöker läraren istället att 

finna information för att kunna förutspå orsak och verkan om eleven. Genom att läraren ser 

till olika karaktärsdrag och potentialer hos eleven blir eleven ett vad. Det här vadet förhindrar 

då att elevens vem synliggörs. I den relationella positionen kan däremot elevernas mångfald 

synliggöras genom att fokuseringen ligger på elevernas unika individualitet. Sociala 

klassificeringar som kön, klass och etnicitet beaktas inte i den här positionen. Läraren ser 

dessutom inte bara till vem eleven är. Fokus ligger även på vem eleven kan vara. Således kan 

varken läraren eller eleven svara på vem eleven är. Svaret finns istället i relationen mellan 

läraren och eleven. Det här eftersom både lärare och elever ständigt förändrar sig i den här 

processen
48

. 

 

4. Metod 

Nedan presenterar vi metoder och hur vi i övrigt gått tillväga när vi gjort vår empiriska studie, 

samt dess sammanställning. Genomgripande i arbetet har hänsyn tagits till etiska aspekter. 

                                                
46
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4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har intervjuat kuratorerna för att få en uppfattning om vilken betydelse de anser att deras 

yrkesroll har för den psykosociala hälsan. Vi har utgått från en hermeneutisk metod för att 

kunna tolka intervjumaterialet. Hermeneutiken utgår från att vår uppfattning av verkligheten 

alltid är en tolkning av densamma där det fokuseras på subjektet som upplever och tolkar den 

sociala verkligheten, menar Elin Lundin
49

. Fördelen med metoden är att det går att dra 

slutsatser kring en tredje person – i det här fallet de respondenter vi har intervjuat. Inom 

hermeneutiken är vi tolkare mot en tolkningshorisont där hänsyn tas till tolkarens 

förförståelse, vilket betyder att varje förståelse har sin grund i tidigare förståelse. Forskaren 

kan sedan med utgångspunkt från den här tolkningshorisonten, med den här metoden tolka det 

som granskas
50

. Kvale
51

 beskriver tolkningen av meningen som en hermeneutisk cirkel där en 

text förstås genom en process där de individuella delarnas mening avgörs av meningen i 

textens helhet så som den förekommer. För att vi skulle kunna tolka materialet som vi fått på 

intervjuerna, kände vi därför att det var viktigt att vi hade en förståelse för helheten. I det här 

fallet innebar det konkret att det som sades under intervjuerna bara kunde förstås i sin kontext. 

Vi behövde således förstå hur varje kurator arbetade och i vilket sammanhang allt sades för att 

kunna göra rätt tolkningar. Vi var här medvetna om att den bästa tolkningen hade varit att ta 

varje respondent för sig men för att undvika upprepningar och för att sammanfatta ett 

omfattande material har vi istället valt att fokusera på olika teman. Anledningen till att vi valt 

tematisering, är att vi ville lyfta fram olika mönster. Vi har därmed en tydlig induktiv ansats. 

Christensen
52

 menar att vid induktion dras slutsatser att fenomenet alltid förhåller sig på ett 

visst sätt efter tillräckligt många försök med samma utfall – alltså en generalisering. För att vi 

inte helt skulle förlora det partikulära har vi även lyft fram de enskilda kuratorerna i olika 

sammanhang. 

4.2 Förförståelse 

Elin Lundin hänvisar till Gadamers tolkning av Heidegger som menar att det inte går att 

komma bort från livsvärlden och i allt det vi möter, påverkas vi av den förförståelse vi har av 

det vi möter
53

. Aspers
54

 anser att förförståelsen är grundad i vardagsförståelse och att den är 
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oumbärlig för att komma fram till den förståelse forskningen handlar om. Vår förförståelse 

när det gällde kuratorns arbete var att vi bägge var positivt inställda till kuratorsyrket där vi 

ansåg att samtalet var viktigt. Vår egen erfarenhet av professionella samtal var att en av oss 

har arbetat som egenföretagare inom hälsobranschen, samt inom psykiatrin, där samtalet varit 

en central del. Den andra har arbetat inom kommunal verksamhet med stödjande och 

utredande samtal. Inom den kommunala verksamheten innebar det dessutom ett samarbete 

med olika myndigheter som t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 

vuxenpsykiatrimottagningen (VPM). Dessutom ansåg vi att vi hade förförståelse genom att ha 

läst om olika samtalstekniker inom ramen för vår högskoleutbildning, samt inom vår tidigare 

yrkesverksamhet. En annan faktor som kan vara av betydelse för hur vi ser på kuratorsyrket 

och samtalen kuratorerna har med människor, är vår egen livserfarenhet. Vi är t.ex. bägge 

föräldrar och har därmed egen erfarenhet av barn och ungdomars situation i samhället. 

4.3 Val av metod 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning med en semistrukturerad intervjumetod i form av tio 

intervjuer – fem inom kommunen och fem inom landstinget. Av de fem kommunintervjuerna 

var fyra förlagda på olika skolor, samt en på en ungdomsmottagning i en mellanstor svensk 

kommun. De fem intervjuerna inom landstinget var alla förlagda till psykiatrin – fyra inom 

vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) och en inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i en 

annan mellanstor svensk kommun. Syftet med kvalitativ forskningsintervju är att få 

skildringar av respondentens verklighet som sedan kan tolkas
55

. Vi har använt oss av den 

semistrukturerade intervjun. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en färdigställd 

lista med ämnen som ska tas upp, samt frågor som ska besvaras men forskaren kan vara 

flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. Respondenten tillåts här också att utveckla sina 

åsikter och idéer mer utförligt inom ramen för ämnet eftersom frågorna är öppna och 

tyngdpunkten ligger på respondentens uppfattningar
56

. Vi tyckte att den här varianten passade 

särskilt bra eftersom vi kunde få med specifika teman som vi ansåg var viktiga för att täcka in 

så mycket som möjligt av sammanhanget. Respondenten har då i vår studie en möjlighet att 

utveckla sina tankar och är inte helt styrda av våra frågor. Här hoppades vi att vi kunde få 

fram lite nyanserat material för att om möjligt kunna besvara vår frågeställning.  
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Vi valde att sprida intervjuerna till skola, ungdomsmottagning, BUP och VPM. Vår 

utgångspunkt för den här spridningen, var att vi antog att eleven i första skedet när det gäller 

psykosocial ohälsa besöker skolkuratorn. När det handlar om djupare problematik som 

skolkuratorn inte har kompetens för remitteras eleven ofta vidare till BUP. När eleven fyller 

18 år kan han/hon istället flyttas över till VPM vid behov. Ungdomsmottagningen tyckte vi 

var viktigt att få med p.g.a. att vi ansåg att sex- och samlevnadsfrågor i högsta grad ingår i den 

psykosociala hälsan och problem här menar vi kan ställa till med mycket ohälsa bland 

ungdomar. Det metodspråk vi var närmast under arbetet var det naturalistiska. Inom det 

naturalistiska synsättet beskrivs verkligheten utifrån deltagarens perspektiv och forskaren låter 

berättelsen växa fram och hänsyn tas till kontext
57

. Vi har skildrat verkligheten som våra 

respondenter lade fram den och tagit hänsyn till sammanhanget men samtidigt har vi till viss 

del styrt intervjuerna genom våra teman och med våra följdfrågor. Gubrium/Holstein
58

 anser 

vidare att det som är viktigt när verkligheten beskrivs är att forskaren även tar hänsyn till 

ansiktsuttryck, minspel och dylikt. Det sistnämnda har vi dock inte kunnat göra fullt ut. Det 

här eftersom en av oss svarade för hälften av intervjuerna medan den andra svarade för den 

andra halvan. Koncentrationen gick mestadels åt till innehållet i vad som sades och till att 

ställa följdfrågor vid de rätt ställena. Därmed är vi medvetna om att vi kan ha missat en hel 

del information för att beskriva verklighen så bra som möjligt. Vi har således haft ett stänk av 

naturalistiskt metodspråk men har inte kunnat använda det fullt ut. 

4.4 Urval 

Enligt Aspers
59

 är det en fördel om det finns möjlighet att få kontakt med en gatekeeper för att 

få tillträde till fältet. Den av oss som gjorde intervjuerna inom landstinget kontaktade en 

kurator på VPM och berättade om vårt syfte med intervjuerna och frågade honom om han 

ville delta. Av honom fick vi sedan mängder av namn till andra tänkbara kontakter på VPM 

och en på BUP som vi kunde intervjua. Den här första kuratorn blev på det sättet gatekeeper 

för att få tillträde till psykiatrin. Vi valde då av namnen vi fick av vår gatekeeper, ut personer 

som satt på olika enheter för att få en så stor spridning som möjligt – det här för att täcka upp 

de olika patientkategorier som finns inom öppenvårdspsykiatrin. På grund av brister i 

tillgängligheten blev det allmänpsykiatriska teamet representerat av två kuratorer. 

Respondenten på BUP som vi fick namnet på, kontaktade vi och bokade tid för intervju. Den 
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andra av oss som gjorde intervjuerna inom kommunen skickade ut e-post till samtliga 

skolkuratorer. Allt eftersom positiva svar erhölls, skedde urvalet så att det blev en spridning 

mellan låg- mellan- hög- stadium, samt gymnasium – så att således alla stadier blev 

representerade. Här var avgränsningen svår eftersom några kuratorer överlappade varandras 

årskurser eftersom de arbetade på mer än en skola. En av de fyra skolkuratorerna som ville 

delta, gav sedan namnet till kuratorn på ungdomsmottagningen och blev därför något av en 

gatekeeper för tillträdet dit. Vi kontaktade kvinnan på ungdomsmottagningen och bokade 

intervjutid med henne. Vi är dock medvetna om att urvalet hade kunnat ske på annat sätt och 

att det till viss del kan ha påverkat vårt resultat. För att frågeställningen ska kunna besvaras så 

bra som möjligt är det enligt Kvale
60

 viktigt att empirin innehåller tillräckligt många 

respondenter och att det ibland tenderar att antingen bli för få eller för många. Vi gjorde tio 

intervjuer och det tycker vi gav en stor mängd material för att kunna besvara vår 

frågeformulering. Samtidigt har vi velat ha en stor spridning mellan skola, 

ungdomsmottagning, VPM och BUP, vilket gjort att vissa instanser inte har haft så hög 

representation. Anledningen till att vi valde bara en respondent på ungdomsmottagningen 

hängde på tillgänglighet och att vi bara hade en på BUP berodde på att alla patientkategorier 

fanns representerade här för barn- och ungdomar under 18 år. Vi är här medvetna om att 

materialet kunnat bli mer nyanserat med fler respondenter inom respektive område.  

 

Vi valde att intervjua kuratorer som var yrkesverksamma för att få deras perspektiv på hur de 

ser på sina möjligheter att påverka den psykosociala hälsan. Anledningen till att vi valde att 

inte intervjua några elever, var att de flesta eleverna är minderåriga och hade behövt ett 

samtycke från sina föräldrar. Vi kände att det hade gett oss mer svårigheter att få access. 

Dessutom funderade vi på hur urvalet av eleverna/patienterna skulle ha gått till. Om kuratorn 

hade gjort urvalet, hade det skett på premisser vi inte själva hade kunnat påverka. Frågan 

skulle kunna komma upp om varför vissa elever/patienter valdes framför andra eller varför 

vissa elever/patienter som tillfrågades, inte ville medverka. Omvänt, om vi själva skulle göra 

urvalet – har vi tillräckligt med kunskap för att kunna göra ett väl avvägt urval? Vilka skulle 

vi i så fall välja? Hur skulle vi dessutom kunna veta vilka elever/patienter som går hos 

kuratorn? Vi skulle ha varit beroende av att kuratorn hade gett oss en lista med alla 

elever/patienter men av hänsyn till sekretessen som finns inom både kommunen och 
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landstinget, är det här, menar vi, omöjligt att genomföra. Inom psykiatrin ansåg vi vidare att 

det skulle kunna finnas svårigheter att hitta patienter med en någorlunda jämn fördelning 

eftersom det här finns många olika sjukdomsbilder att ta hänsyn till. Diagnoserna i sig, menar 

vi, skulle kunna vara avgörande för om patienterna ville delta eller inte. Vi är dock medvetna 

om att vår undersökning endast innehöll svar från tio kuratorer och att resultatet kunnat bli ett 

annat om elever, patienter, anhöriga, myndigheter eller andra yrkesgrupper också blivit 

intervjuade. 

