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Abstrakt 

Author:  Malin Svensson & Rebecca Janzon Ljung 

Title:  School counsellors’ experiences and knowledge regarding anxiety in 

young women – a qualitative interview study.   

Supervisor:  Per Lundberg 

Assessor: Ulf Drugge 

 

The aim of the study was to examine the knowledge that school counsellors in Swedish 

schools have about young women with anxiety disorders. The study also examines how 

the counsellors act when there is a suspicion or a case of anxiety in a female student. 

With a qualitative approach eight school counsellors were interviewed. The theoretical 

approach that was used is the sociology of knowledge. Some of the study’s conclusions 

are that anxiety disorders are frequent among young girls. School counsellors have 

different types of education and work experiences which can affect their understanding 

of anxiety disorders. There are similar opinions among the school counsellors regarding 

the definition of anxiety and that it is a serious condition where the affected needs some 

sort of support or help to handle it. The results and conclusions confirm and extend the 

previous research made on the subject.  
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studenter som stöttat oss i uppsatsprocessen. Sist men inte minst vill vi tacka varandra 

för ett bra samarbete.  
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1 Inledning 

Psykisk ohälsa är ett ämne som under det senaste decenniet uppmärksammats i både 

media och forskningsrapporter. Ungdomars subjektiva besvär rörande psykisk hälsa har 

blivit ett folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt (Wiklund, 2010). 

Ångestsyndrom är en del av den psykiska ohälsan som drabbar en stor del av 

befolkningen. Uppskattningsvis drabbas ungefär var tredje kvinna och var femte man av 

en ångestsjukdom någon gång i livet. Trots vetskap om förekomsten av ångestsyndrom 

så dröjer det ofta lång tid mellan sjukdomsdebut och behandling. Exempelvis har 

personer med tvångssyndrom i genomsnitt haft denna sjukdomsbild i sjutton år innan de 

får rätt stöd och behandling (Svenska Psykiatriska Föreningen, 1997). Vanliga symptom 

är oro, ångest, nedstämdhet och ängslan. När det gäller dessa symptom ligger framför 

allt flickor på höga nivåer, psykisk ohälsa hos pojkar är något ovanligare och tar sig då 

oftare uttryck i utåtagerande beteende (Johansson, 2012). Skolkuratorn är ofta den första 

som många ungdomar möter då de söker kontakt med någon professionell inom 

området. Samtidigt har inte mycket forskning genomförts gällande skolkuratorns roll i 

den svenska skolan (Backlund, 2007). Med en teoretisk utgångspunkt i 

kunskapssociologin har vi undersökt hur skolkuratorer upplever situationen med unga 

kvinnors ångestsyndrom. Dels för att få klarhet i om skolkuratorernas erfarenheter 

stämmer överens med dagens forskning som visar att ångestsyndrom är vanligt bland 

unga kvinnor. Dels för att undersöka hur skolkuratorernas kunskap kring ångestsyndrom 

ser ut, hur de använder sig av denna i arbetet med unga kvinnor samt om det finns ett 

behov av ökad kunskap inom ämnet. Vi menar att vår studie kan bidra till ökad 

förståelse för skolkuratorernas arbete, ett ämne som sedan tidigare är relativt outforskat.  

 

1.1 Problemformulering 

I början på 2000-talet blev psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ett omtalat ämne i 

svensk media. Wiklund (2010) skriver om hur det uppdagades många oroväckande fall 

gällande stress, ätstörningar, självmord och våldsamt beteende bland ungdomar. Bland 

de vuxna handlade de uppmärksammade fallen ofta om utbrändhet och utmattning. I 

takt med att ämnet uppmärksammades mer och mer visade det sig att psykisk ohälsa 

oftare förkommer hos unga kvinnor än hos unga män. Efter att ungdomars psykiska 

ohälsa uppmärksammats i media blev det ett stort samtalsämne i samhället och det 

ställdes ökade krav på åtgärder. Regeringen skärpte reglerna för sjukförsäkring efter att 
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sjukfrånvaron på skolor och arbeten var högre än någonsin. Böcker som var riktade till 

ungdomar med råd och tips om hur de kunde hjälpa sig själv må bättre publicerades i 

stor utsträckning. Människor skrev bästsäljande böcker om sina egna upplevelser av 

psykisk ohälsa och flera TV-program gjordes om hur alla skulle kunna bli bättre 

föräldrar för att förebygga psykisk ohälsa hos sina barn. 

Redan 1998 fick en av staten tillsatt barnpsykiatrikommitté i uppdrag att undersöka 

insatser mot psykiska problem hos barn och unga. Bland annat genomfördes en 

enkätundersökning för kuratorer vid landets ungdomsmottagningar. Resultatet 

presenteras i Statens Offentliga Utredning 1998:31 ”Insatser mot psykiska problem hos 

barn och unga”. Undersökningar visar bland annat att många ungdomar med psykiska 

och sociala problem uppsökte ungdomsmottagningen. Personalen vid 

ungdomsmottagningar upplevde också att denna grupp ökade under slutet av 90-talet. 

Många av dessa ungdomar tycktes dra sig för att kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, 

många blev också rekommenderade av skolpersonal att ta kontakt med 

ungdomsmottagningen. Personalen vid ungdomsmottagningarna upplevde svårigheter i 

att bedöma hur stor del av deras besökare som hade någon form av psykiska problem då 

själva begreppet är otydligt. Några av de vanligaste symptomen som uppmärksammades 

av personalen vid ungdomsmottagningarna var nedstämdhet, ångest och 

relations/familje-problem. Många av de kuratorer som deltog i enkätundersökningen 

hade vidareutbildning inom bland annat psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Trots 

detta upplevde personalen att de inte klarade av att på rätt sätt möta ungdomar med 

ångest, fobier, ätstörningar och begynnande missbruk. Följaktligen blev många 

ungdomar vidareremitterade till barn- och ungdomspsykiatrin (SOU 1998:31).  

Att just ångest är ett av de områden som kuratorer vid ungdomsmottagningar känner att 

de inte har kompetens att hantera gör oss nyfikna på hur det ser ut för en annan viktig 

yrkesgrupp, skolkuratorer. Kuratorer på skola och ungdomsmottagning har sannolikt 

liknande utbildningsnivå och kommer i kontakt med ungefär samma åldersgrupp. 

Backlund (2007) menar att det skolkurativa arbetet är ett relativt outforskat område. 

Skolkuratorns yrkesroll konstateras vara relativt fri och styrs inte av samma 

begränsningar och regleringar som många andra yrkeskategorier inom elevvården. 

Backlund (2007) poängterar också att skolkuratorn ofta syftar till att vara elevens första 

kontakt för med någon professionell inom området.   
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Många ungdomar tycks dra sig för att söka kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin 

och här kan även resursmässiga problem uppstå. Samtidigt är det tydligt att den 

psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och då är just ångestsymptom ett av de 

vanligaste problemen. Sedan tre år tillbaka är det genom skollagen (2010:800) 

lagstadgat att det på varje skola ska finnas tillgång till skolkurator. För många 

ungdomar är också skolkuratorn en första kontakt. Baserat på detta kan vi anta att 

många skolkuratorer möter unga kvinnor med ångestsyndrom.   

          

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur kunskapen kring ångestsyndrom ser ut i det 

skolkurativa yrket, samt om och hur skolkuratorer arbetar med unga kvinnor med 

ångestsyndrom. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur skapas kunskap och förståelse för ångestsyndrom i det skolkurativa yrket? 

 Upplever skolkuratorer att ångestsyndrom är något de ofta möter hos de 

kvinnliga elever de kommer i kontakt med?  

 Hur upplever skolkuratorer sin kunskap och erfarenhet när det gäller att hantera 

ångestproblematik hos unga kvinnor? 

 Vilket stöd erbjuds de unga kvinnor med ångestsyndrom som kommer i kontakt 

med skolkuratorer?   

 Hur definieras och identifieras ångestsyndrom av skolkuratorer? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i vår studie valt att se närmare på ångestsyndrom. Vi har valt att avgränsa oss 

genom att fokusera på ångestsyndrom hos en specifik grupp, nämligen unga kvinnor. 

När vi skriver unga kvinnor menar vi främst kvinnor tonåren, alltså mellan tretton och 

nitton år. En annan avgränsning vi gjort i vår studie är att vi valt att endast se till en viss 

yrkesgrupp, skolkuratorer på högstadie- eller gymnasieskolor. Med skolkuratorer menar 

vi alla personer som arbetar som skolkuratorer, oavsett vilken utbildning de har. 

 



  
 

6 

1.5 Fortsatt framställning 

I kapitel två kommer vi att ta upp tidigare forskning kring ångestsyndrom samt kring det 

skolkurativa yrket vi anser är relevant för vår studie. Denna del avslutas med en 

sammafattning av det aktuella forskningsläget. Vidare i kapitel tre kommer vi att lyfta 

kunskapssociologi och tyst kunskap som vår teoretiska ansats i denna uppsats. I kapitel 

motiverar vi våra metodologiska val och övervägningar. Detta avsnitt är uppdelat på 

fyra underrubriket, vilka är: val av intervjumetod, urval och urvalsprocess, etiska 

överväganden och tillförlitlighet. I det femte kapitlet redogör vi vår empiri i en 

integrerade resultat- och analysdel. För att underlätta för läsaren har vi delat upp denna 

del i olika teman. Vi börjar också kapitlet en kort presentation av respondenterna för ge 

läsaren en bild av deras bakgrund. Den sista delen är en sammanfattande analys utifrån 

kunskapssociologin där vi applicerar vår teoretiska på det tidigare redovisade resultatet. 

I det sjätte kapitlet följer en slutdiskussion där vi diskuterar olika tankar och funderingar 

som uppstått kring resultatet. Här har vi också valt att koppla in den andra delen av vår 

teoretiska ansats som innefattar tyst kunskap. 

 

2 Forsknings- och kunskapsöversikt  

2.1 Ångestsyndrom 

Svirsky (2012) menar att det är full normalt att känna och uppleva rädsla hos både barn 

och vuxna, samt att rädslan kan vara nyttigt att känna eftersom den fungerar som en 

slags larmsignal. När vi känner rädsla förstår vi att vi är utsatta för fara och att vi måste 

ta skydd. Men det finns också typer av rädsla som inte är lika nyttig att uppleva. Den 

typen av rädsla brukar kallas för ångest. Enkelt uttryckt är ångest när en person hamnar i 

en situation som egentligen inte är farlig men ändå på något vis skrämmer oss och ger 

oss känslan av rädsla. När någon befinner sig mitt i upplevelsen av ångest är skillnaden 

mellan ångest och rädsla svår att uppfatta. Ångest och rädsla används i vardagligt tal på 

olika sätt och många gör inte så stor skillnad på orden. Ordet ångest kan exempelvis 

användas för att beskriva att beskriva att någonting har känts jobbigt. Upplevelsen har 

dock inte nödvändigtvis känts eller varit skrämmande. 

Vidare menar Svirsky (201) att det inte endast är känslomässiga reaktioner som uppstår 

när en person upplever rädsla, det sker även kroppsliga reaktioner. Hjärnan reagerar på 

fara genom att frisätta hormoner i kroppen som sätter igång reaktioner i olika organ. 
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Hjärtklappning är till exempel en vanlig kroppslig reaktion vid rädsla som uppstår 

eftersom en person som upplever rädsla behöver extra puls för att blodet ska 

transporteras snabbare i kroppen och ut till de muskler som behövs för att vi ska vara 

snabba och starka för att kunna försvara oss. Andningsfrekvensen ökar också vid rädsla 

för att blodet ska vara ordentligt syresatt när det kommer ut till de stora musklerna. 

Tankarna kretsar runt bästa sätt att hantera eller att ta sig ifrån faran. Problemet med 

dessa reaktioner är att de behövs när vi sätts i verklig fara. Men eftersom kroppen inte 

gör skillnad mellan verklig och inbillad fara sätts dessa reaktioner igång även när en 

person upplever ångest. Eftersom det inte finns någon fara att fly ifrån eller bekämpa 

leder detta vid ångest till biverkningar som till exempel att hjärtklappningen känns 

väldigt plågsam. Den ökade andningsfrekvensen leder till en känsla av yrsel och andnöd 

och tankarna kretsar runt den inbillade faran. 

L. von Knorring, A. von Knorring och Hedin (2011) menar att ångest är ett begrepp 

som innebär att någon upplever ospecifika, obehagliga symtom som kan jämföras med 

de känslor och reaktioner en person upplever vid rädsla. Ångest som syndrom innefattar 

psykiska åkommor så som separationsångest, panikångest, fobi, tvångssyndrom, 

posttraumatisk stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom och så vidare. 

Ångestsyndrom kan vara svårt att både upptäcka och behandla då vissa 

ångestupplevelser kan uppfattas som normala. Omgivningen och även personen själv 

kan uppfatta känslorna och reaktionerna som förståeliga med tanke på situationen 

personen befinner sig i. En mer uttalad ångest där upplevelsen håller i sig en längre tid 

är ofta en del i ett ångestsyndrom. 

Maria Wiklunds (2010) doktorsavhandling inom folkhälsovetenskap ”Close to the edge: 

discursive, gendered and embodied stress in modern youth” (2010) har som syfte att 

utifrån en tvärvetenskaplig ansats fördjupa förståelsen av psykisk ohälsa och stress hos 

ungdomar i Sverige. Främst ligger avhandlingens fokus på flickors och unga kvinnors 

upplevda stressproblem. Wiklund menar att psykisk ohälsa och stress är ett betydande 

problem både i Sverige och internationellt sett. Avhandlingen kombinerar kvantitativa 

och kvalitativa forskningsmetoder genom att använda både en enkätundersökningen 

genomförd vid tre gymnasieskolor samt kvalitativa forskningsintervjuer med unga 

kvinnor i åldern 16-25. Resultaten visar att en stor del av ungdomarna upplever 

subjektiva hälso- och stressbesvär som ångest och oro. I enkätundersökningen finns en 
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signifikant skillnad mellan de kvinnliga och manliga eleverna. Hos de unga kvinnorna 

är det två till tre gånger vanligare med dessa självrapporterade besvär.  

Van Oort, Greaves-Lord, Verhulst, Ormel och Huizink (2009) som är verksamma vid 

institutionen för barn- och ungdomspsykiatrin i Rotterdam, Nederländerna redogör i 

artikeln ”The developmental course of anxiety symptoms during adolescence: the 

TRAILS study” för förekomsten och utveckling av ångestsyndrom under ungdomsåren. 

Studien är den första som separerar uppkomsten och utveckling av ångestsymtom från 

depressiva symtom.  Studien visar att ångestsymtom i den allmänna befolkningen först 

minskar under tidiga tonåren, för att sedan öka från mitten till slutet av tonåren. 

Ökningen av ångestsymtom kan inte förklaras av en samtidig ökning av 

depressionssymtom. Vidare visar studien att ångestsymtom var vanligare hos unga 

kvinnor än unga män och att denna skillnad förblev stabil under tonåren. Dessa 

könskillnader kan dock till stor del förklaras av samtidigt förekommande 

depressionssymtom. Efter justering för symtom på depression blev könskillnaderna 

kraftigt försvagade.   

Bruce Byrne (2010), farmakologie doktor vid RMIT universitetet i Bundoora, 

Australien, redogör i artikeln “Relationships between anxiety, fear, self-esteem, and 

coping strategies in adolescence” för sin studie av ångest hos barn i åldrarna 7, 9 och 12. 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader mellan barn i dessa olika 

ålderskategorier gällande ångest, självförtroende och copingstrategier. Resultaten som 

presenteras i artikeln visar att flickorna generellt sett hade lägre självförtroende än 

pojkarna. Det visade sig även att förekomsten av ångest hos pojkar minskade i 12års 

åldern. Barnen använde beroende av sin könstillhörighet olika copingstrategier, där 

pojkarna hade mer framgångsrika strategier för att handskas med rädslor och ångest.   

Svirsky (2012) menar att omkring tjugo procent av alla barn och ungdomar drabbas av 

antingen en eller flera ångestsymtom, vilket betyder att med stor sannolikhet finns det 

en eller flera elever i varje skolklass som lider av någon form av ångest. Att den ganska 

höga siffran på andel barn och ungdomar som är drabbade av ångest kan vara 

förvånansvärt för många kan ha och göra med att ångest ofta kan kopplas till skam. Att 

ha ångest eller andra psykiska lidanden ses ibland i samhället som skamligt, vilket leder 

till att de som lider utav det inte gärna berättar för det om andra utan försöker hålla det 

inom sig. Detta kan ofta i sin tur leda till en ännu värre ångest. Ångest i tidig ålder kan 



  
 

9 

på sikt medföra olika negativa konsekvenser. Ett exempel på detta är att bland barn eller 

ungdomar som lider av ångestsymtom är det vanligt att de i vuxen ålder fortfarande gör 

det. Risken att ångesten förvärras under tiden ökar också. Det finns även en risk att barn 

och ungdomar med ångest underpresterar både i skolan och sedan i yrkeslivet som 

väntar. De som underpresterar i skola eller yrkesliv hindras ofta av ångesten genom att 

de inte kan eller vågar dra nytta av sin fulla potential. Risken att i ett senare skede 

hamna i missbruk eller depression ökar också bland unga med ångest.   

Vidare menar Svirsky (2012) att det är svårt att finna svar på var ångesten kommer ifrån 

och varför den uppstår, det kan vara helt olika för olika personer. Sannolikt är det flera 

olika faktorer som i kombination med varandra kan utlösa ångest hos en person. Vilka 

dessa faktorer är kan vara helt olika hos personer med ångest. Det personer med ångest 

har gemensamt är att det ofta är svårt att upptäcka och då även att ge stöd eller 

behandling till dessa. Många personer med ångest lider ofta i tysthet ångesten tar 

uttryck på många olika sätt. Generellt sett kan varningstecken på att personen lider av 

ångest vara ängslighet, försiktighet, överdriven oro och nedstämdhet. Som 

familjemedlem till ett barn eller ungdom där man misstänker ångest är ett bra sätt att gå 

tillväga att antingen kontakta elevvården på skolan eller en läkare. En läkare kan vara 

bra för att utesluta kroppslig sjukdom och de kan vid behov hänvisa till psykologisk 

behandling. Som professionell har man en annan roll när det gäller barn och ungdomar 

med ångestsymtom. Det kan vara ett bra sätt att till exempel som skolkurator vid fall 

med elever med ångestsymtom att minska skammen kring ångest och psykiska 

störningar. Att försöka normalisera det och därmed även minska tabut kring ämnet. 

Förhoppningsvis kan detta framkalla att den drabbade vågar tala om sin situation och 

känslor. Om man som professionell i skolmiljön upptäcker ångest hos en elev är det 

viktigt att kontakta föräldrarna. Avvisar föräldrarna informationen är det viktigt att man 

som professionell försöker guida eleven till stöd hos bland annat elevvården eller andra 

ställen de kan vända sig till för hjälp utanför skolan. Om eleven får stöd eller hjälp med 

sin ångest utanför skolan av någon professionell kan det vara bra att det finns ett 

samarbete med skolan. Mest på grund av att vid behandling av ångest är exponering en 

stor del av behandlingen och skolan är ofta en plats där detta kan utföras. Kognitiv 

beteende terapi, KBT, har visat sig vara en mycket effektiv behandling vid ångest. 

I en rapport från BRIS (Johansson, 2012) tas det upp att den forskning som bedrivits i 

Sverige under de senaste åren visar att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är 
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något som blivit allt oftare förekommande i Sverige under de senaste 20-30 åren. 

Vanliga symptom är oro, ångest, nedstämdhet och ängslan. När det gäller dessa symtom 

ligger framför allt flickor på höga nivåer, psykisk ohälsa hos pojkar är något ovanligare 

och tar sig då oftare uttryck i utåtagerande beteende.   