4.5 Tillvägagångssätt 

Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en intervjuguide med olika teman. Varje tema 

innehöll ett antal frågor som vi kunde ställa. Vi använde sju teman – bakgrund, organisation, 

metoder, arbetssätt, samtalsklimat, psykosocial hälsa, samt samarbete. De här ämnena ansåg 

vi borde ge en god bild över kuratorns arbete för att om möjligt kunna ge svar på vår 

frågeställning. Frågorna inom temaområdet, menade vi var viktiga att försäkra oss om att få 

med, eftersom en av oss ensam ansvarade för hälften av intervjuerna medan den andra ensam 

svarade för den andra hälften. Vi ansåg att det var särskilt viktigt att vi tog upp samma saker 

för att sedan lättare kunna göra jämförelser – alltså att validiteten säkerställdes. Kvale
61

 menar 

att validitet handlar om att påståendet är hållbart och trovärdigt. Vi försökte ha så lika 

förutsättningar som möjligt för att göra empirin trovärdig. Vi använde mp3-spelare under våra 

intervjuer. Enligt Denscombe
62

 är fördelen med det att det finns en fullständig dokumentation 

över innehållet i intervjun. Fördelen menar vi är att vi slapp att göra några anteckningar och 

därför helt och hållet kunde koncentrera oss på vad respondenten sa och därigenom kunde 

ställa följdfrågor på ett mer naturligt och genomtänkt sätt. Före intervjun frågade vi om det 

gick bra att spela in intervjun. Om respondenten känner sig besvärad av diktafonen bör inte 

den användas eftersom en obekvämhet i den situationen kan leda till ett felaktigt material
63

. 

Samtliga våra respondenter godkände att vi spelade in intervjun. Anledningen till att vi gjorde 

intervjuerna en och en var att inte respondenten skulle känna sig i underläge om vi var två 

som skötte intervjuerna. Barbara Czarniawska beskriver i Lundqvist m.fl.
64

 begreppet 

assymetrisk maktsituation som handlar om hur maktsituationer kan påverka fältarbetet. 

Samtliga intervjuer genomfördes i kuratorernas ordinarie samtalsrum, vilket vi menar 

ytterligare stärkte känslan av trygghet hos dem.  
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Anledningen till att just den ena ansvarade för intervjuerna inom kommunen och den andra 

inom psykiatrin var att vi ville ansvara för det område vi själva hade en viss erfarenhet av. Det 

här för att vi lättare skulle hänga med när det gällde bland annat olika organisatoriska frågor 

och psykiatriska diagnoser, etc. Samtidigt är vi väl medvetna om att det här valet kan ha gjort 

att vi hade en viss förförståelse som präglat intervjuns utformning och att materialet därför 

kunnat se lite annorlunda ut om vi istället gjort tvärtom. Efter intervjuerna transkriberade vi 

de intervjuer vi själva ansvarat för. Enligt Kvale
65

 är reliabilitet det som resultatet omfattar 

och genom att skriva intervjuerna ordagrant menar vi att reliabiliteten ökade. Aspers
66

 menar 

att det är viktigt att så fort som möjligt transkribera intervjuerna ordagrant. Nyberg
67

 menar 

också att det är väsentligt att göra det här omgående eftersom oklarheter i frågor eller svar då 

lättare kan upptäckas. Här ansåg vi därför att det var särskilt viktigt att vi själva ansvarade för 

våra egna intervjuer. Det här för att eventuella oklarheter lättare skulle upptäckas eftersom vi 

själva visste exakt hur vi hade menat när vi ställt frågorna. Vi bestämde oss även för en mall 

vi skulle använda för att utskriften skulle bli så enhetligt som möjligt. Omedelbart när vi hade 

transkriberat våra intervjuer skickade vi dem till varandra så att den andre fick ta del av dem 

för att vi omgående skulle kunna börja diskutera och jämföra dem.  

4.6 Hur fältarbetet gick 

Intervjuerna tyckte vi utvecklade sig väl. De flesta samtalen flöt på bra och frågorna kom 

naturligt in i samtalet. Vid flera av intervjuerna behövdes ytterligare förtydliganden av 

frågorna. Några av intervjuerna blev kortfattade eftersom respondenterna bara svarade 

kortfattat på frågorna, medan några istället lätt svävade ut varav vi försiktigt fick leda dem 

tillbaka till ämnet. Vissa frågor märkte vi dock att respondenterna inte hade reflekterat så 

mycket över tidigare. Här skulle resultatet kunnat bli mer nyanserat om de hade vetat frågorna 

i förväg men vi ville ha deras egen version så mycket som möjligt utan att materialet skulle 

vara färgat. Vi valde att ha med många frågor men kände att vi kunde ha begränsat dem mer 

och istället låtit respondenterna prata mer fritt. Anledningen till den stora mängden frågor var 

att vi var för sig svarade för hälften av intervjuerna och att vi ansåg att det här sedan skulle 

underlätta vid jämförelser av materialet. Det som var bra med att göra intervjuerna ensamma, 

var att vi fick en jämn maktbalans under intervjusituationen. Så här i efterhand har vi dock 

funderat över om vi kanske hade fått en djupare förståelse för intervjumaterialet om vi varit 

                                                
65 Kvale (1997) 
66 Aspers (2004) 
67 Nyberg (2000) 



 21 

två på samtliga intervjuer. Vi hade tidigare provat intervjufrågorna på varsin kurator men nu 

efteråt, inser vi att vi borde gjort en mer omfattande test. Några frågor märkte vi under 

intervjun gick in i varandra och när vi kommit en bit in i vår intervjuguide, noterade vi att 

många frågor redan var besvarade.  

 

Vi påverkade även troligen respondenterna på olika sätt. Vårt val – som vi tidigare nämnde – 

att vi svarade för det område vi tidigare hade erfarenhet av, gjorde att intervjuerna flöt på lätt. 

Det här antagligen för att vi hade en viss insikt i området. Många onödiga följdfrågor kring 

exempelvis psykiatriska diagnoser eller andra praktiska detaljer kunde undvikas. Omvänt 

kanske samtalet blivit ett helt annat om intervjuaren inte var lika insatt i området. En av oss är 

man och den andra kvinna och vårt respektive kön, har säkerligen också påverkat 

respondenterna under intervjuerna, liksom våra olika personligheter. Vi är bägge i 

medelåldern och har således intervjuat respondenter som var både yngre och äldre än vi 

själva. Alla de här faktorerna kan ha påverkat intervjumaterialet. Vi fick efter intervjun 

indikationer från flera respondenter att de genom alla våra intervjufrågor, fått många tankar 

att reflektera över kring sitt arbete och att det verkade ha satt igång en process hos dem. 

4.7 Etiska aspekter 

Att ta hänsyn till samtycke och att respondenten får vetskap om att han/hon blir föremål för 

forskning är väsentligt. Att dessutom kunna garantera anonymitet, rätt utskrift och att 

respondenten ska ha ett visst inflytande över analysen och tolkningarna som görs är viktigt
68

. 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet viktiga krav att ta hänsyn till
69

. Vi informerade 

respondenterna om alla de här aspekterna i samband med intervjun, tillsammans med syfte 

och övergripande syfte för arbetet så att de förstod avsikten med forskningen. Dessutom 

lovade vi att de som önskade skulle få ett färdigt exemplar av uppsatsen. Därefter bad vi om 

och fick samtycke till att spela in intervjuerna, vilket var viktigt – som vi tidigare nämnde – 

samt poängterade att respondenterna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vi 

berättade att vi skulle fingera deras namn och utelämna orter eller annan information för att 

inte respondenterna eller deras arbetsplats skulle kunna härledas. Här är det, anser vi, en svår 

avvägning om vad vi ska ta med i materialet för att inte någon genom uteslutningsmetoden, 
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ska kunna spåra respondenterna. Enligt Aspers
70

 är det väsentligt att redan i utskriftsstadiet 

säkra konfidentialiteten för respondenterna och göra en detaljerad utskrift av 

intervjumaterialet. Vi hade gjort två egna delar i intervjuguiden – en före intervjufrågorna och 

en efter för att inte glömma bort viktig information vi skulle ge före och efter intervjun. Efter 

att vi spelat in allt material, valde vi redan under transkriberingen att omedelbart fingera 

respondenternas namn och utelämna ortsnamn. Det här för att minimera risken att 

respondenter eller arbetsplatser skulle gå att spåra.  

4.8 Reflektion över det empiriska arbetet och metoden 

Vår egen förförståelse kring psykisk ohälsa kan självklart ha påverkat vårt urval av 

respondenter. Vi gjorde valet att intervjua de respondenter vi trodde skulle ge oss bästa 

möjliga material för vår studie. Det här utifrån att barn- och ungdomar mår allt sämre och 

riskerar att förutom hos skolkuratorn, hamna på BUP och senare inom den psykiatriska 

öppenvården. Med det här som utgångspunkt, trodde vi att vi skulle få en stor mängd material 

för att sedan till slut, kunna besvara frågeställningen – vilken betydelse kuratorn har för den 

psykosociala hälsan. Det vi uteslöt från vår studie var personal från socialförvaltningen 

eftersom inga där kallar sig kuratorer. Vi tänker då framför allt på de familjeterapeuter som 

arbetar där med hela familjen och dess nätverk. Många kuratorer i såväl skola som psykiatri 

nämnde dessutom att en bakgrund inom socialförvaltningen var viktig för kuratorsyrket. Vi 

känner därför att mer information från socialförvaltningen kunnat ge oss en ännu bredare 

förståelse men vi var tvungna att någonstans göra en avgränsning. Vi skulle ha kunnat byta ut 

ett par skolkuratorer mot andra typer av kuratorer eftersom några skolkuratorers 

årskursfördelning många gånger överlappade varandras eftersom flera arbetade på mer än en 

skola. Här var det tillgängligheten som styrde. Detsamma gäller på den allmänpsykiatriska 

enheten där vi kunde byta ut en av de två kuratorerna vi intervjuade mot någon annan kurator 

men där fanns också åtkomstproblem.  

 

Det vi också uteslöt var kuratorer på vårdcentraler och sjukhus – inom både psykiatri- och 

somasida. Det här skulle i så fall ha kunnat ge en ännu större spridning eftersom 

vårdcentralerna får kontakt med människor med lättare psykiska problem och många av 

eleverna som mår dåligt kan som vuxna tänkas hamna här i ett första skede. Anledningen till 

vårt val var att vi ville i första hand intervjua kuratorer som var specialiserade på psykiatri. 
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Det kan även tänkas att människor som exempelvis har försökt ta livet av sig hamnar på en 

somatisk avdelning och sedan blir utskrivna utan att komma till psykiatrin. Här kan en 

bedömning ha gjorts att patienten inte riskerar att göra ett nytt försök. Detsamma gäller kriser 

vid olika fysiska sjukdomar där patienten möjligen riskerar att hantera krisen sämre p.g.a. en 

psykisk ohälsa som dock är av så lindrig art att vederbörande aldrig uppsöker psykiatrin. Vi 

valde också bort sjukhusets psykiatrikuratorer med anledning av att många av de som legat 

inlagda inom slutenvården senare har en kuratorskontakt inom öppenvården på VPM. Vi 

valde också bort åldringspsykiatrin, vars betoning mer ligger på demenssjukdomar. Många av 

de här barn- och ungdomarna skulle självfallet kunna hamna även inom de instanser vi valt 

bort men vi valde det vi ansåg var de mest troliga instanserna. Vi har genomfört tio intervjuer 

som i sig gav en enorm mängd material och vi kände att vi ville få material från skolans alla 

åldrar, olika patientkategorier inom psykiatrin – dock inte fördjupa oss i någon speciell 

sjukdomsbild. Av den anledningen valde vi att inte intervjua någon kurator som arbetade med 

exempelvis svårare ätstörningar på ätstörningsenheten eftersom de lindrigare fallen fanns på 

den allmänpsykiatriska enheten.  

 

Vi valde att inte ge kuratorerna information om våra frågor eller teman när vi bokade tid med 

dem utan vi berättade bara lite kort om att vi ville intervjua dem om kuratorns roll och den 

psykosociala hälsan. Det här för att vi inte ville att de skulle kunna förbereda sig för mycket 

genom att läsa på eller att diskutera frågorna med någon annan före intervjun. Det skulle i så 

fall, menar vi, kunna ge ett helt annat resultat. Vi fick ett omfattande material och valet hur vi 

skulle presentera vårt resultat var mellan att göra en tematisering eller att specifikt lyfta fram 

varje kurator i sitt sammanhang. Vi valde att tematisera för vi ansåg att det skulle underlätta 

analysarbetet och ge oss en större förståelse för helheten. Samtidigt är vi medvetna om att, om 

vi istället hade redovisat kuratorerna var för sig i sitt sammanhang, hade det kunnat ge oss 

viktiga specifika delar till vår analys. Anledningen till att vi inte lyfte kuratorerna särskilt var 

att de svarade så likt på många frågor och vi ville undvika upprepningar. Vi valde därför 

istället att lyfta fram det specifika de stod för under respektive tema.   