  

2.2 Yrket som skolkurator  

I Åsa Backlunds (2007) doktorsavhandling inom socialt arbete ”Elevvård i grundskolan 

– resurser, organisering och praktik” beskriver författaren elevvårdsarbetet inom olika 

yrkeskategorier i grundskolan. Först och främst konstaterar författaren att det inte finns 

mycket forskning rörande det skolkurativa arbetet i svensk skola. Vidare konstaterar 

hon att majoriteten av de 97 skolor hon intervjuat har skolkurator anställd. Däremot är 

det ovanligt att dessa arbetar heltid på skolan. Skolkuratorers arbete är också ett mindre 

reglerat och begränsat arbete är inom andra yrkeskategorier på skolan. Därför blir 

skolkuratorns yrkesroll ofta formad och påverkad av den egna personen. Samtal ses som 

det främsta redskapet för skolkuratorer i deras arbete. Backlund (2007) poängterar att 

det som ofta ses som en viktig del av elevvårdsarbetet generellt sätt, och skolkuratorns 

arbete i synnerhet, är att både vara den första kontakten och att avdramatisera eventuell 

kontakt med andra instanser så som socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

Yvonne D-Wester (2005) menar att arbetet som skolkurator är ett självständigt arbete, 

där kuratorn är ensam inom sin profession på en arbetsplats som annars till stor del är 

pedagogernas. Skolans värld är på många sätt olik den inom socialt arbete. 

Förhållningssätt, arbetssätt och synsätt kan skilja sig stort från andra arbetsplatser där 

socionomer främst arbetar. En skillnad är att socionomer i många fall antingen arbetar 

utredande eller behandlande. Socionomens roll på skolan blir däremot både av 

utredande och behandlande natur. De insatser som D-Wester (2005) menar blir aktuella 

för att stödja en enskild elevs emotionella och sociala utveckling är följande: 

 

 flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk  

 stöd- och behandlingssamtal med enskild elev 

 arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal 

 handledning och konsultation till skolpersonal 

 samverkan skola – socialtjänst – barn- och ungdomspsykiatri – habilitering 

 organisatoriskt/strukturellt arbete, värdegrundsarbete  

(D-Wester, 2005, s. 45) 
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Skolkuratorns uppdrag i skolan blir att bidra med sin kompentens inom det sociala 

arbetets fält. Denna kompetens består dels av utbildning men också av erfarenheter, 

kunskap och praktiskt handlag. D-Wester (2005) tar endast upp socionomutbildningen 

som aktuell utbildning för skolkuratorer. Hon menar att socionomutbildningen är en 

generalistutbildning som ämnar ge en bred samhällsvetenskaplig grund samt 

yrkesförberedelse för olika sociala verksamhetsfält. Utbildningen ska bland annat ge 

socionomen kunskap och kompetens nog att kunna identifiera och strukturera åtgärder, 

behov och lösningar. D-Wester (2005) resonerar också kring hur skolkuratorer går 

tillväga för att säkerställa sin yrkesmässiga kompetens. Hon menar att det krävs tillgång 

till ett professionellt nätverk för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Eftersom yrket som 

skolkurator är så självständigt och ofta ett ensamarbete krävs det att arbetsplatsen kan 

erbjuda detta för att skolkuratorn ska kunna utvecklas i sin yrkesroll. Hur tillgången till 

stöd i sin yrkesroll ser ut för skolkuratorer varierar mellan olika arbetsplatser.   

 

D-Wester (2005) menar att skolan kan ses som en spegelbild av samhället vi lever i. 

Hon lyfter fram den ökade debatten i massmedia rörande både vuxna och ungas 

psykiska ohälsa. Skolans främsta uppgift blir då att uppmärksamma varningssignaler 

som finns, till exempel hög frånvaro och försämrade studieresultat. Skolan kan också 

vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa hos eleverna. Många upplever stress och 

prestationskrav på grund av studierna, vilket både kan förstärka och orsaka psykisk 

ohälsa. Depression och liknande hos elever kan ofta tolkas som typiskt tonårsbeteende 

av omgivningen och då tolkas detta också som mindre allvarligt än vad det i realitet är.  

 

Bickmore och Curry (2012) vid Louisiana State University, USA har i sin kvalitativa 

studie ”School Counselor induction and the importance of mattering” undersökt 

personliga och professionella behov hos nyanställda skolkuratorer. Trots att 

skolkuratorer har med sig tidigare kunskaper och erfarenheter hamnar de som 

nyanställda ofta i ett sammanhang och system som är helt nytt för dem. Att introduceras 

och anpassas till skolsystemet kan för många skolkuratorer bli en utmaning. 

 

De amerikanska doktorerna Henry, McNab och Coker (2005) tar i artikeln ”The School 

Counselor: An essential partner in today’s coordinated school health climate” upp hur 

viktig skolkuratorns roll är i elevvårdsarbetet. I artikeln poängteras att tonåren är en 

särskilt utmanande tid för många ungdomar då beteendemönster som kan komma att 
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påverka den framtida hälsan etableras. Författarna menar att det finns ett stort behov att 

arbeta med barn och ungdomars psykiska hälsa i skolmiljön.  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi tagit del av visar först och främst att ångestsyndrom är ett 

allvarligt problem som dels blivit vanligare i Sverige på senare tid, och dels drabbar 

unga kvinnor i högre utsträckning än män. Vi kan också se att det finns bristfälligt med 

forskning gällande det skolkurativa arbetet. Svensk forskning kring detta är sällsynt och 

även internationellt är det ovanligt. Det bör också betonas att det internationella 

skolkuratoryrket ser olika ut från land till land och att det därför på många sätt inte 

överensstämmer med det svenska. Därför är den internationella forskningen inte alltid 

till fullo applicerbar på det svenska yrket. Att forskningen kring yrket är bristfällig är 

också någonting som tas upp i de studier vi tagit del av. Den tidigare forskningen pekar 

på att skolkuratorns yrkesroll oftast ses som relativt fri, samt att skolkuratorn ofta är 

ungdomars första kontakt med någon professionell inom området. Baserat på det 

rådande forskningsläget ser vi ett behov av fortsatte studier både gällande skolkuratorers 

yrkestoll samt ångest. Vi vill därför bidra till en ökad förståelse kring skolkuratorers 

arbete med och kunskap kring ångestsyndrom hos unga kvinnor. 

 

3 Teoretisk ansats  

Vi har valt att använda oss av kunskapssociologin som teoretisk utgångspunkt i vår 

studie. Detta då vi studerat skolkuratorers kunskaper kring ångestsyndrom, hur dessa 

skapas och hur de används i yrket. För att skaffa oss förståelse för kunskapssociologin 

har vi valt att främst utgå ifrån Berger och Luckmann’s (1998) beskrivningar. Utöver 

detta har vi också valt att använda oss av begreppet “tyst kunskap” för att ytterligare 

kunna analysera och diskutera studiens resultat. Gällande tyst kunskap har vi valt att 

använda oss av Michael Polanyis (2013) grundläggande beskrivningar och resonemang. 

För att vidare utveckla begreppet har vi också använt oss av Gustavssons (2002) och 

Benner och Widmalm’s (2011) tolkningar och resonemang. 

 

3.1 Kunskapssociologin  

Enligt Berger och Luckmann (1998) syftar kunskapssociologin till att analysera sociala 

konstruktioner av verkligheten, samt de processer genom vilka konstruktionerna sker. 
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Kunskapssociologin kan användas och förstås på många olika sätt. Både Berger och 

Luckmann (1998) samt Rigné (2007) menar dock att en grundläggande gemensam tanke 

är att människan är självkapande, samt att kunskap och verklighet skapas i den 

samhälleliga sociala organisation vi befinner oss i. Även samhällsordningen i sig ses 

som en produkt av det mänskliga skapandet som ständigt pågår. Kunskapssociologin 

syfte blir då att förstå och analysera förhållandena mellan människans kunskap och den 

sociala kontexten. När verkligheten ses som en social konstruktion blir 

kunskapssociologin ett verktyg för att analysera de processer genom vilka 

konstruerandet sker. Berger och Luckmann (1998) menar att kunskapssociologin kan 

användas för att studera nästan vilken aspekt av det mänskliga tänkandet som helst. 

Kunskapssociologin måste dock syssla med kunskaper i huvudsak då teorins 

nyckeltermer är kunskap och verklighet.  

 

Berger och Luckmann (1998) hävdar att viss slags kunskap delas av specifika sociala 

grupper. Det utvecklas ett kunskapsförråd som berör den specifika gruppen eller 

verksamheten, med kunskap som är nyttig och viktig för dem. Till exempel delas 

yrkeskunskap av de professionella inom ett visst yrkesområde. Berger och Luckmann 

(1998) tar också upp institutionaliseringsteorin som en del av kunskapssociologin. Med 

utgångspunkt i samhällsordningen som en mänsklig produkt finns idén om vanemässiga 

handlingar. Författarna menar att alla mänskliga handlingar, båda sociala och icke-

sociala, tenderar att bli vanemässiga. När en handling ofta upprepas inordnads denna i 

ett mönster som sedan kan upprepas med mindre möda. Genom detta krävs mindre 

ansträngning och alternativen minskar. Handlingen blir rutinmässig men förlorar för den 

sakens skull inte meningsfullhet för individen. Tack vare vanemässigheten behöver 

individen inte definiera varje situation på nytt utan kan förutse passande åtgärder direkt. 

Genom detta kan man vara beredd och kunnig på situationer som man ofta möter i sitt 

vardagliga liv. Till exempel kan en skolkurator vara beredd på sådana situationer och 

samtal som denne möter dagligen. När en ny situation dyker upp som kuratorn inte ofta 

möter i sitt dagliga arbete så ställs denne inför ett problem som ännu inte inordnats i 

dennes rutiner. De vaneskapande processerna är något som föregår institutionalisering. 

Själva institutionaliseringen skapas då de vanemässiga handlingarna blir gemensamma 

och tillgängliga för alla medlemmar av en social grupp. Vissa i förväg definierade 

handlingsmönster ställs upp av själva institutionen och kontrollerar därigenom det 

mänskliga handlandet.  
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Berger och Luckmann (1998) menar att våra viktigaste upplevelser och interaktioner 

med andra sker i de situationer då vi möts ansikte mot ansikte, eller face-to-face som de 

också väljer att kalla det. I dessa möten, som är prototypen för social interaktion, sker 

ett ständigt utbyte mellan de som möts. De som möts delar samma ”här och nu” och ett 

utbytande av uttrycksrörelser sker dem emellan. I face-to-face situationer kan vi uppleva 

varandras subjektiva känslor och tankar genom ett stort antal symptom. Varje 

känslouttryck hos den andre resulterar i en tolkning hos oss själva, dessa uttryck kan 

självklart också misstolkas. Ett leende kan till exempel misstas för ett hånfullt flin. 

Dock är face-to-face situationer de tillfällen då andras subjektiva symptom kommer oss 

närmast. Berger och Luckmann (1998) menar också att vi i dessa situationer använder 

oss av så kallade typifieringsscheman. Detta innebär att vi utifrån vissa aspekter hos den 

andre kategoriserar och typifierar denne. Till exempel kategoriseras en individ med 

typiskt manliga attribut som ”man”, en individ som talar svenska som ”svensk” och så 

vidare. Dessa typifieringar påverkar sedan interaktionen med individen, själva face-to-

face situationen följer vissa mönster utifrån typifieringarna. Om typifieringen ändras, 

om en individ som klassats som man i själva verkat visar sig vara kvinna, modifieras 

typifieringsschemat och interaktionen förändras då. De typifieringar som sker är 

givetvis ömsesidiga i interaktionen. I längden innebär typifieringarna att en hel grupp 

människor kan komma att tillskrivas vissa egenskaper utifrån enskilda individer.  

 

Berger och Luckmann (1998) menar att kunskap inom en profession inte endast handlar 

om själva yrkeskunskaperna utan också om till exempel normer och värderingar. 

Kunskapsfördelningen och kunskapsförrådet struktureras efter vad som är relevant för 

just den aktuella gruppen. Genom detta delas viss kunskap av vissa grupper där denna 

kunskap är relevant. Vissa kunskaper är relevanta och behövda för alla i samhället, 

medan andra kunskaper endast behövs i vissa (yrkes)grupper. Författarna tar också upp 

roller och deras betydelse i kunskapssociologin. De nämner bland annat att roller, till 

exempel yrkesroller, kan uppfattas som tvingande och oundvikliga. Exempelvis kan en 

skolkurator känna att yrkesrollen kräver ett visst agerande som individen inte alltid själv 

håller med om. 
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3.2 Tyst kunskap 

Gustavsson (2002) menar att kunskap är en del av den mänskliga strävan att överleva 

och skapa sig ett bättre liv. Kunskap kan delas upp bland annat i teoretiska och 

praktiska kunskaper, en uppdelning som enligt Gustavsson (2002) är långt ifrån 

självklar då dessa två ofta hör samman. I den moderna tiden har den vetenskapliga och 

teoretiska kunskapen fått stor betydelse vilket har inneburit en marginaliserad ställning 

för de praktiska kunskaperna.  Benner och Widmalm (2011) menar att det krävs en 

förståelse för i vilken kontext kunskapen skapas för att vi ska kunna förstå själva 

kunskapsprocessen. Kunskap skapas i ett sammanhang och präglas också av 

detta.  Kunskapsmiljön är inte alltid den samma och kan skilja sig markant åt mellan 

olika sammanhang. Kunskapen blir därför kontextuellt villkorad och arbetet med 

kunskap blir beroende av sammanhang, traditioner och tekniker.  

 

Begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) är ett begrepp grundat av Michael Polanyi. 

Polanyi (2013) menar att grundtanken gällande tyst kunskap är att “vi kan veta mer än 

vad vi kan säga” (s. 27). Detta innebär att vi alla besitter kunskaper som vi inte alltid är 

fullt medvetna om eller kan uttrycka verbalt. Polanyi (2013) menar dock att vi kan ha 

möjlighet att uttrycka vår tysta kunskap om vi ges adekvata medel för att uttrycka oss. 

Den tysta kunskapens grundstruktur består av två led där vi genom att vända vår 

uppmärksamhet mot det andra ledet skapar oss kunskap om det första. Polanyi (2013) 

tar människoansiktet som exempel. Genom att fokusera på ansiktet som helhet så riktas 

inte vår uppmärksamhet mot specifika drag. Trots att vi ser ansiktet som helhet så 

skapar vi oss dock en tyst kunskap om ansiktsdragen. Tyst kunskap består av förståelsen 

av helheten som de två sammansatta leden utgör. Vidare menar Polanyi (2013) att den 

moderna vetenskapen syftar till att upprätthålla oberoende, strikt och objektiv kunskap. 

Detta anser han dock kan vara problematiskt. Om vi utgår från tyst kunskap som en 

oumbärlig del av kunskap i sig, så skulle ambitionen om en objektiv kunskap egentligen 

innebära en förstörelse av kunskapen. Av denna anledning blir uteslutandet av tyst 

kunskap är kontraproduktivt. Istället ser Polanyi (2013) tyst kunskap som grunden för 

giltig kännedom gällande ett problem. 

 

Gustavsson (2002) definierar även han tyst kunskap som sådan kunskap som individen 

inte kan förmedla verbalt eller redogöra för. Han menar också att tyst kunskap kan vara 

kunskap som nedtystats på grund av att den ses som tabubelagd och obekväm. 
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Kunskapen är dock inte alltid tyst då den kan ta sig uttryck i annat språk än det verbala, 

till exempel genom kroppsspråk. Gustavsson (2002) menar att vi lever i ett framväxande 

“kunskapssamhälle”. På grund av detta krävs att vi i ökad grad kan uttrycka den tysta 

kunskapen vi besitter för att möjliggöra utvecklandet av den egna kompetensen. Även 

Benner och Widmalm (2011) tar upp vikten av att kunna uttrycka den tysta kunskapen. 

De anser att det finns vissa generella drag inom den vetenskapliga kunskapens kulturer, 

ett av dessa handlar om värdet av att kommunicera. Den tysta, erfarenhetsbaserade 

kunskapen är ofta bunden till specifika handlingar och förkroppsligade erfarenheter. På 

grund av detta blir kunskapen svår att förmedla både verbalt och skriftligt.  

 

Gustavsson (2002) menar att tyst kunskap kan bestå av både färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap. Färdighetskunskap innebär att vi vet hur vi ska göra något och 

förtrogenhetskunskap innebär kunskap som vi under lång tid inom ett yrke eller genom 

rutinmässiga sysselsättningar förvärvat oss. Gustavsson (2002) menar att vi behöver 

veta hur vi utför en handling samt varför vi utför denna för att kunna behärska en 

praktik. Han menar att all kunskap kan ses som tyst kunskap i en mening, samtidigt som 

ingen kunskap kan ses som helt och hållet tyst. Både den tysta, osägbara, kunskapen och 

den sägbara kunskapen kan existera tillsammans och till och med komplettera varandra.  

 

4 Metod och metodologiska överväganden  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i 

hermeneutiken för att genomföra vår studie. Hansson (2004) menar att den kvalitativa 

metoden har ett egenvärde så man syftar till att undersöka mänskligt beteende samt nå 

djupare förståelse. Alvesson och Deetz (2000) menar att det blir tidskrävande att 

försöka skapa sig en bild av människors idéer och uppfattningar utan att ha talat med 

dem. Vi anser att en kvalitativ forskningsmetod är relevant för vår studie då vårt syfte 

berör människors uppfattningar, erfarenheter och kunskaper. Genom att använda en 

kvalitativ forskningsansats kan vi ägna oss åt att djupare förstå det ämnet och de 

människor vi valt att studera. Vi anser också att denna typ av metod är lämplig eftersom 

tiden för att sammanställa och analysera vårt resultat är begränsad. En kvantitativ studie 

hade visserligen kunnat ge oss en mätning på bland annat hur ofta skolkuratorer möter 

unga kvinnor med ångest. Vi hade alltså kunnat få fram en frekvens men inte en 

förståelse för själva upplevelserna och uppfattningarna.   
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4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Denscombe (2009) menar att det finns fyra huvudsakliga datainsamlingsmetoder som 

en samhällsforskare kan välja att använda sig av. Dessa är intervjuer, observationer, 

frågeformulär och skriftliga källor. Valet av metod bör baseras på kriteriet 

användbarhet, vilket innebär att avgöra vilken metod som i praktiken är bäst lämpad för 

att praktiskt lösa uppgiften. Då vi valt att utgå ifrån kvalitativ metod behöver vi en 

datainsamlingsmetod som vi kan använda för att samla in empiri rörande människors 

erfarenheter och upplevelser. Baserat på detta valde vi intervjumetod som verktyg för 

vår datainsamling. Vi anser att intervjuer är det mest lämpliga verktyget för oss att få en 

djupare förståelse för det ämne vi valt att studera samt uppnå syftet med vår studie. 

Denscombe (2009) menar att det är av vikt att ta hänsyn till den valda metodens 

genomförbarhet. När det gäller intervjuer innebär detta att det finns möjlighet att 

komma i direkt kontakt med eventuella respondenter samt att intervjuerna rent praktiskt 

är genomförbara, till exempel när det gäller reskostnader och tidsåtgång. För att försäkra 

genomförbarhet för vår studie valde vi därför att utföra intervjuer i våra båda hemorter.  

 

Vår empiri består av de åtta intervjuer vi genomfört med skolkuratorer vid olika skolor. 

Vi har också tagit del av tidigare forskning i form av avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och annan relevant litteratur. Huvudsyftet med våra intervjuer var att insamla 

empirisk information (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår empiri har vi sedan använt för 

att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har analyserat vår empiri och 

jämfört de resultat vi fått med tidigare forskning. Genom vår analys av empirin har vi 

gjort vårt resultat begripligt för oss och för de som läser vår studie (Bryman, 2011).  