 

5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet från våra tio intervjuer med kuratorer. Fem intervjuer 

genomfördes inom kommunal verksamhet i en mellanstor kommun och fem intervjuer gjordes 

inom landstinget i en annan mellanstor kommun – båda i Sverige. Vi har fingerat samtliga 
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namn på de personer som resultatet berör och information om orter har systematiskt 

utelämnats. Av våra fem intervjuer inom kommunens verksamhet är fyra inom skolan och 

fördelade i olika åldersgrupper – ”Lena” inom låg- och mellanstadiet, ”Hanna” upp t.o.m. 

högstadiet, ”Lotta” upp t.o.m. gymnasiet, samt ”Sara” på gymnasiet. En intervju genomfördes 

på ungdomsmottagningen med ”Tina” som arbetar med ungdomar upp till 20 år. Av de fem 

intervjuerna inom landstingets verksamhet är samtliga inom psykiatrin. Fyra intervjuer är 

förlagda på vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) och en inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP). För enkelhetens skull används i fortsättningen förkortningarna VPM och BUP i 

redovisningen. Intervjuerna på VPM är fördelade på tre team. Inom det allmänpsykiatriska 

teamet är det två kuratorer – ”Ida” och ”Anna”. Det affektiva teamet representeras av en 

kurator – ”Sofia”. Slutligen är det ”Stellan” som arbetar inom psykosteamet. Intervjun på 

BUP gjordes med ”Bengt” som arbetar där med barn- och ungdomar upp till 18 år. Samtliga 

kuratorer i vår studie är utbildade socionomer. 

5.1 Kuratorns sammanhang 

Skolkuratorerna är anställda inom kommunen och arbetar alla självständigt. Flera kuratorer 

tillhör mer än en skola och upplever därför att det här skapar tillgänglighetsproblem. Själva 

arbetet styrs mycket av kuratorerna själva och cheferna har inte alltid fullständig inblick i 

kuratorns arbete. Samtliga kuratorer deltar i elevvårdsteam där olika professioner som studie- 

och yrkesvägledare, skolsköterska och pedagoger, m.m. ingår. Ungdomsverksamheten där 

Tina arbetar, delas av kommun och landsting. Hon arbetar där tillsammans med barnmorskor, 

undersköterska och läkare, samt samarbetar med socialförvaltningens familjebehandling. Alla 

respondenter på skolan tycker att socionomutbildningen är en bred utbildning som är bra att 

ha i botten. Flera lyfter fram att yrkeserfarenhet från socialförvaltningen är en användbar 

kunskap i arbetet. 

 

VPM bedrivs inom landstingets verksamhet och där ingår samtliga kuratorer i ett av flera 

självständiga team som är uppdelade efter patientkategorier. De här teamen kan bestå av 

kurator, psykolog, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt läkare. På BUP finns det 

även en specialpedagog anställd. Samtliga yrkesgrupper är inriktade mot psykiatrin och 

kuratorerna upplever samstämmigt att de har en fri roll i respektive team och kan lägga upp 

arbetet mycket som de vill inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen. Samtliga respondenter 

på VPM anser att en socionomutbildning är helt nödvändig och flera t.o.m. kallar sig 

socionomer istället för kuratorer.  
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5.1.1 Kuratorns målgrupp 

Till skolkuratorn kommer ungdomar många gånger spontant med ett brett spektra av problem 

– allt från sorg över att ha förlorat sin hamster till självskadebeteende och dödsfall i familjen 

med efterföljande vilsenhet i sorgeprocessen. Andra problem kan vara misshandel, övergrepp, 

bristande självförtroende eller mobbning. Flera skolkuratorer menar att ungdomarna verkar 

må sämre och sämre. Hanna om har arbetat med socialt arbete i många år på familjeenheten 

inom socialförvaltningen, menar att det på senare år blivit mer oro i klasserna, samt betydligt 

stökigare. Framför allt tycker hon att det har blivit mer vanligt att barn upplever sig vara 

ensamma i skolan – något som hon menar är en anledning till att många barn mår dåligt. 

Hanna uttrycker sig så här:  

 

”/…/Även om man är med i just den här gruppen, när man går med till maten, så är man 

ändå inte med, man går med som en skugga” Hanna 

 

Dessutom förekommer problematik inom familjen såsom skilsmässa eller med föräldrar som 

antingen är frånvarande genom att de arbetar oerhört mycket eller har andra problem som 

exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Det här kan då tendera att sprida sig ner till barnen 

som då blir symtombärare av de vuxnas problem. Risken finns att skolkuratorn felaktigt 

slussar barnet eller ungdomen vidare till BUP när det egentligen handlar om en 

familjeproblematik. Om familjeproblem misstänks är det viktigt att föräldrarna är med i 

processen för att kunna hjälpa barnen, menar Lena som är kurator på låg- och mellanstadiet. 

Blir problematiken för tung och svårhanterlig kan skolkuratorn bli tvungen att koppla in 

socialtjänsten. Tinas målgrupp är densamma som i skolan men ungdomsmottagningen är 

specialiserad på sex- och samlevnadsfrågor. 

 

Inom psykiatrin finns det ett remissystem och när en ny patient kommer så tar samtalet 

formen av ett bedömningssamtal med en given mall att utgå ifrån. Anna inom den 

allmänpsykiatriska enheten menar att det handlar om att kartlägga patienten. Inom psykiatrin 

är patienterna knutna till olika team som motsvarar deras problematik. Den 

allmänpsykiatriska enheten får till sig många olika sorters patienter. Det kan röra sig om 

livskriser med genomgripande förändringar i livssituationen, ångestproblematik, 

tvångssyndrom, lättare ätstörningar, ADHD, samt Aspergers syndrom, m.m. Den affektiva 

enheten tar hand om depressioner och bipolära sjukdomar. Till psykosteamet kommer 

patienter med olika psykossjukdomar som exempelvis schizofreni, schizoaffektiva syndrom, 
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samt vanföreställningssyndrom. Till BUP kommer ungdomar upp till 18 år med alla typer av 

psykisk problematik. Bengt på BUP säger att där finns hela spektrat med diagnoser men 

självskadebeteende är något som ökat markant de senaste åren. Till BUP skickar skolkuratorn 

de barn- och ungdomar som verkar ha en svårare psykisk problematik. Skola och BUP har ett 

samarbete och Bengt säger att när en ungdom väl kommer till BUP så stannar ungdomen 

oftast kvar där och återvänder inte till sin gamla skolkurator. På BUP är kontakten mer av 

behandlande karaktär jämfört med skolan. 

5.1.2 Kuratorns roll 

Inom skolan arbetar kuratorn mer förebyggande än inom psykiatrin. Skolkuratorn arbetar 

preventivt för att motverka mobbning och droganvändning, samt ger instruktioner för 

stresshantering. Att vara en stödjande kunskapsbank är en annan viktig uppgift som ofta 

framkommer inom skolan och det kan t.ex. handla om att kuratorerna ibland hjälper lärarna i 

olika situationer. Skolkurator Lena på låg- och mellanstadiet berättar om en situation efter att 

ha träffat en elev under ett enskilt samtal. Lena märkte då att eleven var ledsen men inte 

kunde ”klä det i ord” men uttryckte att det var jobbigt på lektionerna eftersom hon kände sig 

ensam. När Lena senare närvarade i klassrummet under en lektion kunde hon se att eleven var 

mycket ensam och att läraren inte heller verkade se eleven. Det här ändrades efterhand när 

Lena påtalade situationen för läraren. Då ändrades lärarens fokus, enligt Lena, och eleven fick 

mer uppmärksamhet av läraren. Lena märkte senare vid nya samtal att eleven började må allt 

bättre. Lena anser att det ibland räcker med att hon, i egenskap av kurator dyker upp i 

klassrummet, för att det ska börja hända saker. Hanna – kurator upp till högstadiet – menar att 

ibland kan kuratorsrollen även innebära att veta när det är dags att lämna över och att det kan 

vara nödvändigt att samarbeta över gränserna. Hon tar upp ett exempel på samarbete med 

ungdomsmottagningen efter att hon under en period arbetat med en grupp tjejer med 

självskadebeteende. Hon säger: 

 

”/…/Kanske är det så att i det här kompisgänget plockat ut den som är skörast kanske och 

gett den vidare till en som är mer professionell än vad jag är och så arbetar jag med de andra 

kompisarna en och en/…/” Hanna 

 

Med det här menar Hanna att hon kände att hennes gräns var nådd och att hennes kunskap inte 

räckte till och kunde då istället remittera vidare den sköraste tjejen till Tina på 

ungdomsmottagningen som hade den här kompetensen. Hanna kunde sedan fortsätta att 

engagera sig i gruppen som hon kände att hon hade kontroll över. Tina på 
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ungdomsmottagningen har tillsammans med familjebehandling även en hel del 

gruppverksamhet i förebyggande syfte. I grupperna kan eleverna hitta styrka och förståelse 

hos varandra när det gäller exempelvis föräldrar med missbruksproblematik, psykisk ohälsa 

eller krångliga skilsmässor. Hon har även utbildning för årskurs 9 i sex- och samlevnad där 

pojkar och flickor separeras i olika grupper där det tas upp saker som relationer, 

kroppsutveckling, könens funktion, samt preventivmedel och könssjukdomar. Inom skolan 

ges det också en hel del råd. Ett exempel på råd från skolans värld nämner Sara – kurator på 

gymnasiet: 

 

”Att göra litet avtal med att pröva bara två veckor, att gå och lägg dig bara lite tidigare och 

så går du upp bara lite tidigare, så pröva äta lite frukost på morgonen, och du behöver inte 

binda dig för det här och sen kan de säga:  – att vilken skillnad med frukost. Idag har jag 

varit pigg hela dan och jag har inte haft ont i huvudet idag. Jag har orkat mer och att det här 

med sova skulle vara så viktigt!” Sara 

 

Med det här menar Sara att små råd som eleven inte behöver förbinda sig till kan leda till 

enormt stora förändringar och visar på att eleverna ibland bara behöver en lätt puff i rätt 

riktning. 

 

Inom psykiatrin råder det delade meningar om det här med att ge råd. Några kuratorer anser 

att de inte ger några råd alls utan istället motiverar patienten i olika situationer men är på det 

klara med att vad som egentligen kan betraktas som råd kan vara hårfint. Bengt anser att det 

är svårt att skilja på vad som är råd eller stöd och menar att många patienter gärna vill ha råd. 

Stellan på psykosenheten lyfter fram rollen att motivera sina patienter, vilket dock många 

gånger kan vara svårt. Han tar ett lyckat exempel med en kvinnlig patient med diagnosen 

cykloid psykos, där Stellan ständigt försökt motivera patienten att ta sin medicin för att 

fungera adekvat. Patienten har efter knappt två år kommit till insikt om att hon behöver sin 

medicinering som ett ”skydd” för hjärnan. Med tanke på hur sjuk kvinnan varit, tycker Stellan 

att det är ett oerhört framsteg att kvinnan så sakteliga på sätt och vis börjat acceptera att hon 

behöver mediciner för att fungera bra. En annan viktig skillnad jämför med skolan är att inom 

psykiatrin har patienten ofta kontakt med fler än en team-medlem. Vanligt är att patienten 

förutom kurator också har kontakt med både sjuksköterska och läkare men alla möjliga olika 

kombinationer förekommer. Patienten besöker dock oftast bara en personalkategori åt gången. 