 

4.2 Val av intervjumetod  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Utifrån Bryman’s (2011) 

beskrivningar har vi utformat en intervjuguide (se bilaga B). Detta innebär att vår 

intervjuguide innehåller specifika teman som vi vill ta upp under intervjuerna. Vi har 

utgått från samma intervjuguide med samma teman i alla intervjuer. Att vi använder oss 

av semistrukturerade intervjuer innebär att nya frågor kan tillkomma under intervjuerna 

om vi väljer att anknyta till något intervjupersonen sagt. Intervjuerna kommer dock i det 

stora hela att beröra samma frågor. Detta ger en flexibel intervjuprocess som vi anser 

gynnar vår studie. Vi har till stor del använt oss av öppna frågor, detta för att ge 

respondenterna möjlighet att besvara frågorna utifrån sin egen tolkning och uppfattning. 
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Ytterligare en anledning till att vi valt att använda oss av öppna frågor är för att kunna 

styra våra intervjuer i olika riktningar beroende på respondentens svar och upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har valt att genomföra personliga intervjuer, vilket 

innebär att vi personligen träffat våra respondenter för att ställa våra frågor (Svenning, 

1999). Fördelarna med personliga intervjuer är enligt Denscombe (2009) att de är både 

lätta att arrangera och lätta att kontrollera. Vi valde att genomföra våra intervjuer med 

en person i taget. Detta för att endast ha en person att fokusera på under intervjuerna, 

samt för att underlätta transkriberingen (Densombe, 2009).  

 

Holme och Solvang (1997) för ett resonemang gällande begreppen informant och 

respondent. De menar att respondenter är de som själva är delaktiga i den företeelse som 

studeras. Informanter är däremot de som inte själva är en del av det som studeras men 

som besitter mycket kunskap om ämnet. Eftersom de kuratorer vi intervjuat i högsta 

grad är en del av den företeelse vi valt att studera så har vi valt att genomgående i vårt 

arbete använda begreppet respondent.  

 

4.3 Urval och urvalsprocess 

Urvalet av respondenter baserar vi på att vi vill ha ett perspektiv från professionella som 

möter brukare (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har också valt att fokusera på 

yrkesgruppens kunskaper kring ämnet. Ångest och ångestliknande symtom är vanligt 

bland unga kvinnor i Sverige och bland de unga kvinnor som vill ha någon form av stöd 

eller hjälp för sina symtom kan skolkuratorer ofta vara den första professionella person 

de får kontakt med. På grund av detta anser vi att skolkuratorers upplevelser och 

kunskaper kring ångestsyndrom hos unga kvinnor är intressanta och värdefulla. Av den 

anledningen har vi valt att göra vad Bryman (2011) benämner som målstyrt urval av 

respondenter då vi väljer de respondenter som vi anser kan ge oss den information som 

är relevant och ger ett bra underlag för att genomföra vår studie. 

Vår ambition var att intervjua skolkuratorer på de fem största gymnasieskolorna i 

Kalmar. Detta för att få en tydlig bild över hur skolkuratorer i Kalmar upplever ångest 

hos unga kvinnor. Skolkuratorerna vid större skolor kommer i kontakt med ett stort 

antal elever och kan därmed uttala sig om en större grupp än om vi hade valt de fem 

minsta skolorna. Detta skulle gett oss en generell bild av Kalmar kommuns 
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gymnasieungdomar och resulterar också i ett material i en hanterbar storlek för oss, 

baserat på vår tidsram.   

På grund av svårigheter i att få tag på det antal respondenter vi hade önskat vid Kalmars 

gymnasieskolor tvingades vi under uppsatsprocessens gång tänka om. De skolkuratorer 

vi varit i kontakt med har ofta haft ett pressat tidschema och då våra intervjuer behövt 

äga rum inom en viss tidsram blev det omöjligt för oss att följa vår ursprungliga plan. 

Flertalet av de skolkuratorer vi varit i kontakt med avböjde också att medverka då de 

ansåg att de antingen inte kom i kontakt med ångest tillräckligt ofta, eller att de hade för 

kort tids yrkeserfarenhet för att kunna bidra. Vi valde då att kontakta övriga 

gymnasieskolor i Kalmar, men inte heller detta räckte. På grund av tidspressen valde vi 

då att utöka vårt urval och kontaktade skolkuratorer vid både gymnasie- och 

högstadieskolor i två kommuner: Kalmar och Karlskrona. Eftersom alla dessa 

skolkuratorer kommer i kontakt med unga kvinnor anser vi att de är lämpliga som 

respondenter. Vårt huvudsakliga mål var att inom den givna tidsramen insamla ett 

tillräckligt datamaterial för denna examensuppsats och vi fick då tyvärr omarbeta våra 

ursprungliga planer. Vi vill poängtera att syftet med denna uppsats aldrig varit att göra 

en komparativ studie. Vi anser inte heller att vi har ett tillräckligt stort material för att 

kunna uttala oss om eventuella skillnader i resultatet baserat på ort eller liknande. 

Därför har vi valt att utgå ifrån skolkuratorer som en samlad yrkesgrupp vi vill studera. 

Vi kommer alltså inte att lägga någon vikt vid vilken ort skolkuratorerna är verksamma, 

eller om de arbetar vid en högstadie- eller gymnasieskola.   

 

4.4 Val av analysmetod 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två huvudsakliga analysmetoder för 

textanalys: helhetsanalys och delanalys. Vi har valt att använda oss av den så kallade 

helhetsanalysen då vi analyserat vårt insamlade datamaterial. Enligt Holme och Solvang 

(1997) innebär detta att se till helheten i det insamlade materialet. Vissa teman eller 

problemområden väljs ut för att sedan konkretiseras, vidare görs en systematisk analys 

av datamaterialet utifrån de frågor och teman som valts ut. En systematisk analys av 

intervjuerna innebär att återvända till datamaterialet och sedan analysera de delar som är 

aktuella för de teman och problemområden som valts. Vi valde att använda oss av en 

helhetsanalys då vi ansåg att detta passade vår studie. Detta då vårt intresse har varit att 

skapa en helhetsbild av hur skolkuratorer upplever ångestsyndrom hos unga kvinnor. 
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Detta tillvägagångssätt har också hjälpt oss att sortera i det insamlade materialet och 

avgöra vilka delar som är relevanta för vår studie.  

 

4.5 Tillförlitlighet  

Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att syftet med all forskning är att finna 

ny kunskap. Dock finns det sällan en enda sanning utan alternativa tolkningar. Bryman 

(2011) menar att det finns diskussioner och olika åsikter gällande vilka kriterier och 

begrepp som bör användas gällande tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen. En 

ståndpunkt är att begreppen reliabilitet och validitet kan användas även inom den 

kvalitativa forskningen genom att lägga mindre vikt vid begreppens betydelse. En annan 

ståndpunkt är att det istället bör användas vissa alternativa kriterier för den kvalitativa 

forskningen.  

 

För att diskutera kvalitén i vår studie har vi valt att använda oss av begreppet 

tillförlitlighet och kriterierna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att 

utföra vår studie i enighet med de regler som finns samt återge vår empiri så sakligt och 

korrekt som möjligt har vi strävt efter att uppnå trovärdighet i vår studie. För att uppnå 

pålitlighet i vår studie har vi varit noga med att redogöra för vårt tillvägagångssätt 

gällande alla delar av studien. Bryman (2011) menar att kvalitativa studier i allmänhet 

fokuserar på en mindre grupp av individer med en eller flera gemensamma egenskaper. 

Att tala om överförbarhet inom den kvalitativa forskningen blir därför svårt. På grund 

av det antal intervjuer vi genomfört, samt det faktum att skolkuratorer är en så pass 

heterogen yrkesgrupp, anser vi inte kunna göra anspråk på generaliserbarhet i vår studie. 

Vi har därför valt att redogöra för vårt resultat samt vår uppsatsprocess genom täta 

beskrivningar. Detta är enligt Bryman (2011) ett alternativt sätt för den kvalitativa 

forskningen att hantera kravet på överförbarhet vilket handlar om att ge fylliga 

beskrivningar av detaljerna inom den kultur som studerats.  

 

Vi har genomfört vår studie med ett kritisk tänkande och i största möjliga mån undvikit 

att lägga in våra egna värderingar i arbetet. När vi startade detta arbete hade vi en viss 

förförståelse för begreppet ångest samt gällande arbetet som skolkurator. Genom att 

använda en intervjuguide och därmed utgå från samma frågor i alla intervjuer har vi 

försökt hålla oss så sakliga som möjligt. Vi anser dock att det är svårt att helt frigöra sig 

från den förförståelse och de värderingar vi sedan innan han. Vi anser också att det kan 
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finnas både positiva och negativa aspekter med den förförståelse vi sedan innan har 

rörande ämnet vi valt att studera. Därför har vår utgångspunkt varit att arbeta kritiskt 

och granskande mot oss själva för att undvika att vi på något sätt påverkat våra 

respondenter utifrån våra värderingar eller åsikter. Vi har i vår redogörelse för empirin 

valt att lyfta fram de åsikter och upplevelser som vi anser vara representativa för våra 

respondenter. Vi har också valt att lyfta vissa åsikter och resonemang som vi upplever 

sticker ut bland vårt insamlade material. Detta för att ge en så sann och detaljerad bild 

som möjligt av det ämne vi studerat. Vi har belagt vår resultat- och analysdel med ett 

antal längre citat för att tydligt redogöra för respondenternas resonemang i deras egna 

ord.   

 

4.6 Tillvägagångssätt  

Vi kommer här att kort redogöra för vårt tillvägagångssätt gällande intervjuer och 

analys. För en längre beskrivning av vår arbetsfördelning se bilaga C. Vår ambition i 

början av studien var att vi båda skulle kunna delta i alla intervjuer. En av oss skulle 

enligt vår förutbestämda intervjuguide leda intervjun och den andra skulle föra 

stödanteckningar och eventuellt tillägga kompletterande följdfrågor. På grund av 

rådande omständigheter blev vi tyvärr tvungna att dela upp några av intervjuerna. Detta 

då vi hade svårt att få tag i respondenter och därför fick dels dubbelbokade intervjuer 

vid samma tidpunkt och dels intervjuer i sista minuten som vi båda omöjligt kunde delta 

i då vi befann oss på olika orter. Vi genomförde dock våra första intervjuer tillsammans 

vilket vi tycker gav oss erfarenhet och en bra grund att stå på inför det att vi genomföra 

intervjuer på varsitt håll. Varje intervju har skett på respektive skolkurators kontor där 

antingen vi båda eller en av oss har besökt dem. I samband med genomläsningen av 

våra transkriberade intervjuer valde vi utifrån studiens syfte och frågeställningar ut de 

teman som vi ville arbeta vidare med. De teman vi valde ut resulterade sedan i de 

underrubriker som använts i uppsatsen resultat- och analysdel.  