Anna sammanfattar dock vad hon tycker är unikt med just kuratorns roll:  
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”Ja, jag tror att vi är bra på att…vi tar in hela spektrat…vi sätter in människor i ett 

sammanhang där vi kan förstå dem, alltså inte bara titta på dem genom en lupp, liksom eller 

bara försöka förstå vad som händer i hjärnan på dem eller så utan vi försöker att väga in så 

många olika aspekter, att se på henne ur olika perspektiv liksom…det tror jag är välgörande 

för många människor att vi inte gör de förenklade utan vi är så komplexa så att man måste 

anlägga olika infallsvinklar eller så” Anna 

 

Både skolkuratorerna och kuratorerna inom psykiatrin tycker att rollen som samtalspartner 

eller behandlare är central. Ett behov från eleven/patienten att bli tagen på allvar lyfts också 

fram som viktigt att tillfredsställa. Att vara samordnare mot olika myndigheter är också något 

gemensamt för kuratorerna i skolan och psykiatrin. Myndigheter som nämns inom psykiatrin 

är socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och slutenvård. Anna som är kurator inom 

den allmänpsykiatriska enheten ser sin roll som: 

 

”Att vara patientens röst, liksom att företräda patienten” Anna 

 

5.2 Kuratorns insatser 

För samtliga kuratorer både inom skolan och psykiatrin, är den samlade kunskapen och 

livserfarenheten det viktigaste. De flesta är kring medelåldern eller äldre med socialt arbete 

som erfarenhet i någon form. Några har arbetat över 30 år som kuratorer medan några var 

relativt nya i kuratorsyrket.  

5.2.1 Kuratorns metoder och arbetssätt 

De flesta skolkuratorer använder KBT – kognitiv beteendeterapi – som de tycker är ett 

utmärkt verktyg för att samtala med ungdomar, samt en flexibel metod att använda. Metoden 

passar bäst för att ungdomarna inte vill rota i det gamla utan istället kan vara här och nu. De 

förstår den lätt för att den är så tydligt strukturerad och eleven kan även göra hemläxor som de 

senare tankemässigt har användning för. Lotta använder ett lösningsfokuserat arbetssätt där 

tanken är att kuratorn tillsammans med eleven konstruerar en lösning snarare än att lösa ett 

problem. Tina på ungdomsmottagningen använder mindfulness med eleverna – en teknik som 

kommer från KBT där eleverna får lära sig att slappna av och att vara i nuet. Tekniken är 

dessutom stressförebyggande. Skalfrågor var något som användes och det handlar om att 

uppge en siffra mellan 1 och 10 när det gäller olika känslor, såsom exempelvis hur arg eller 

ledsen ungdomen är. Här kan en metod som Repulse vara till hjälp. Det är en sorts 

impulskontroll som kan lära ungdomen att förstå och hantera sina känslor på ett bättre sätt. 

Lena på låg- och mellanstadiet anser att elever med den här metoden, uttrycker mer positiva 
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tankar, samt lär sig att hantera sin ilska bättre. För att hålla reda på allt som har sagts från 

gång till gång görs det arbetsanteckningar. Det här för att skolkuratorn ska kunna påminna sig 

själv om vilka trådar de vill ta upp vid nästa samtal. Kuratorn märker dock att samtalen ofta 

ändå inte – trots arbetsanteckningarna – går att förbereda därför att nya saker kan ha inträffat 

inom eller runt eleven. Kuratorn måste då istället ta itu med elevens aktuella problem. 

Socionomutbildningen anses nödvändig för kuratorsarbetet inom psykiatrin och Stellan på 

psykosteamet menar att hans socionomutbildning gett honom verktyg för att kunna se följder 

och konsekvenser i familjerna på längre sikt, utifrån ett bredare spektra. Det kan innebära att 

även titta på hur t.ex. barnen i relationerna påverkas av det som görs. Det handlar alltså om att 

tänka i system och större effekter, där små förändringar hos patienten sprider sig ut i hela 

patientens nätverk. Han säger:  

 

”Om man ser ett system och börjar man rucka på något i systemet så händer det någonting 

vad man än rör i systemet så påverkar det ju alla” Stellan 

 

En metod som tar stor hänsyn till just nätverket är systemisk familjeterapi som används både 

av Bengt på BUP och av Ida på den allmänpsykiatriska enheten. Bengt ser stora förändringar i 

både tankar och emotioner men även förbättringar i patientens nätverk. Det han särskilt lyfter 

fram är sömnens betydelse vid psykisk ohälsa och det är något som han ofta ser förbättras vid 

behandlingen. Bengt tycker även att alternativa lösningar kan ge konkreta resultat. Det kan 

vara instruktioner under samtalen som sedan föräldrarna går hem och provar för att få bättre 

struktur och organisation i familjelivet. Vissa mönster ändras och samarbetet mellan 

föräldrarna brukar förbättras.  

 

När det gäller arbetet med anhöriga använder Bengt och Stellan ofta psykopedagogiska 

metoder. Bengt har samtal med föräldrar där han ger riktlinjer för hur de bättre ska kunna 

hantera problematiken kring sina barn- eller ungdomar. Stellan undervisar anhöriga om vad en 

psykossjukdom innebär, vilket förhållningssätt som är mest gångbart, hur de kan underlätta 

för den sjuke, samt vad de kan förvänta sig i det fortsatta sjukdomsförloppet. Ida och Anna 

använder på sin enhet dessutom psykodynamisk korttidsterapi – en metod där relationerna står 

i fokus. I psykiatrin har alla inom den affektiva enheten fått lära sig MI – motiverande 

intervjumetod. Metoden tycker Sofia på det affektiva teamet har varit mycket bra för att bättre 

kunna motivera sina patienter till förändringar i livssituationen.  
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Inom psykiatrin finns det också någon form av skalfrågor men här kallas de skattningsskalor. 

De har olika karaktärer beroende på vilken psykisk problematik det rör sig om. Skalorna är 

vägvisare för hur behandlingen framskrider eftersom patienten fyller i dem första gången 

redan på bedömningssamtalet och sedan med jämna mellanrum, samt slutligen vid 

avslutningssamtalet. Ida menar att kuratorn genom det här kan påvisa konkreta resultat och 

även patienten kan få bevis på en eventuell effekt. Inom psykiatrin är alla personalkategorier 

skyldiga att föra noggranna journaler kring alla patientsamtal. Anteckningarna därifrån kan 

kuratorn sedan gå tillbaka till och titta på före nästa återbesök. 

5.2.2 Kuratorns förhållningssätt 

Tina på ungdomsmottagningen uttrycker att hon jobbar utifrån: 

 

”Att vi är två vetenskapsmän som möter varandra, så det här är en samverkan mellan två 

människor. Jag har min kunskap… jag har annan vetskap, men det är ungdomen som kan sig 

själv bäst” Tina 

 

Tina menar med det här att hon går in med den intentionen att hon och ungdomen samverkar 

hela vägen och att hennes roll är att följa utvecklingen. 

 

Sofia inom den affektiva enheten ger exempel på en ”taggig” patient, vars dotter skulle 

placeras i familjehem och där patienten frågade om hon visste vad han överhuvudtaget 

snackade om, samt undrade om hon hade egna barn. Samtalet vände sedan helt när hon 

berättade att hon hade en dotter som var lika gammal som hans. Hon menar med exemplet, att 

vissa spärrar i samtalet kan släppa genom att kunna bjuda mer på sig själv. Det gör ofta att 

samtalet kommer igång även om ämnet kring samtalet är problematiskt. 

 

Det verkar som om flertalet av kuratorerna använder mer än en metod, blandar dem och av 

dem gör en egen metod – ”ett smörgåsbord av olika metoder”. Att kunna fånga stunden, ha 

tålamod, vara lyhörd, samt att vara en god aktiv lyssnare är andra faktorer som också ses som 

viktiga under samtalet inom både skola och psykiatri. Själva relationen mellan kurator – 

elev/patient är, menar flera kuratorer dessutom, direkt avgörande för ett lyckat slutresultat. 

Några lyfter även fram vikten av att vara personlig och att kunna bjuda på sig själv vid 

lämpligt tillfälle för att därigenom skapa en djupare relation, samt möjliggöra att samtalet förs 

framåt.  



 31 

5.2.3 Krishantering  

Några skolkuratorer menar att när elever befinner sig i kris handlar det ofta om så enkla saker 

som att lyssna, bekräfta och sätta ord på känslorna. De betonar även vikten av att hjälpa till 

med de vardagliga bestyren som underlättar elevens vardag. Det kan också handla om att ha 

minskade krav på eleven, som på det sättet hjälper till att påskynda återgången till det 

normala. Skolkuratorerna vill kunna erbjuda sina tjänster när eleven vill och orkar tala om sin 

sorg, samt få möjlighet att informera om faserna i sorgeprocessens gång. Skolkuratorn kan 

även hjälpa till med att normalisera känslor kring sorgen och begripliggöra att t.ex. ingen 

orkar vara i sorgen hela tiden. Hon tar ett exempel på en elev som gått hos henne på samtal 

och där hon försökte begripliggöra för eleven vad som kan ha hänt på minnesstunden efter 

begravningen. Lena säger: 

 

”/…/Att folk sitter där och skrattar betyder inte att de inte älskade din mamma eller pappa” 

Lena 

 

Med det här menar Lena att hon kan hjälpa till med att skapa förståelse för andras reaktioner 

och att var och en har sitt sätt att hantera sorgen och där skrattet kan vara ett sätt. Tina på 

ungdomsmottagningen använder sig själv som redskap i varje unikt möte med eleverna där 

hon är lyhörd för var eleven befinner sig i processen. Hennes specialitet är att stötta elever 

som varit utsatta för sexuella övergrepp.   

 

Kuratorerna inom psykiatrin menar att krisen inte kan medicineras bort och alla patienter 

träffar inte ens någon läkare utan kan klara sig med bara en samtalskontakt. Bengt På BUP 

tycker det är viktigt att patienten får hjälp att sortera sin problematik. Ida menar att patienten 

vid en allvarlig kris inte är lyhörd utan tar in allt och feltolkar lätt det hon säger. Därför krävs 

det av kuratorn att gå försiktigt fram i kontakten. Något som kan förekomma inom psykiatrin 

är suicidförsök. Det innebär inte bara en kris för patienten utan är även ett trauma för de 

anhöriga och det är viktigt att också de får möjlighet att närvara vid samtal – antingen i grupp 

eller enskilt. Anna nämner ett exempel på en pappa som varit nära att ta sitt liv och där dottern 

satt med vid samtalet. Hon var lojal mot pappan och kunde därför inte öppet uttrycka vad hon 

egentligen kände. I sådana här situationer kan därför även anhöriga ha behållning av ett 

enskilt samtal där de kan uttrycka mer öppet vad de egentligen känner. Vid ett 

psykosgenombrott anser Stellan att patienten befinner sig i kris. I det första skedet anser han 
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att det viktigaste är att skapa en lugn miljö för patienten där han/hon kan varva ner. Han 

menar att det här gäller att använda ”sunt förnuft”. 

5.3 Relationens förutsättningar 

En faktor som många gånger nämns, inom både skolan och psykiatrin, är förmågan att kunna 

skapa en tillitsfull relation med eleven/patienten. Här betonas vikten av relationen mellan 

kurator och elev/patient för att få ett gott behandlingsresultat. Ida säger apropå det här:  

 

”Får vi en go relation är det ju lättare att dels ta till sig behandlingen, dels agera” Ida. 

 

5.3.1 Fördomar 

Att det fortfarande är skamligt att behöva gå till kuratorn har skolkuratorerna en viss 

erfarenhet av. Flera har t.o.m. valt att byta lokal för att eleven ska vilja komma till kuratorn 

och behöver då ”inte känna sig så utpekad och skämmig” säger Lotta – kurator upp t.o.m. 

gymnasiet. Hon menar att gymnasieelever vill ha tider utanför skoltid för att kunna slinka ut 

och in utan att riskera att bli sedda av kompisar. På lågstadiet däremot verkar det vara mer 

öppet och naturligt att komma till kuratorn. Lena på låg- och mellanstadiet funderar här på om 

det kan vara så att det blir känsligare med åren. Ungdomsmottagningen däremot ligger avskilt 

i en privat trappuppgång. Tina upplever att eleverna känner sig trygga att komma dit eftersom 

det finns möjlighet att kunna prata om sexuella problem lite mer anonymt utan att de behöver 

känna sig utpekade.   

 

Flera kuratorer inom psykiatrin menar att de äldre i samhället fortfarande upplever det 

skamligt att behöva uppsöka en kurator. De tror däremot att de yngre idag har mindre 

fördomar mot psykisk ohälsa. En kurator tror att det kan ha att göra med alla program med 

kändisar som mår dåligt och alla ”gör det själv program”. Bengt på BUP menar här att det 

verkar finnas olika status bland psykiska sjukdomar där lindrigare psykiska problem som 

exempelvis panikångest, blivit mer accepterade i samhället medan de mer svåra psykiska 

sjukdomarna fortfarande är mer skrämmande för många. Anna som varit kurator i 30 år 

berättade att hon som nyutexaminerad socionom arbetade på mentalsjukhus. På den tiden var 

patienterna ofta fastspända och isolerade från samhället, samt anhöriga lyste med sin frånvaro. 

Psykisk ohälsa var oerhört skamfyllt. Anna tar upp ett exempel på att skam kring psykisk 

ohälsa fortfarande finns kvar. Hon berättar om en ung tjej som på en äldre släktings kalas 
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tyckte hela tillställningen kändes pinsam därför att hon visste, att alla visste om, hur dåligt 

hon mått bara en kort period före kalaset då hon hade försökt ta sitt eget liv.  

5.3.2 Förtroende och acceptans 

Skolkuratorerna upplever att elever i yngre åldrar lättare får förtroende för dem än elever som 

är äldre. Det viktiga är att som kurator ta en aktiv lyssnarroll och det är speciellt viktigt i de 

fall där ungdomarna tidigare upplevt sig svikna av myndighetspersoner. Sara nämner att det är 

relativt ofta som eleverna har med sig negativa erfarenheter från olika myndigheter. Då menar 

Sara att det kan bli en svår barriär att komma över – framför allt om en anmälan tidigare är 

gjord som sedan stannat i utredningsfasen utan påföljande åtgärder. Situationen kanske inte 

betraktades som tillräckligt allvarlig för att löpa vidare. I så fall kan det ha lett till en 

frustration inom hela familjen med misstro mot myndigheter. Det kan sedan bli svårt att åter 

igen lita på myndighetspersoner. Skolkuratorerna använder inte gärna ord som anmälan utan 

pratar istället om att samarbeta för elevens bästa. Kuratorn rådgör med eleven och tar sedan 

ansvaret att berätta bara det som är mest nödvändigt om varför hon gjort en anmälan – det här 

för att bevara ett fortsatt förtroende hos eleven. Kuratorerna i skolan betonar att de bara kan 

erbjuda och informera vad kuratorn kan hjälpa till med och menar att ungdomarna själva 

kommer när ungdomarna är mogna för det. Det går inte att forcera fram stöd trots 

föräldrar/lärare som tycker att det behövs. Eleverna måste själva vilja samarbeta.  

 

Sofia på den affektiva enheten tycker det är bra om hon kan få en ”hint” om en patient är 

lättstött så att hon kan vara mer försiktig i kontakten. Om väl patienterna har fått ett 

förtroende menar Anna att de ofta berättar om sina allra mörkaste sidor. Stellan anser att med 

hans patientgrupp kan förtroendet börja byggas genom att han hjälper till med att ordna upp 

praktiska göromål som att ”sprätta kuvert” och kanske få patientens ekonomi i ordning. 

Patienterna får sedan allt mer förtroende när de sedan ser att han inte försvinner utan att 

kontakten kvarstår även i det långa loppet. Bengt på BUP menar att det måste finnas ett 

samarbete och säger att de som är tvingade dit är svårast att nå och ingen elev kan tvingas att 

gå där mot sin vilja. Då brukar han förklara att de är där frivilligt för att ungdomarna ska 

känna att de har ett val. Då brukar acceptansen oftast öka. Stellan tycker att det handlar om att 

från början hitta det som motiverar patienterna och jobba med det men inte gå över gränsen 

för deras integritet. Därefter är det viktigt att fortsätta jobba med det som de tycker är 

meningsfullt. 
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5.3.3 Samtalens betydelse 

Sara – kurator på gymnasiet – menar att konkret information om t.ex. kroppens reaktion på 

stress, öppnar elevens ögon och får dem att inse att reaktionen är naturlig och att det inte är 

dem det är fel på. Även Tina på ungdomsmottagningen berättar att ibland kan det bara 

behövas lite förklaringar och instruktioner för att en utveckling snabbt ska vändas. Hon tar 

exempel på elever med panikångest: 

 

”Det jag hör väldigt ofta är aha-upplevelsen, dels de flesta, nästan upp till 90 % tror att de är 

psykiskt sjuka/…/” Tina 

 

Hon har då kunnat förklara att ångestreaktionen är en naturlig process i kroppen – kroppens 

larmsystem, samt gett dem redskap för att kunna vända tankarna. Den här kunskapen 

tillsammans med tankeförändringarna har ofta snabbt gett mycket goda resultat. Lotta menar 

att samtalen med henne är ytterst viktiga eftersom hon tror att ungdomarna idag inte har så 

många vuxna att prata med. Hon säger: 

 

”Det verkar för en del att man inte pratar med de vuxna så jättemycket och sen att man 

skäms… kan vara att man tänker att föräldrarna inte orkar höra det… att de blir ledsna kan 

vara många olika saker” Lotta 

 

Lotta menar med det här att ungdomen kanske drar sig för att ta kontakt med föräldrarna och 

därför behöver en neutral samtalspartner. Det som Lotta framhåller som specifikt med just 

kuratorssamtalet är att inga värderingar görs av det ungdomen säger utan öppna frågor 

används för att få igång en tankeprocess. 

 

Bengt på BUP upplever att de flesta patienterna känner att de får hjälp genom att kunna 

använda sig av det han säger. Med det menar han att han ofta ger instruktioner till sina 

patienter och hans/hennes anhöriga om hur de ska organisera i sina hem och hur de ska få till 

stånd adekvata regler. Hans konkreta instruktioner till panikångestpatienter om hur de kan 

förändra sitt tankemönster genom att omformulera sina tankar och därigenom förändra sin syn 

på sig själva och sin omgivning, har visat sig ge goda resultat.  

 

Ida inom allmänpsykiatriska enheten tycker att det är viktigt att patienten får med sig 

någonting att arbeta med hemma och ta fram vid behov som han/hon kan reflektera över. Hon 

berättar att när hon ser att en patient som haft ett stort kontrollbehov – vilket är vanligt vid 
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depressioner och ätstörningar – börjar släppa kontrollen, är det oftast ett tecken på att de 

börjar bli friskare. Hon arbetade under en period med anorektiker och såg där konkreta 

resultat, dels på vågen, dels i tankesättet att en förändring kommit till stånd. Hon menar att 

sjukdomen sitter i huvudet och det är först när tankesättet har ändrat sig som patienten 

verkligen mår bättre. Något annat hon tycker är viktigt vid samtalen är att även se det hos 

patienten som är friskt. Hon säger: 

 

”Så försöker jag hålla lite av det salutogena perspektivet också… det friska från 

patienterna… att plocka fram det” Ida 

 

Sofia i det affektiva teamet tar ett exempel på en kvinna som blivit sviken i ett förhållande och 

i det nya förhållandet ser hon varje händelse som ett tecken på att samma sak återigen håller 

på att inträffa. Här har Sofia i samtalet kunnat hjälpa till att vända kvinnans tankar så att hon 

kunnat skilja fantasi från verklighet. Det här genom att medvetandegöra hennes tankar. Anna 

inom det allmänpsykiatriska teamet säger apropå vad samtalet kan ha för betydelse för 

patienten: 

 

”/…/Men jag tro ju att det är viktigt för människor att få berätta sin historia och få liksom in 

sin historia i ett större sammanhang eller få liksom förståelse för att nu livet blev som det blev 

eller kunna lägga lite pussel, så att se samband och mönster, se saker upprepa sig och, det 

tror jag kan hjälpa dem med” Anna 

 

Anna menar här att effekterna av att få in historien i ett större sammanhang kan bli tydliga om 

patienterna mår mycket dåligt när de kommer hit första gången. De har då inte tillgång till 

egna resurser och har förlorat sin funktionsnivå. Tillvaron fungerar helt enkelt inte för dem. 

Efter en tids samtal börjar samband och mönster successivt att kunna skönjas. Då börjar det 

ena efter det andra att fungera igen.  

5.3.4 Utvärdering av kuratorskontakten 

Flera av kuratorerna i skolan menar att det är svårt att lyfta fram just samtalets betydelse när 

det kan vara tiden, mognaden eller förändringar i den sociala situationen som kan ha bidragit 

till förändringen. En viktig faktor anser de är att eleven börjar reflektera mer över sitt 

beteende och börjar inse i vilka situationer känslorna utlöses och därför har kunnat påverka 

sitt beteende. De flesta eleverna blev överraskade över hur lätt det var att samtala med en 

kurator. Förändringarna inom skolan märks tydligast när det handlar om lättare fobier som att 

klara att åka buss och att kunna delta i olika sociala sammanhang. Förändringarna är 
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påtagligast i konkreta situationer som att komma till skolan, klara sina studier bättre, samt att 

successivt börja sysselsätta sig mer på fritiden. Flera kuratorer anser dock att det kan vara 

svårt att avgöra vad eller vem som bidrar när det gäller förändringarna. 

Både skolkuratorerna och kuratorerna inom psykiatrin upplever att skattningsskalor är en bra 

metod för att visa hur känslan har förändrat sig över tiden. Ida menar att avslutningssamtalet 

kan bli ett sorts bokslut över kontakten. Stellan med sina psykospatienter får inte så mycket 

feed-back från dem eftersom många inte ens anser ser sig vara sjuka. De anhöriga däremot är 

mycket mer tacksamma för den psykopedagogiska biten Stellan kan erbjuda dem och för den 

praktiska hjälpen han kan bidra med i patientens liv. Inom psykiatrin verkar det vara en stor 

skillnad på förändringarnas hastighet när det gäller allmänpsykiatriska patienter kontra 

psykospatienter. Stellan på psykosteamet menar att det som kanske tar några månader att 

förändra inom allmänpsykiatrin kanske tar fem år med hans patienter där bara små, nästan 

obemärkta förändringar, många gånger kan skönjas. Han poängterar dock att det är teamets 

insats som gör att patienterna kan hålla sig flytande. Medicinering, psykosociala insatser, 

psykologiska och sociala interventioner, är alla viktiga faktorer för patienten. Det är svårt att 

säga vad som ger effekt. Troligen är det själva mixen där teamets gemensamma insats är 

viktigast, anser Stellan.  

 

6. Analys 

Vi kommer utifrån vår frågeställning som är – vilken betydelse har kuratorn för den 

psykosociala hälsan? – analysera det empiriska materialet. Vi kommer att använda oss av 

Antonovskys KASAM-teori för att visa hur elever och patienter genom begriplighet, 

hanterbarhet, samt meningsfullhet, kan skapa en känsla av sammanhang i sina liv. Här kan 

kuratorn med sina insatser hjälpa eleverna/patienterna att på ett bättre sätt kunna använda sina 

resurser till att hantera sina motgångar. I Scheffs teori om sociala band, vill vi visa på 

kuratorns roll att lyfta fram betydelsen av fungerande nätverk runt eleven/patienten, samt 

kunna bistå med verktyg till att återupprätta de sociala band som kan vara hotade. Von 

Wrights punktuella kontra relationella position har vi med för att visa hur kuratorn kan 

synliggöra eleven/patienten för att bästa möjliga hjälp ska kunna ges. 

6.1 Hur en känsla av sammanhang skapas 

KASAM handlar om människors känsla av sammanhang där upplevelsen av verkligheten som 

begriplig, hanterbar, samt meningsfull är central för att klara av stressorer, spänningar och 
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sjukdomar. KASAM innebär en hopsättning av generella motståndsresurser och 

motståndsbrister och att det i det salutogena synsättet gäller det att hitta copingstrategier för 

att kunna hantera sin situation
71

. 

 

Antonovsky
72

 menar att individen bör rustas upp för att klara att göra det bästa av situationen 

– alltså att kunna simma i livets flod eftersom livet periodvis består av svårigheter som inte 

går att undvika. Här menar vi att kuratorn har många metoder för att hjälpa patienten/eleven 

eller deras anhöriga att få en bättre känsla av sammanhang. En vanlig metod skolkuratorerna 

använde var KBT – kognitiv beteendeterapi som kuratorerna tyckte var en strukturerad och 

flexibel metod där vissa uppgifter även lämpade sig för att utöva hemma. Genom att eleven 

med hjälp av KBT fått lära sig olika förhållningssätt för att förstå tankarna, menar vi att det 

skapas en inre resurs som gör att han/hon lättare kan hantera exempelvis problem som 

panikångest. Tina ansåg att t.o.m. bara lite förklaringar under ett vanligt samtal om vad som 

händer i kroppen vid en ångestattack – att attacken är en naturlig reaktion och inte tecken på 

psykisk sjukdom – kunde vända en negativ utveckling. Också Bengt har erfarenheten av att 

hans instruktioner till panikångestpatienter har gett goda resultat och att de därmed kunde 

förändra både synen på sig själva och sin omgivning. Vi menar därför att KBT och även 

informativa samtal kan bidra till att ge eleverna verktyg för att kunna skapa förståelse och 

hanterbarhet. Det här synliggörs även genom Sofias exempel angående kvinnan som blev 

sviken i ett förhållande och i sin nya relation såg varje händelse på att samma sak var på väg 

att hända även i den nya relationen. Sofia hjälpte här kvinnan att vända sina tankar genom att 

göra kvinnan uppmärksam på dem.  