  

4.7 Etiska överväganden  

Vi har i våra etiska överväganden tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. De fyra huvudkrav som presenteras av Vetenskapsrådet är 

desamma som Bryman (2011) redogör för: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har främst kontaktat våra eventuella 
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respondenter via mejl, detta för att de i lugn och ro skulle kunna läsa igenom vårt 

informationsbrev för att sedan ta ställning till sin eventuella medverkan. I vissa fall har 

vi dock också sökt kontakt via telefon då det varit svårt att nå kuratorerna via mejl. 

Denscombe (2009) menar att det är av vikt att undvika falska anspelningar och oriktiga 

framställningar i kontakten med studiens deltagare. Det är av högsta vikt att vara öppen 

med studiens och våra avsikter. I vårt bifogade informationsbrev (se bilaga A), 

alternativt under telefonsamtalen, har vi lämnat utförlig information om vår studie i 

syfte att respondenterna ska få ta del av all information som kan tänkas påverka deras 

beslut att delta eller ej. Vi har informerat om att intervjuerna är frivilliga, uppgifter om 

respondenterna kommer att behandlas konfidentiellt och den information som samlas in 

vid intervjuerna kommer enbart att användas till vår studie. Vi har också informerat om 

praktisk information så som hur lång tid intervjun förväntas ta. Vi informerade även 

respondenterna om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. När studien är klar 

kommer respondenterna ha möjlighet att granska studien och komma med synpunkter 

på om de anser att vi använt eller tolkat informationen de delgav oss genom intervjuerna 

felaktigt (Kvale & Brinkmann, 2009). Skulle detta uppstå kommer denna del av studien 

att revideras (Bryman, 2012). 

Vårt val att intervjua professionella i sin yrkesroll angående deras upplevelser av 

ångestsyndrom hos unga kvinnor gjordes tidigt i uppsatsprocessen. Vi övervägde också 

att intervjua unga kvinnor som själva antingen lider, eller har lidit, av någon form av 

ångestsyndrom för att ta del av deras upplevelser av ångesten i sig och även av 

skolkuratorers bemötande och arbete. Denscomber (2009) menar att forskare ska 

undvika att studiens deltagare på något sätt lider någon skada av att medverka i studien. 

Av denna anledning valde vi att inte intervjua unga kvinnor med ångestproblematik. Vi 

insåg att det fanns en stor risk att vår studie då kunde påverka deltagarna negativt, vilket 

vi inte ansåg vara etiskt försvarbart. På grund av detta valde vi att begränsa oss helt till 

intervjuer med de professionella. Denscombe (2009) menar att det är av vikt att 

respektera deltagarnas rättigheter, värdighet och integritet. För att värna om deltagarnas 

integritet har vi därför valt att avidentifiera respondenterna och deras arbetsplatser. 

Genom detta vill vi försäkra oss om att respondenterna ska känna sig trygga i att läsare 

av uppsatsen inte ska kunna identifiera dem.  
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5 Resultat och analys  

Vi har valt att göra en integrerad resultat- och analysdel då vi anser att detta underlättar 

för läsaren. I detta avsnitt kommer vi först att presentera vårt resultat och löpande 

koppla detta till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer vi att lägga fram en 

sammanfattande analys där vi kopplar vår teori till tidigare redovisat resultat.  

 

5.1 Kort presentation av respondenterna  

Här följer en kort avidentifierad presentation av respondenterna som deltagit i 

intervjuer. Namnen är fingerade. Anna är 44 år och utbildad socionom. Hon arbetar på 

en större gymnasieskola och har varit skolkurator i femton år. Karin är 55 år och är i 

grunden utbildad sjuksköterska. Hon har senare läst kurser med tyngd på vårdvetenskap, 

folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi och ledarskap. Hon arbetar på en mindre 

gymnasieskola där hon har en kombinerad som både skolkurator och sjuksköterska. 

Hon har arbetat på skolan i 10 år. Peter är 44 år och är utbildad socionom. Han arbetar 

på en större gymnasieskola med två kuratorer och har varit skolkurator i sju år. Lisa är 

62 år och är utbildad socialpedagog. Hon arbetar på en större gymnasieskola och har 

arbetat som skolkurator i sex år. Tina är 59 år och är utbildad socionom. Hon arbetar på 

en större gymnasieskola och har varit skolkurator i drygt 20 år. Marianne är 63 år och är 

utbildad beteendevetare. Hon arbetar på en större gymnasieskola med två kuratorer och 

har varit skolkurator i tjugonio år. Åsa är 50 år och är utbildad socionom. Hon har 

tidigare arbetat som socialarbetare i drygt 28 år och är sedan 1999 skolkurator på en 

relativt stor högstadieskola. Olof är 56 år och är utbildad beteendevetare. Han jobbar på 

flera högstadieskolor och har arbetat som skolkurator i ungefär 15 år.  

 

5.2 Definition och identifiering av ångestsyndrom 

Efter att ha sammanställt vår empiri har det framkommit att det finns vissa skillnader i 

hur skolkuratorerna definierar begreppet ångest och hur de arbetar med det. Det finns 

både skillnader och likheter i skolkuratorernas definition av vad ångest egentligen är 

samt hur det uttrycker sig. Alla skolkuratorer ansåg att ångest är ett brett begrepp som 

kan definieras olika från person till person. Det kommer därför här göras en kort och 

förenklad redogörelse av hur respondenterna definierar ångest och vad de menar att 

symtomen för ångest är. Enligt majoriteten av skolkuratorerna påverkas och/eller 

försvåras definitionen av begreppet ångest av att många använder det som en förklaring 
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till att de är nere eller mår dåligt i det vardagliga språket. Om en person till exempel har 

dåligt samvete över något kan det i det vardagliga språket benämnas som att denne 

känner ångest. 

   

Våra respondenter hade skilda åsikter om vad ångest som begrepp innefattar. De flesta 

av kuratorerna ansåg att ångest är en oroskänsla som ligger över en hela tiden men som 

förvärras vid vissa tillfällen. De ansåg också att ångest ofta tar sig uttryck i fysiska 

symtom eller en förlamande oro. Många nämnde att en person som lider av ångest 

upplever en sådan oro och ängslan att denne inte kan hantera eller styra upp sin vardag. 

En av kuratorernas svar utmärkte sig när det kom till definitionen av ångest där ångest 

sågs som en sjukdomsterm och något skolkuratorer inte bör arbeta med. Hon uttryckte 

sig såhär: 

  

Alltså ordet ångest, det är ju en sjukdomsterm. Och jag sysslar inte med 

sjukdomar. Det är inte en uppgift för skolkuratorer. (Lisa, 2013-05-06). 

 

Det fanns olika uppfattningar och synsätt gällande huruvida prestationsångest och 

ångest att tala inför en grupp egentligen är ångest och de uttryckte sig också olika 

tydligt på hur de tänkte kring ämnet. Två skolkuratorer uttalade tydligt att de ansåg att 

prestationsångest och att tala inför grupp inte är ångest i dess rätta bemärkelse. De ansåg 

istället att dessa två begrepp är mer kopplat till rädsla, men det kan vara svårt att skilja 

rädsla och ångest åt eftersom upplevelserna är så lika och man kan då tro att man 

upplever ångest vid dessa tillfällen.  

 

Ångest är ett begrepp som innebär olika upplevelser hos en person som är individuella 

från person till person. Ångestsymtom kan vara svårt att upptäcka eftersom 

upplevelserna som ångest bidrar till ofta kan uppfattas som normala. Känslorna och 

reaktionerna vid ångest kan av omgivningen eller den drabbade personen uppfattas som 

förståeliga med tanke på den situation den drabbade personen befinner sig i. 

Upplevelserna och känslorna vid ångest kan jämföras med de reaktioner och känslor 

som uppstår hos en person vid rädsla (L. von Knorring, A. von Knorring & Hedin, 

2011). Eftersom begreppet innefattar mycket upplevelser hos personen och är svårt att 

upptäcka kan det också skapas egna uppfattningar om vad ångest är. Att känslorna och 

reaktionerna vid ångest och rädsla är så lika varandra kan bidra till att det är svårt att se 

eller förstå skillnaden mellan vad som är ångest och vad som är rädsla. Detta kan vara 
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en bidragande faktor till att begreppet ångest är så svårt att definiera och att många har 

olika uppfattningar om dess innebörd.  

 

Våra respondenter hade alla olika svar och sätt att förklara hur symtomen för ångest kan 

uttrycka sig hos unga flickor och hur de identifieras, men några saker hade majoriteten 

gemensamt. De tog upp att ångest uttrycker sig som en överdriven oroskänsla i hela 

kroppen på den drabbade. Typiskt är att den som drabbas känner en överhängande oro 

och ängslan som är konstant under vaken tid och att denna oro går inte att tränga bort 

utan den är alltid där. De var alla överens om att ångest hör ihop med känslan av att vara 

rädd. Ångest är individuellt och de grundliga faktorerna kan skilja sig helt från person 

till person, men de bottnar ofta i någon typ av rädsla den individen har. Det kan röra sig 

om allt ifrån rädsla att sticka ut ur mängden till rädslan att någon i ens närhet kommer 

att dö. 

 

Alla skolkuratorer hade också det gemensamt att de ansåg att ångest uttrycker sig i 

fysiska symtom, d.v.s. att det märks i kroppen på olika sätt.  

 

Ångest, då finns det en koppling till kroppen. Det här: hjärtklappning, andnöd, 

domningar, svimningskänslor, ja. Sådana saker. Så, så identifierar jag det. (Anna, 

2013-05-03). 