 

Sofia använde dessutom MI som metod för att skapa motivation för hennes patienter i deras 

livssituation. Här anser vi att meningsfullhetsaspekten inom KASAM blir särskilt tydlig 

genom att personen blir emotionellt engagerad och där förändringen betraktas som en 

utmaning.  Den här aspekten tycker vi inte synliggörs lika mycket inom KBT. Stellan använde 

inte MI-metoden men han gav ett exempel på en patient som han lyckats motivera till att 

använda medicinen som ett ”skydd” för hjärnan. Genom att han fick kvinnan att förstå vad 

sjukdomen gjorde med hennes hjärna, kunde hon hantera sjukdomen och vi anser att 

uppgiften att skydda hjärnan höjde meningsfullheten – och därav motivationen att dagligen ta 

sin medicin. Skolkurator Saras råd om att elevers mat- och sömnvanor skulle kunna förändras 
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genom att råden testades utan att eleverna förband sig till något, visade att motivationen ökade 

efterhand som eleverna märkte av en god effekt. De goda råden blev därmed meningsfulla.  

Vid krishantering har kuratorn framför allt när det gäller yngre elever en viktig roll. Kuratorn 

kan här synliggöra sorgeprocessens olika faser, samt skapa förståelse för vad som händer vid 

sorgeprocessen. Lena tog upp exemplet att ingen orkar vara i sorgen hela tiden och skrattet 

kan vara en naturlig del av sorgen. Kuratorn kan här göra det tydligt att alla har olika sätt att 

hantera sorgen. Vi anser här att när eleven förstår att skrattet är en resurs blir sorgen mer 

hanterbar – det här eftersom begripligheten ökar hanterbarheten. Tina på 

ungdomsmottagningen hade gruppverksamhet där ungdomar fick hitta styrka och förståelse 

hos varandra. Det här höjer i så fall komponenter som begriplighet och hanterbarhet men vi 

anser här att även själva grupprocessen i sig skulle kunna leda till att ungdomarna på ett 

konstruktivt sätt kan hjälpa varandra. Då blir med andra ord, ungdomens svåra situation 

plötsligt mer meningsfull genom att ungdomen känner att han/hon kan vara till hjälp för 

någon annan. Det här torde, menar vi, öka meningsfullheten och därmed stärka hela KASAM.  

 

Kuratorerna inom psykiatrin menade att kriser inte kunde medicineras bort och att många 

patienter kunde klara sig med bara samtalskontakt eftersom det är viktigt att få ge uttryck för 

sina känslor. Som vi tolkar det här skulle medicinerna kunna hindra patienten att utnyttja sina 

egna resurser, som vi menar i så fall skulle kunna kopplas till Antonovskys motståndsresurser. 

Samtidigt är medicinering i vissa fall nödvändig för att fungera på ett lämpligt sätt och skulle 

då, anser vi, även kunna fungera som just en motståndsresurs. Vi tänker då på de 

psykospatienter som Stellan har, där han i första skedet – när patienterna hamnar i kris – bara 

försöker skapa en lugn atmosfär för dem där de kan varva ner. Ida lyfter också fram vikten av 

att var lyhörd för att inte patienten ska feltolka det som sägs när han/hon befinner sig i kris. Vi 

anser här att om patienten feltolkar situationen så snarare minskar begripligheten och kan då 

försena den läkande processen.  

 

Ida lyfter fram vikten av det salutogena perspektivet – ett hälsodimensionssynsätt som enligt 

Antonovsky
73

 utgör ett kontinuum, där ena polen är hälsa och den andra är ohälsa och där 

patienten befinner sig någonstans emellan polerna. Ida ville här titta på det som är friskt hos 

patienterna. Vi uppfattar annars att den mesta betoningen ligger på det patogena perspektivet 

på VPM och BUP eftersom det här letas efter symtom och att allt klassificeras efter diagnoser, 
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samt att alla aktiviteter journalförs. Inom skolan tyckte vi oss skönja ett mer salutogent 

perspektiv där stresshantering och förebyggande arbete fanns i större utsträckning. Detsamma 

såg vi på ungdomsmottagningen där information om sex- och samlevnad kunde förebygga en 

ohälsosam livsstil.  

 

Ett sätt att mäta eller annorlunda uttryckt – att begripliggöra behandlingsprocessen – var att 

använda skattningsskalor. De fanns inom skolan som ett hjälpmedel för att mäta olika 

känslors intensitet över tid och inom psykiatrin som en metod att skatta styrkan hos olika 

symtom vid psykisk problematik. Vi anser här att det är stor skillnad på att som i skolan skatta 

hur arg någon är, till att som inom psykiatrin skatta styrkan på de symtom patienten har när 

det gäller olika aspekter. Det förstnämnda tycker vi är mer salutogent och avser en rörelse mot 

den friska polen på Antonovskys kontinuum hälsa – ohälsa, medan det sistnämnda tillhör ett 

mer patogent synsätt där skalan snarare är frisk – sjuk. Vi menar att den här mer patogena 

fokuseringen inom psykiatrin kan ha att göra med att de personalkategorier som finns inom 

specialistpsykiatrin är specialiserade på psykiska sjukdomar.  

 

Kuratorerna inom psykiatrin arbetade i team och poängterade hela tiden att de var ett team 

som verkade för patientens bästa. De kallar sig t.o.m. för socionomer till skillnad mot 

kuratorerna inom skolan som också var utbildade socionomer men istället kallade sig för just 

kuratorer. I skolan arbetar kuratorn inom elevvårdsteam men vår känsla är att de ändå arbetar 

mer fritt än inom psykiatrin. Det kan ha att göra med att skolkuratorerna och kuratorer på 

ungdomsmottagningen har hand om lindrigare problem. När problemen blir för svåra, skickar 

kuratorn eleverna vidare till andra instanser beroende på vad kuratorn upptäckt. Kuratorn har, 

menar vi, här därför en viktig roll när det gäller att lyfta fram de befintliga resurser som finns i 

samhället, dels genom att visa på att de finns, dels genom att öka motivationen för att kunna 

använda dem. När Antonovsky
74

 menar att individen bör rustas upp för att bättre kunna 

hantera sin situation, anser vi att det inte bara är med kuratorns egna tekniker som det görs. 

Det handlar lika mycket om att kuratorn ser vilka resurser utifrån som kan tillföras för 

individens bästa. Enligt flera kuratorer krävs det dock erfarenhet för att kunna ha den här 

helhetssynen och vi anser att det är anledningen till att så många kuratorer poängterar annan 

yrkes- och livserfarenhet än bara en formell utbildning.  
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Kuratorn har även en viktig roll att få individen att berätta sin historia och genom det kunna se 

den ur ett större sammanhang – något som Anna betonar. Anna märker efter en tids samtal att 

patienterna fungerar bättre och bättre från att de från början varit på en låg funktionsnivå där 

tillvaron inte fungerade alls. Här menar vi att de stressorer som finns runt patienten efterhand 

som samtalen förlöper, blir mer hanterbara och kuratorn kan därmed bidra till att patienten 

hittar en strategi för att klara av sin livssituation. När eleven/patienten mår dåligt därför att det 

finns stressorer och svårigheter runt omkring honom/henne eller inom honom/henne och inte 

hans/hennes copingstrategier räcker till, menar vi att kuratorns roll är särskilt viktig. Här anser 

vi att kuratorns bidrag kan leda till ett förhållningssätt hos eleven/patienten som gör han/hon 

blir bättre rustad för att klara av sin situation. Kuratorn, som vi ser det, fungerar som en 

motståndsresurs och bidrar med att göra tillvaron begriplig genom att det skapas en förståelse 

kring det som händer. Kuratorn försöker hjälpa eleven/patienten med att hitta en mening i det 

som sker. Genom det här anser vi att eleven/patienten får verktyg till att på ett bättre sätt, 

kunna hantera sin vardag.  

6.2 De sociala bandens betydelse 

Det centrala med Scheffs
75

 teori är att de sociala banden upprätthålls och att det är de sociala 

banden som håller samman samhället. Emotionerna som möjliggör det här är skam och 

stolthet. Västvärldens samhälle enligt Scheff är överdifferentierat och karaktäriseras av för 

lösa band, vilket kväver både skam- och stolthetskänslorna, där individen är viktigare än 

gruppen. Omvänt när det gäller för tighta band blir medlemmarna konforma i sitt samspel. 

Scheff menar då att de anpassar sig för mycket, eller annorlunda uttryckt – undertrycker sig 

själva för gruppens bästa.  

 

Ett exempel på som vi menar skulle kunna vara för nära band – en underdifferentiering – är 

när Anna berättar om en flicka som närvarade på ett samtal tillsammans med sin pappa. Han 

hade tidigare försökt ta sitt liv och lojaliteten till pappan omöjliggjorde att hon under samtalet 

kunde uttrycka det hon egentligen kände. Här menar Anna att ett enskilt samtal med flickan 

skulle kunna hjälpa henne att tala öppet om sina känslor utan att pappan närvarar. Vi åsyftar 

här att det är särkilt viktigt att samtala med flickan så att hon får ge uttryck för sina jobbiga 

känslor – inte minst med tanke på att skam och ilska säkerligen finns med i bilden. Det här 

med tanke på Scheffs
76

 redogörelse för Lewis tankar om att icke-erkänd skam kan utvecklas 
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till patologisk skam som riskerar hota de sociala banden på sikt. Crafoord
77

 lyfter fram 

benämnandets kraft och menar att det är oerhört verksamt att under ett samtal tydliggöra det 

som är uppenbart för alla involverade – att parterna under samtalet tar upp det dolda till ytan. 

I det här fallet menar vi att genom att det som är viktigt benämns i samtalet mellan kuratorn 

och flickan, känner flickan att relationen mellan henne och pappan inte skadas. Flickan får 

sätta ord på det svåra och kan därmed börja bearbeta det som p.g.a. lojaliteten var outtalat 

under samtalet, där även pappan närvarade. Vi anser att benämnandet av det svåra under ett 

enskilt samtal, kan vara ett viktigt steg på vägen till att bevara de sociala banden mellan henne 

och pappan.  

 

Ytterligare ett exempel på som vi menar är för tighta band ger Anna, när hon nämner den 

unga kvinnan som var på en äldre släktings kalas. Kort före kalaset hade hon försökt ta livet 

av sig och hon visste att alla visste om det, vilket för henne var oerhört pinsamt. Scheff
78

 lyfte 

i sin teori fram att skammen kan vara smittsam och redogjorde därför för Lewis känslofälla 

som han sedan kombinerade med Goffmans teori. Vi menar att kvinnan i exemplet kände 

skam, kanske blandat med ilska för att hon försökt ta sitt liv. I en sådan här situation kan 

skammen och ilskan sedan, anser vi, tendera att bli smittsam från att ursprungligen ha funnits 

inom kvinnan, till att dessutom uppträda inom övriga släktingar, samt mellan kvinnan och 

släktingarna. Vi menar att kuratorn har en stor förebyggande roll för att hindra att individen 

hamnar i den här känslofällan genom att lyfta fram det som är skamfyllt. Kuratorn skulle 

dessutom här, anser vi, kunna stötta kvinnan att våga prata med någon släkting om det svåra 

för att på så sätt minska skammen och därmed stärka banden.  

 

Scheff
79

 menar att vi utsätts för påfrestningar varje dag och att vi kämpar för att bevara de 

sociala banden. Vi anser här att hela familjen vid en skilsmässa eller där en medlem försökt 

suicidera, utsätts för påfrestningar och riskerar att undvika att prata om det svåra för att inte 

skapa förlägenhet hos någon. Här menar vi att kuratorn kan komma in för att hjälpa till med 

kommunikationen för att därigenom bevara de sociala banden intakta. Vi är av den åsikten att 

öppenheten stärker de sociala banden och vi tänker då på hur skamfyllt det har varit med 

psykisk ohälsa genom åren. Förr i tiden gömdes de psykiskt sjuka – som Anna bland annat 
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hade arbetat med – mer eller mindre undan. Numera avdramatiseras den psykiska ohälsan 

genom medias ”gör det själv program” – något som vissa kuratorer var inne på.  

 

Flera kuratorer poängterade att det var lättare att få ett förtroende för eleverna i yngre åldrar 

och att äldre människor fortfarande har en viss betänksamhet mot psykisk ohälsa. Bengt på 

BUP menar dock att det fortfarande finns olika status på de psykiska sjukdomarna. Han anser 

att lindrigare psykisk ohälsa som exempelvis panikångest har blivit mer accepterat i samhället 

idag men att det fortfarande är skamfyllt att behöva söka hjälp. Tinas uttalande visar dess 

komplexitet när hon berättar om vilken lättnad ungdomarna kände när hon förklarade att den 

panikartade ångesten de kände var en naturlig stressreaktion och inte tecken på en psykisk 

sjukdom. Det visar att rädslan för svårare psykiska sjukdomar fortfarande finns kvar. Den 

lättnad som infann sig hos ungdomarna när de fick reda på att det ”bara” var panikångest, 

menar vi, bekräftar Bengts bild av att det är mer accepterat med den här typen av problem. 

Det finns dock inget belägg för att problemet skulle vara mindre skamfyllt. Skammen hos 

eleverna att söka hjälp vid psykisk ohälsa hade t.o.m. fått en kurator att byta lokal. Det här för 

att ungdomarna var rädda för att bli sedda när de gick till kuratorn. Ungdomarna ville bara 

kunna slinka ut och in utan att någon såg dem. Här tolkar vi att eleverna är rädda för att bli 

betraktade som avvikare – något som skulle kunna hota de sociala banden till skolkamraterna. 

Genom ryktesspridning skulle sedan stämpeln att vara en avvikare, även kunna föras vidare 

till den närmsta vänskapskretsen och därmed hota också de banden. Enligt vår tolkning finns 

det här en uppenbar risk att en form av känslofälla ska kunna utvecklas mellan den skamfyllda 

ungdomen och de som finns runtomkring honom/henne.  

 

Skolkuratorerna ser att barnen ofta blir symtombärare för de problem som finns i hemmet. 

Vid missbruk och psykisk sjukdom menar vi att barnen är oerhört lojala mot sina föräldrar 

och skolkuratorn kanske inte kan se att det i botten egentligen handlar om en 

familjeproblematik utan insatsen riktas istället endast mot barnets symtom. Det här gör, menar 

vi, att den egentliga orsaken aldrig kommer fram. Skolkuratorerna lyfte även upp problem 

med skilsmässa som berör hela familjen. Här menar vi att vid en skilsmässa finns risken att de 

sociala banden blir hotade genom att fokus ligger så mycket på föräldrarnas problem. Ett 

annat problem inom familjen som nämndes inom skolan var när föräldrar var frånvarande. En 

vanlig orsak till det var att de arbetade så mycket. Här menar vi att när en eller bägge 

föräldrarna kanske satsar på sin karriär och därför inte har så mycket tid för sina barn, skulle 

det kunna innebära att banden blir för lösa. Det här för att individen blir viktigast på 
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bekostnad av gruppen – vilket Scheff
80

 menar är ett tecken på en överdifferentiering. Vår 

tanke är här att de här barnen därför inte har så mycket föräldrakontakt som behövs för att 

bevara de sociala banden. Inom skolans miljö har kuratorn även rollen att uppmärksamma de 

ensamma barnen, vilket kan vara svårt. Vi tänker då på det som Hanna berättade om när det 

gällde att lyfta fram de som var lite osynliga – att trots att de kanske gick i grupp, var ändå 

känslan att de inte riktigt räknades med. Här menar vi att gruppsamtal med elever med 

liknande problem som Tina exempelvis hade inom ungdomsmottagningen, har en stor 

funktion att fylla. Det här genom att eleven upptäcker att han/hon inte är ensam om sina 

problem, samtidigt som möjlighet finns att skapa nya band. 

 

Inom psykiatrin tas det hänsyn till hela familjen när någon försökt ta sitt liv – det här för att 

det är oerhört traumatiskt för samtliga medlemmar. Kuratorn skapar här en möjlighet för att 

alla ska kunna närvara vid ett samtal – enskilt eller i grupp. Stellan nämnde att han arbetade 

mycket med hela nätverket och såg att små förändringar spred sig ut ifrån patienten till de 

anhöriga eller tvärtom. Han menade att minsta förändring gav eko ut i hela systemet. 

Eftersom hela nätverket påverkas när en person har en psykossjukdom, arbetade han mycket 

med psykopedagogiska metoder. Metoderna innebar undervisning till de anhöriga om vad den 

psykiska sjukdomen innebar, samt hur de anhöriga på ett bättre sätt kunde förhålla sig till den 

sjuke. Scheff
81

 redogör för hänsynsemotionssystemet som handlar om omedvetna gester och 

att en värdering av medlemmarnas status görs, samt att personerna försöker läsa av varandra, 

avseende tankar och beteenden för att förståelse ska kunna nås och förlägenhet undvikas. Allt 

det här för att samklang ska kunna uppnås. Vi menar att Stellan genom sin undervisning 

tydligt bidrar till att stärka de sociala banden mellan den sjuke och hans/hennes anhöriga. Det 

här för att psykospatienterna p.g.a. sin sjukdom kan ha vissa brister i 

hänsynsemotionssystemet. Genom Stellans information till de anhöriga, uppnås en förståelse 

för varför samklangen kan vara bristfällig och de anhöriga, menar vi, kan genom den här 

kunskapen upprätthålla de sociala banden trots påfrestningarna.  

 

Även Bengt använde psykopedagogiska metoder när han lade upp riktlinjer tillsammans med 

familjen för att få till en bättre struktur i hemmet. Vi anser att genom att alla 

familjemedlemmarna vet sina roller, vet de också hur de ska bete sig mot varandra och det här 

ger därför en bra grogrund för trygga sociala band. Ida menar att relationen mellan behandlare 
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och patient är enormt viktig för den fortsatta kontakten och direkt avgörande för ett lyckat 

slutresultat. Scheff
82

 anser att den samklang som sker vid ett lyckat socialt möte är 

grundstenen för ett fortsatt upprätthållande av de sociala banden. 

6.3 Hur eleven/patienten synliggörs 

Von Wright
83

 (2003) redogör för den punktuella kontra den relationella positionen och menar 

att vilken position vi väljer får konsekvenser för hur vi uppfattar subjektiviteten. Samtliga 

kuratorer arbetade i team, samt hade samarbete med olika myndigheter. Skolkuratorerna 

samarbetade i sina respektive elevvårdsteam och kuratorerna inom psykiatrin i team som 

baserades på olika patientkategorier. Alla kuratorerna samarbetar med respektive team-

medlemmar, samt med olika myndigheter för patientens/elevens bästa. Vi menar här att 

genom att teamets olika yrkesroller samverkar, lyfts olika egenskaper fram hos 

eleven/patienten. Det här för att eleven/patienten ska få ut mesta möjliga stöd. Vi tycker att 

eftersom det finns olika team-medlemmar så kan alla de olika rollerna de har, ses som 

isolerade enheter avskilda från varandra. Allt det här skapar en så god helhetsbild som möjligt 

av eleven/patienten genom att varje enhet bistår med sin information. Det här sker utifrån ett 

punktuellt synsätt enligt vårt sätt att se det.  

 

Inom psykiatrin handlar det mycket om att bedöma patienten och vid bedömningssamtalet 

används en speciell mall för att göra en bedömning. De psykiatriska patienterna knyts till 

olika team, som visar sig motsvara deras symtom. Anna menar att det här är en form av 

kartläggning. Vi anser här att det handlar om ett punktuellt synsätt där patienten ses utifrån 

vissa bestämda kriterier där diagnossättning är den primära åtgärden. Det är vadet hos 

patienten som det här läggs fokus på där hans/hennes sammanhang, bakgrund och karaktär 

tillsammans utgör bedömningen. Anna säger att det gäller att försöka förstå vad som händer i 

individens hjärna, samtidigt som det handlar om att väga in olika aspekter och se henne 

utifrån olika synvinklar, samt sätta in henne i ett sammanhang. Von Wright
84

 menar att i det 

punktuella synsättet är det historien och det sociala sammanhanget som avgör vem en 

människa är. Vi menar här att genom kuratorns vad-perspektiv, försöker han/hon utforska 

vilka resurser och brister som finns inom och omkring patienten. Det här anser vi att vi kan 

koppla till Antonovskys KASAM-teori som handlar om motståndsresurser och 

                                                
82 Scheff (1994) 
83 Von Wright (2003) 
84 Von Wright (2003) 



 45 

motståndsbrister. Om kuratorn får eleven/patienten att förstå hur han/hon kan använda sina 

resurser på ett bättre sätt, samt medvetandegöra hans/hennes eventuella brister, kan kuratorn 

bidra till att eleven/patienten kan skapa en bättre förståelse – ett begripliggörande. I det här 

sammanhanget, menar vi att kuratorn också skulle kunna skönja tillståndet för 

elevens/patientens sociala band. Genom att lyfta fram betydelsen av goda relationer – att de 

kan ses som resurser för eleven/patienten, menar vi att motivationen att eventuellt stärka de 

sociala banden kan höjas – att uppgiften kan bli meningsfull.  Genom att eleven/patienten i 

det här fallet känner mer meningsfullhet, ökar hans/hennes hela känsla av sammanhang 

genom att då även begripligheten och hanterbarheten ökar. Vi menar att genom att 

eleven/patienten känner större mening, ökar chansen att han/hon kan stärka de sociala banden, 

vilket även i så fall skulle ge honom/henne större motståndsresurser för att kunna hantera sin 

livssituation.  

 

Inom psykiatrin journalförs alla besök noggrant, samt det används skattningsskalor som 

vägvisare och vi menar att det är ett punktuellt sätt att se på individen eftersom han/hon 

betraktas som avgränsad. Att vara avgränsad som individ är enligt Von Wright
85

 en punktuell 

position. Patienten uppskattar ett värde på skalan och genom att patienten skattar vid olika 

tillfällen, går det att följa upp hur behandlingen utvecklar sig. I avslutningssamtalet betraktas 

det sedan hur patienten mår när han/hon går på sitt sista samtal. Det psykiatriska arbetssättet 

anser vi därför har en stor tyngdpunkt på ett punktuellt perspektiv, åtminstone i relationens 

början medan arbetssättet i skolan mer kan ses som en blandform mellan ett punktuellt och ett 

relationellt synsätt. I skolan förs det arbetsanteckningar för att kuratorn ska kunna påminna 

sig själv om vad som sagts under föregående samtal. Anteckningarna görs för att se var eleven 

befann sig vid förra mötet eftersom kuratorn vill ha en påminnelse för att lättare kunna ta upp 

tråden vid nästa samtal. Det här arbetssättet, menar vi, är punktuellt. Samtidigt poängterades 

det av skolkuratorer att arbetsanteckningarna inte alltid kunde användas vid nästa samtal. Det 

är inte säkert att eleven är i exakt samma känslotillstånd vid nästa möte. Det kan ha hänt nya 

saker som kuratorn bör följa upp och kuratorn måste då istället strunta i sina anteckningar och 

följa upp det eleven säger här och nu. Här anser vi att samtalet har en möjlighet att övergå i ett 

relationellt synsätt där kuratorn och eleven möts som unika människor. Von Wright
86

 menar 

att när två parter utgår från relationen, skapas förutsättning för ett pedagogiskt möte. Här 
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menar vi att det går att översätta den här situationen till en terapeut – klientsituation – i det här 

fallet kurator – elev.  

 

Flera kuratorer nämner att det är viktigt att kunna bjuda på sig själv för att en god relation ska 

kunna skapas där vikten av att kunna vara personlig är central. Det här kan då skapa en 

djupare relation och vi menar då att vemet lättare kan framträda. Ida åsyftar att den goda 

relationen mellan kurator och patient är direkt avgörande för behandlingsresultatet. Ett 

intressant exempel nämnde Lena när hon närvarade på en lektion och noterade att läraren inte 

såg den ensamma eleven. Lena menade med det här exemplet att genom att hon närvarade och 

påtalade problemet, kom en förändring till stånd. Här anser vi att genom kuratorns närvaro 

och fokusering på eleven, blev hon synliggjord för läraren och det sociala bandet mellan 

lärare och elev stärktes därmed.  