 

De fysiska symtom som tas upp i majoriteten av intervjuerna är andningssvårigheter och 

någon form av hjärtklappning. Andra olika fysiska symtom togs också upp som vanliga 

symtom hos unga flickor med ångest. Dessa är bland annat klump i halsen, tryck över 

bröstet, domningskänslor och att inte ha aptit för att äta ordentligt. Ett annat symtom 

som nämndes och som många ansåg var en viktigt bidragande orsak till många fall av 

psykisk ohälsa bland skolelever är för lite sömn. Flera av våra respondenter ansåg att för 

lite sömn påverkar individen, hjärnan och kroppen på många olika negativa sätt och 

medför även många negativa konsekvenser, bland annat att öka risken eller vara en 

bidragande faktor för ångest. I diskussionen kring för lite sömn kopplat till ångest tas 

det upp i flera intervjuer att behovet och kravet på att man hela tiden ska vara tillgänglig 

både bidrar till en överhängande stress och att eleverna inte får tillräckligt mycket med 

sömn. Eftersom många är uppkopplade på mobiltelefoner och internet och förväntas 

vara tillgängliga oavsett tid på dygnet, ökar känslan av stress. 
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Respondenternas resonemang gällande symtomen för ångest går i många fall att koppla 

till tidigare forskning gällande ångestsyndrom. 

 

De går runt och är oroliga och rädda hela tiden. Alltså de... det är som att det är 

en tung känsla av oro som aldrig riktigt försvinner. (Marianne, 2013-05-08) 

 

Detta går att koppla till bland annat Svirskys (2012) resonemang om sambandet mellan 

ångest och rädsla. Svirsky (2012) tar det upp att en viss typ av rädsla är nyttigt att känna 

för att man som person ska veta när fara är nära. Men det finns också en typ av rädsla 

som inte är lika nyttigt att uppleva, och den kallas för ångest. Ångest definieras på ett 

förenklat sätt som att en person känner rädsla i en situation som egentligen inte är någon 

fara för denne. Generella varningstecken som tas upp för att en person lider av ångest är 

ängslighet, försiktighet, överdriven och oro och nedstämdhet. Eftersom ångest är en 

utpräglat individuell upplevelse hos en individ kan det vara svårt för omgivningen att 

uppmärksamma när en person lider av detta.  

 

Gemensamt i intervjuerna var att ångest även ofta tar uttryck i fysiska symtom. Även 

dessa observationer bekräftas i mycket av den tidigare forskningen. Svirsky (2012) tar 

upp att de fysiska reaktioner som uppstår vid rädsla även uppstår vid ångest. Denna 

reaktion uppstår eftersom kroppen luras av en inbillad fara som en person med ångest 

upplever. Reaktionerna kan leda till att personer med ångest känner en plågsam smärta 

över bröstet av hjärtklappning, svårigheter att andas och tankarna kretsar endast runt 

ångesten. Detta stämmer överens med den uppfattning som våra respondenter tycks ha, 

att ångest ofta uttrycker sig i fysiska symtom och att dessa bland annat är 

andningssvårigheter och hjärtklappning. Att det finns ett samband mellan för lite sömn 

och ångest går också att koppla till tidigare forskning om kroppens reaktioner. 

Reaktionerna som uppstår i kroppen i samband med upplevelsen av ångest ställer in 

kroppen på att personen i fråga ska bereda sig på fara eller flykt och det blir därför svårt 

för personen att lugna ner sig själv och kroppen tillräckligt mycket för att kunna somna 

(Svirsky, 2012). Det finns alltså ett samband mellan att skolkuratorerna är överens om 

att för lite sömn påverkar individen negativt och vad den tidigare kopplingen säger om 

att ångestsymtom kan påverka sömnen. Att elever med misstänkta ångestsymtom inte 

får tillräckligt med sömn kan vara ännu ett tecken på att eleven faktiskt upplever ångest. 
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5.3 Förekomst och orsak  

Att tala om ångest som ”vanligt” eller ”ofta förekommande” kan vara problematiskt då 

detta är så relativa begrepp. Alla de skolkuratorer som deltagit i vår studie har bekräftat 

att de möter ångest hos unga kvinnor i det vardagliga arbetet som skolkurator. Alla 

förutom en menar att de, i olika utsträckning, också arbetar med ångestsyndrom på olika 

sätt. Majoriteten av de skolkuratorer vi intervjuade upplevde att ångestsyndrom hos 

unga kvinnor är något som ökat under tiden de arbetat som kuratorer. Många menade 

också att ångesten i sig och orsakerna till ångesten har förändrats. En av kuratorerna 

uttryckte sig på följande sätt:  

 

Jag tycker att ångest har ökat väldigt mycket på de här 15 åren. Att innan kanske 

man mer kände sig ledsen, nere, funderade på saker. Men just ångest i den 

bemärkelsen att man får fysiska symptom. Det här: klump i halsen, tryck över 

bröstet, andningssvårigheter, domningar och så. Det tycker jag har ökat mycket. 

Och att det blir mer handikappande än vad jag tyckte att det var tidigare.  (Anna, 

2013-05-03). 

 

En annan kurator menar att ångesten idag är mer kopplad till prestation, framför allt 

inom skolan, än vad den tidigare var. Vissa av de tillfrågade kuratorerna ser inte någon 

tydligen ökning gällande ångestsyndrom men menar däremot att de kan se en tydlig 

förändring gällande att unga kvinnor idag blir mer och mer högpresterande inom skolan. 

Flera av de intervjuade kuratorerna förde olika resonemang kring vad som ligger bakom 

dels ångesten i sig och dels den ökning som många menar att de upplevt. Det som 

återkommer i våra intervjuer är de krav och den stress som många unga kvinnor idag 

lever med.  

 

Den bild gällande förekomsten av ångest som våra intervjuer gett oss stämmer till stor 

del överens med vad Wiklund (2010) prestenterar i sin avhandling. Denna visar att 

hälsobesvär i form av stress, ångest och oro är betydande förekommande hos ungdomar 

i dagens Sverige. Dessa självrapporterade besvär är enligt Wiklunds (2010) studie två 

till tre gånger vanligare hos unga kvinnor än hos unga män. De kuratorer vi intervjuat 

uppger även de att ångestsyndrom är mycket vanligare förekommande hos kvinnliga än 

manliga elever. En av kuratorerna som arbetar mycket med manliga elever upplever att 

det dels är mer sällan det förekommer en ångestproblematik, dels att detta då är något 

som anses vara pinsamt att tala om – något att skämmas över. Detta är intressant i 

relation till Wiklunds (2010) studie då hennes resultat grundar sig i ungdomars 
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självrapporterade besvär. Om det finns en skamkänsla kring ångest och oro hos många 

unga män så kan detta tänkas ha påverkat resultatet, vilket i sin tur innebär att det 

kanske inte finns en lika markant skillnad mellan män och kvinnors ångestproblematik 

som studien visar. Även Svirsky (2012) tar upp skammen kring ångest, men utan att 

göra någon koppling till kön, och menar att psykisk ohälsa i allmänhet ses som skamligt 

i dagens samhälle. Vidare menar Svirsky (2012) att ett eller flera barn i varje skolklass 

uppvisar ett eller flertalet ångestsymptom. Detta stämmer väl överens med den bild våra 

intervjuer gett oss. Flera kuratorer uttryckte just att det finns unga kvinnor med 

ångestsyndrom i varje klass eller årskurs.  

  

 

5.4 Stöd och hjälp för unga kvinnor med ångestsyndrom 

Alla skolkuratorer som deltagit i intervjuer är överens om att det är olika från varje elev 

till elev där det finns ångestsymtom hur man uppmärksammar symtomen och hur man 

går vidare med dessa misstankar. Exempel som togs upp av våra respondenter var att 

läraren misstänker någon form av ångestproblematik och kontaktar då kuratorn och 

kuratorn tar i sin tur kontakt med eleven och ger ett förslag på ett möte mellan dem. D-

Wester (2005) tar upp just detta då hon menar att ärenden oftast aktualiseras hos 

skolkuratorn i form av en slags beställningar av insatser, där en lärare till exempel kan 

önska en samtalskontakt för en elev som denne uppmärksammat. 

 

Ett annat exempel som togs upp var att eleverna själva tar kontakt med kuratorn och ber 

om ett möte. Majoriteten av skolkuratorerna tog också upp i intervjuerna att det händer 

att föräldrar kontaktar dem angående misstankar om ångest eller liknande problematik 

och ber kuratorn att kontakta den aktuella eleven. Flertalet av kuratorerna i intervjuerna 

nämnde även att kompisar till elever med ångestsymtom antingen kontaktar kuratorn 

eller hjälper kompisen att komma i kontakt med kuratorn. På frågan hur skolkuratorn 

kommer i kontakt med elever med ångest svarade Tina: 

 

Jag frågar, eller att någon själv säger. Eller att det blir en sådan direkt anledning 

att jag tycker det är jobbigt det här att stå inför andra och prata. Någon lärare, jag 

har flera lärare som kommit med väldigt tysta flickor och frågat vill du ha 

kontakt med kuratorn och så här. (Tina, 2013-04-24). 
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Majoriteten av skolkuratorerna berättar i intervjuerna att om de misstänker eller 

upptäcker ångest vid möten med en elev så försöker de ta reda på om det finns någon 

grund till känslan eller om ångestsymtomen uppstår vid vissa tillfällen. Det finns sedan 

olika vägar för skolkuratorerna att gå för att försöka hjälpa eleven. Ett sätt de alla tar 

upp är att de berättar för eleven om Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. De förklarar 

vad de arbetar med på BUP och att det kan vara bra för eleven att ta kontakt med dem 

för att boka ett möte. Första kontakten med BUP sker antingen av eleven själv eller med 

hjälp av skolkuratorn. BUP vill dock att elevens föräldrar meddelas om och involveras i 

den aktuella kontakten, dels eftersom de elever som kommer till BUP är under 18 år. Är 

eleven över 18 år försöker skolkuratorerna att koppla samman eleven med 

vuxenpsykiatrin. De flesta av kuratorerna anser att anledningen till att de vill att eleven 

ska ha en kontakt med BUP eller vuxenpsykiatrin är eftersom ångest är så djupt och 

svårt att hantera som skolkurator och eleven kan få den hjälp som verkligen behövs vid 

ångest hos psykiatrin. Anna menar också att det kan vara värdefullt att etablera en 

kontakt med psykiatrin då eleven då småningom slutar på skolan. Många av kuratorerna 

nämner att Kognitiv beteendeterapi, KBT, anses vara en effektiv behandling vid ångest 

som ofta används inom psykiatrin. De flesta kuratorer uppgav specifikt att de har ett 

flertal elever som har kontakt med BUP på grund av ångestsyndrom. Det fanns dock en 

del skillnader i hur kuratorerna resonerade kring när BUP bör kontaktas. Lisa menar att 

hon som skolkurator över huvud taget inte bör arbeta med ångestproblematik. Karin 

uttryckte sig på följande sätt:  

 

Ja jag brukar tänka såhär, att man ska lägga rätt sak i rätt korg på något sätt och 

jag menar, lider en ung individ av ångest eller fobi som du säger, då ska en 

utbildad terapeut jobba med de här frågeställningarna. Sen kan vi i skolans värld, 

vi kan vara stödpersoner, vi kan ha stödsamtal och vi kan pusha och inte minst i 

skolarbetet för det är ju det vi ska jobba med. Vi ska ju inte jobba med 

behandlingsarbete utan, vi ska stötta upp i studiesituationer och det kan man göra 

på olika sätt.  Annars tycker jag att då ska psykiatrin träda in för det finns så 

mycket bra hjälp att få idag, för ångestproblematik just. Ja. Inte minst, KBT-

teknik till exempel som kan vara värdefullt. För ångest i sig är ju svår, den är svår 

att lindra. Den kan ju vara väldigt djupgående. (Karin, 2013-05-02).  
 