 

Hanna redogjorde för ett exempel där hon hade hand om en grupp flickor med 

självskadebeteende. Hon märkte snart att hon inte var kompetent nog att hjälpa en flicka i 

gruppen. Hon slussade henne därför istället vidare till ungdomsmottagningen. Hanna såg här, 

menar vi, flickan ur ett punktuellt perspektiv när hon upplevde att hon inte hade rätt verktyg 

för att komma vidare med flickan. Vår tanke här är att om grupperna blir för stora, kan det 

möjligen bli svårt att se alla individerna och att kuratorn därför letar information om eleverna 

för att kunna få en uppfattning om vem de är. Att söka information om eleven är enligt Von 

Wright
87

 ett punktuellt förhållningssätt. Nu fick flickan komma till Tina på 

ungdomsmottagningen, vilket förhoppningsvis ledde till att flickan fick mer professionell 

hjälp. Tina såg kuratorns roll som att hon och eleven var två vetenskapsmän där hon följde 

med i elevens tankar med sin expertis på det kurativa området. Eleven var istället expert på 

sitt eget liv men ingen stod över den andre – alltså en jämn maktbalans. Här menar vi att 

människan betraktas i relation till andra människor – något som Von Wright
88

 anser är en 

förutsättning för ett relationellt perspektiv. Här har vi ytterligare en fundering på om Tinas 

sätt att lyfta fram elevens livserfarenhet som något värdefullt, skulle kunna bidra till att göra 

eleven mer stolt över sig själv. Det här menar vi i så fall torde stärka bandet mellan Tina och 

eleven. Omvänt om Tina inte synliggjort elevens kompetens utan istället bara framhävt sin 

egen, anser vi att det istället skulle kunna skapas en skamkänsla hos eleven genom att han/hon 

känner sig nedvärderad. Det skulle i sådana fall, menar vi, kunna försvåra en tillitsfull 
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relation. Tina räknar med elevens erfarenhet som väsentlig och lägger därmed en grogrund för 

en tillitsfull relation. Det tycker vi är en grundförutsättning för att ett relationellt perspektiv 

ska kunna framträda.  

 

Ett sätt att vända en begynnande maktobalans upptäckte Sofia inom psykiatrin när hon hade 

en ”taggig” patient, vars dotter skulle placeras på familjehem. När patienten frågade Sofia om 

hon själv hade barn, undrade han med den frågan om hon kunde förstå honom. Som vi tolkar 

det här, handlar det om att patienten ville veta om Sofia såg vem han egentligen var – om hon 

var kompetent nog för att göra en bedömning av honom. Genom Sofias jakande svar på 

frågan om hon hade barn, visade hon utöver sin föräldraerfarenhet, dessutom att hon kunde 

vara personlig. Här anser vi att Sofia genom att bjuda på sig själv, medverkade till att den 

”fnurra” på tråden som hade börjat ta form, vändes till att en samklang dem emellan istället 

skapades – en samklang som sedan kunde underlätta samtalssituationen. Här menar vi att det 

är när vemet börjar framträda som en samklang kan börja ta form. Dessutom anser vi att den 

eventuella skam mannen kände eftersom hans föräldrakompetens var ifrågasatt, nu kunde 

minska genom att en samklang börjat uppstå mellan honom och Sofia.  

 

7. Slutsats och reflektioner 

Vår slutsats utifrån analysen är att kuratorn har en betydelse för den psykosociala hälsan även 

om kuratorerna själva inte kunde precisera exakt vad i deras roll som hade betydelse. De 

menar på att det är så oerhört många faktorer, utöver dem själva, som kan påverka att 

situationen blir bättre för eleven/patienten inom ramen för deras nätverk. Inom psykiatrin 

handlar kuratorns roll mycket om team-arbete medan det i skolan handlar mer om att 

samverka med olika myndigheter. Vi jämställer kuratorn som en spindel som håller i många 

trådar och vi menar att kuratorn verkar utifrån ett helikopterperspektiv genom att han/hon ser 

flera olika aspekter samtidigt hos eleven/patienten, samt i deras nätverk. Genom det här 

perspektivet anser vi att kuratorn kan upptäcka var det brister. Kuratorns roll är då att med 

egna metoder hjälpa till, alternativt koppla in de befintliga resurser som finns i samhället.  

Inom psykiatrin finns det, menar vi, en stor fokusering på det patogena – symtom letas och 

diagnoser ställs. Även inom skolan finns vissa patogena inslag när symtom upptäcks och 

eleverna slussas vidare till BUP eller socialtjänsten. I skolan uppfattar vi annars att det 

huvudsakligen råder ett mer salutogent synsätt där mycket förebyggande arbete görs. Inom det 

salutogena perspektivet ligger fokus mycket på att lyfta fram det friska hos individerna och 
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därigenom lyfta fram möjligheterna. Vår åsikt är här att både det patogena och det salutogena 

synsättet måste finnas sida vid sida. Det patogena perspektivet uppmärksammar 

elevens/patientens problem där vi anser att kuratorn antar rollen av att slussa eleven/patienten 

vidare till rätt instans. Inom det salutogena synsättet lyfter kuratorn istället fram de friska 

sidorna hos eleven/patienten och kan därmed, menar vi, ingjuta självförtroende, samt stärka 

upp honom/henne.  

Vi menar att kuratorerna växlar mellan ett punktuellt och ett relationellt perspektiv. Vi anser 

utifrån vår empiriska studie, att det framgår att ett punktuellt perspektiv är nödvändigt för att 

förstå individens problematik vad det gäller kartläggning och diagnostisering. Kuratorn 

slussar ibland elever/patienter vidare genom den information som kommer fram. Det 

punktuella synsättet verkar således vara viktigt i utredningsfasen. Det här perspektivet verkar 

även vara viktigt för att kuratorn ska kunna visa på att han/hon har kunnat åstadkomma något 

med sina samtal. Kuratorn har till sitt förfogande en rad olika metoder som vi menar kan 

hjälpa till i processen. Vi tänker då på bland annat KBT och MI-metoden eller den 

kombination av olika metoder som inkluderar den samlade kompetensen och livserfarenheten 

hos kuratorn. De här metoderna kan kuratorn använda för att hjälpa individen till att förändra 

tankemönster, samt öka motivationen. Metoderna kan öka begripligheten och 

meningsfullheten hos eleverna/patienterna och de kan därmed få en bättre känsla av 

sammanhang för att bättre kunna hantera sin vardag. I empirin betonade flera kuratorer att 

relationen var viktig för ett bra resultat och t.o.m. ibland direkt avgörande. Det här skulle vi 

kunna koppla till det relationella synsättet där vi menar att eleven/patienten synliggörs på ett 

mer djupgående sätt. Vår åsikt är att båda det punktuella och det relationella perspektivet 

behövs – det punktuella för att få information, kunna utreda, samt göra utvärderingar och det 

relationella för att skapa tillit, förtroende och acceptans, samt synliggöra vem eleven/patienten 

verkligen är. Allt det här för att en djupgående förändring ska kunna nås.  

 

I många fall behöver ungdomar en vuxen som kan vägleda dem när de sociala banden brister. 

De egna föräldrarna är kanske för upptagna för att märka begynnande problem. Här menar vi 

att kuratorn därför har en stor uppgift att fylla. I vårt resultat från skolan framkom att vissa 

föräldrar var frånvarande mycket – ofta p.g.a. deras arbeten. Vi tänker då på Sennetts tankar 

kring kapitalismens kortsiktighetsprincip
89

 där föräldrar satsar på karriären och barnen får 

klara sig mer själva. Kuratorerna menade på att viktiga egenskaper var att ha tålamod, vara 
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lyhörd, vara en god aktiv lyssnare och sist men inte minst – bekräfta eleven och hjälpa 

han/henne att sätta ord på sina känslor. Vi menar att ovannämnda egenskaper hos kuratorn, 

kan hjälpa till att kompensera elever som inte har så många andra vuxna att prata med. 

Kuratorn skulle under sådana omständigheter, anser vi, här kunna vara en motståndsresurs, en 

”ställföreträdande anhörig” eller för att använda George Herbert Meads begrepp – en 

signifikant andre. Med begreppet signifikant andre avser Mead en person som är särskilt 

betydelsefull för individen
90

. Kuratorerna kunde genom samtal med ungdomarna 

uppmärksamma de sociala banden och lyfta fram dess betydelse. Också föräldrarna kunde 

ibland behöva hjälp på traven och Bengts kuratorsroll på BUP innebar att han kunde ge 

riktlinjer till föräldrarna för att bättre kunna handskas med sina ungdomar. En annan oerhört 

viktig roll som Stellan ger exempel på i egenskap av kurator är, menar vi, när han hjälper de 

anhöriga att bevara de sociala banden mellan sig själva och den psykiskt sjuke. Det här genom 

den information och undervisning han ger de anhöriga om psykisk problematik och därav 

lämpligt förhållningssätt. Här anser vi att den eventuella skammen hos anhöriga kan minskas 

genom den nya kunskapen.  

 

Som vi ser det har kuratorn en viktig funktion att fylla och konsekvenserna om kuratorn 

prioriteras bort skulle, menar vi, innebära att den psykiska ohälsan riskerar att öka. Vi anser 

att kuratorns roll är viktig genom att de, utöver sina samtal, även har en praktisk roll, vilket 

framkommer tydligt i vår analys. Siv Olsson
91

 menade att det tidigt uppmärksammades att 

kuratorn var till stor samhällsnytta och hade stor betydelse för patienternas tillfrisknande. Vi 

tycker att vårt resultat bekräftar hennes bild av att kuratorerna är samhällsnyttiga och har 

betydelse för den psykosociala hälsan, även om kuratorerna själva menade att de bara var en 

del i en större helhet. Cooley
92

 menar att individen och samhället påverkar varandra i en 

ömsesidig växelverkan. Det är något vi anser händer när kuratorn hjälper eleven/patienten till 

att må allt bättre och när sedan eleven/patienten mår bättre, utgör han/hon, enligt oss, en 

resurs som är produktiv. På det sättet har samhället därför, menar vi, långsiktigt sparat pengar 

på att kuratorerna finns kvar.  

 

Studien har bekräftat mycket av vår tidigare förförståelse av kuratorns roll, vilket kan ha att 

göra med våra tidigare respektive arbetsområden. I vår förförståelse trodde vi att den 
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relationella positionen skulle vara viktigast i kuratorsarbetet. Efter att ha gjort det här arbetet, 

inser vi att den punktuella och den relationella positionen är lika viktiga och att den ena inte 

behöver utesluta den andra. Vi tycker att vi fått svar på vår frågeställning men med en blick i 

backspegeln och med en självkritisk hållning, inser vi att vi har gjort tio intervjuer med olika 

kuratorer och utifrån de intervjuerna fått vissa svar. De här svaren, menar vi, går inte att 

generalisera eftersom tio andra kuratorer kanske kommit med andra infallsvinklar. Dessutom 

råkade våra respondenter ha samma utbildningsbakgrund – socionomer. Det här gör, menar 

vi, det ännu svårare att generalisera och anledningen till det är att det finns fler vägar till 

kuratorsyrket än socionomens. Hade vi intervjuat kuratorer med en annan 

utbildningsbakgrund än socionomens, hade vårt resultat därmed kunnat se annorlunda ut. Som 

vi tog upp i inledningen, ville vi lyfta upp kuratorns perspektiv, vilket vi nu gjort. Vi ville låta 

kuratorn tala för sin egen sak men är samtidigt medvetna om att materialet till viss del därför 

riskerar att bli vinklat eftersom vi bara har med kuratorsperspektivet. Vi kände att vi inte 

kunde göra ett representativt urval av eleverna/patienterna. Samtidigt är vi medvetna om att 

om vi hade haft med andra aktörers och yrkesgruppers perspektiv, skulle vi möjligen kunnat 

få en annan förståelse som eventuellt kunnat påverka vårt resultat. Vi tänker då på bland annat 

elevers, patienters, anhörigas, samverkande partners/myndigheters och polit ikers synvinklar, 

som kunnat ge oss en mer nyanserad bild av kuratorns möjligheter att påverka den 

psykosociala hälsan. Med flera perspektiv hade vi dessutom kunnat, anser vi, lägga en större 

tonvikt på hur samhället är uppbyggt och vilka diskurser som egentligen påverkar vår 

verklighet. Det här eftersom vi tycker oss se att exempelvis den medicinska diskursen och den 

rådande samhällsdiskursen, styr mycket av synen på vår hälsa och vår vardag, samt sist men 

inte minst – kuratorns arbete. Det här skulle, menar vi, kunna vara ett ämne för fortsatt 

forskning! 
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