 

Många av kuratorerna tar vidare upp att om det verkar vara en form av lindrigare ångest 

det rör sig om hos eleven eller att eleven inte vill ha kontakt med psykiatrin brukar de 

försöka att hantera det själva med eleven till en början. Anna menade att ångestsyndrom 

idag är en så vanlig problematik att skolkuratorer måste vara beredda att arbeta med det.  

 



  
 

30 

Alltså det, det är nästan en folksjukdom idag. Så att man kan inte skicka alla […] 

till psykiatrin heller för att de har ångestsvårigheter som är måttliga. Och visst, 

jag tycker att det är svårt, men det gäller ju också att… Alltså jag kan ju bidra 

med det jag kan. Och vad jag har tillägnat mig för kunskaper om ångest. Och vad 

man, kan göra och så. Så visst är det svårt. men... Det finns ju ändå sätt att 

hantera sin ångest. Och det är ju det som lite är mitt jobb att försöka förmedla. 

Men sen om det blir liksom så handikappande att man inte kan fungera, i skolan 

eller så. Då måste man ju gå ett steg till, till psykiatrin. (Anna, 2013-05-03). 

 

De stödinsatser som kuratorerna erbjuder brukar röra sig om samtal där kuratorerna 

finns där för eleverna och lyssnar på dem och visar att de bryr sig. De brukar också 

försöka att lära eleverna olika avslappnings- och andningsövningar de kan använda när 

de känner att ångesten kryper sig på dem. En del av kuratorerna tar upp att de försöker 

träna eleven att göra saker som ångesten stoppar dem från att göra. Om det exempelvis 

handlar om att tala inför grupp kan de börja med att tala inför två kompisar. En del 

kuratorer berättar att lärarna kan vara väldigt bra och flexibla när det gäller elever med 

ångestproblematik, det händer till exempel att man får göra om vissa delar i läroplanen 

för att anpassa till eleven på så att denne kan utföra skolarbetet på bästa möjliga sätt. En 

av de intervjuade kuratorerna poängterar vikten av att det finns ett visst mått av friskhet 

och hanterbarhet hos eleven för att de ska kunna få stöd genom skolkuratorn. Hon 

menar att när ångesten blivit ett sjukdomstillstånd för eleven så behövs ibland kontakt 

med psykiatrin och/eller medicinering.  

 

Den information som framkommit genom intervjuer om tillvägagångssätt och 

behandling går att koppla till tidigare forskning kring ämnet. Svirsky (2012) tar upp att 

det är bra om man som familjemedlem vid misstanke om ångest hos en ung kvinna 

kontaktar elevvården på skolan eller sjukvården. En läkare kan utesluta kroppslig 

sjukdom och finns det ett behov kan läkaren även hänvisa till psykologisk behandling. 

Som skolkurator finns det olika sätt att hantera unga kvinnor med ångestproblematik. 

Ett exempel som tas upp är att det som skolkurator kan vara bra att minska skammen 

kring ångest och andra former av psykiska störningar. Om man försöker normaliserar 

det kan det förhoppningsvis leda till att det drabbade vill och vågar tala om sin situation 

och sina känslor. Svirsky (2012) tar också upp att det är viktigt att som professionell ta 

kontakt med föräldrarna om ångest upptäcks hos en elev. I de fall där föräldrarna 

avvisar informationen är det viktigt att den professionelle försöker visa eleven att det 

finns stöd hos elevvården och även guida denne till andra ställen utanför skolan som 

eleven kan vända sig till. Om eleven får stöd med eller behandling av sin ångest av 
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någon professionell utanför skolan kan det vara bra att det finns ett samarbete med 

skolan, då en stor del av behandlingen innefattar exponering och skolan är ofta en plats 

där detta kan utföras. Svirsky (201) tar också upp att KBT har visat sig vara en mycket 

effektiv behandling vid ångest. Det många av kuratorerna i intervjuerna nämner om att 

de på olika sätt får kontakt med unga kvinnor med ångest stämmer överens med vad den 

tidigare forskningen säger om att elevvården kan vara en av vägarna att vända sig för en 

elev som upplever ångestsymtom. Skolkuratorn kan då ha samtal med eleven som gör 

att ångest normaliseras och det blir lättare för den drabbade att prata om ångesten. Detta 

kan ses som en del i stödsamtalen som kuratorerna i intervjuerna talar om. Att de vid 

lindrigare ångest försöka hitta olika vägar för individen att förstå, hantera eller prata om 

ångesten i möten mellan individen och skolkuratorn.  

 

Men många av kuratorerna ansåg att det ofta är bra med en kontakt inom ungdoms- eller 

vuxenpsykiatrin. Den tidigare forskningen tar också upp att psykiatrin är en annan väg 

man kan vända sig vid ångestproblematik. Den tidigare forskningen lyfter detta i 

samband med att man först kan vända sig till en läkare som utesluter kroppslig sjukdom 

och sedan i sin tur kan läkaren guida en vidare till en psykologisk behandling. Att man 

först kan söka läkarhjälp för att utesluta kroppslig sjukdom kan man också koppla till 

vad som nämnts tidigare att ångest ofta ger kroppsliga symtom. Det kan därför vara bra 

att undersöka den drabbade kroppsligt först och se om det finns någon fysisk förklaring 

till känslorna och upplevelserna eller om det finns en fysisk koppling som tyder på att 

personen kan lida av ångest.  Det finns också en koppling mellan vad tidigare forskning 

säger om att ifall en person med ångest får behandling eller stöd utanför skolan så kan 

det vara bra att det finns ett samarbete med skolan till vad som framkommit i 

intervjuerna. En del av skolkuratorerna tar upp att när det rör sig om en elev med ångest 

kan man ibland anpassa läroplanen för att denne ska klara av skolgången så bra som 

möjligt. Vet skolan därför om vad eleven går igenom i behandlingen eller stödsamtalen 

utanför skolan är det därför lättare för dem att hjälpa eleven att klara skolan på bästa 

sätt. Tidigare forskning tar också upp att exponering ofta kan vara en stor del av 

behandlingen som sker vid ångest och att skolan kan vara en bra plats till detta. Ett bra 

sätt för detta skulle exempelvis kunna vara vad som tas upp i intervjuerna att en elev 

som inte klarar av att tala inför grupp kan få börja träna med att tala inför två kompisar 

och sedan förhoppningsvis känna en trygghet och sakta öka antalet i gruppen. Både 

tidigare forskning och kuratorerna i intervjuerna tar upp att KBT anses vara en effektiv 



  
 

32 

behandling när det gäller ångest. Detta kan också stärka varför alla kuratorer är överens 

om att en kontakt mellan den drabbade och psykiatrin är något att eftersträva när det rör 

sig om ångest eftersom de på psykiatrin kan genomgå KBT-behandling. 

 

5.5 Kunskap om och erfarenhet av ångestsyndrom hos unga kvinnor 

Med anledning av att kuratorer vid ungdomsmottagningar i Sverige upplever att det är 

svårt att hantera ångestsyndrom (SOU 1998:31), så valde vi att diskutera med 

skolkuratorerna hur de såg på just detta. De flesta skolkuratorerna upplevde att ångest i 

sig är ett svårt ämne att arbete med på grund av dels att ångest är ett så svårdefinierbart 

begrepp och dels att ångesten i sig är svårt och plågsam för de drabbade. Däremot var 

det ingen av kuratorerna som upplevde att ångest är svår att arbeta med på grund av 

brist på kunskap eller liknande. En av kuratorerna menar att ångest idag är näst intill en 

folksjukdom och att det därför ingår i arbetet som skolkurator. Eftersom det är så 

vanligt menar hon att det blir omöjligt att remittera alla elever med ”måttliga” 

ångestsyndrom till psykiatrin. Samtidigt menar en annan kurator att det är viktigt att de 

elever som lider av ångestsyndrom eller fobier får kontakt med en terapeut inom 

psykiatrin för att kunna arbeta med det. Den gemensamma inställningen hos de 

skolkuratorer vi intervjuat tycks vara att deras roll är att vara en stödperson inom 

skolans värld. Att de kan arbeta med ångestproblematik till viss del men att det i många 

fall krävs en kontakt med psykiatrin för att eleverna ska få den hjälp de behöver. De 

skolkuratorer vi intervjuat tycks anse sig ha den kunskap kring ångestsyndrom som 

krävs för att kunna möta elever med ångestsyndrom. Alla intervjuade menar att deras 

kunskap kring ångestsyndrom har vuxit fram genom dels utbildning, dels 

arbetslivserfarenhet och också genom personliga erfarenheter. Några av kuratorerna tog 

också upp eleverna som en källa till kunskap. En kurator menade att eleverna ibland 

själva hittar verktyg och hjälpmedel för att handskas med och hantera sin ångest. När 

dessa elever då berättar för kuratorn om sina strategier är det något hon i sin tur kan 

använda och föra vidare till andra elever som kommer i kontakt med henne.  

 

Flera av de kuratorer vi intervjuat som har en socionomexamen menar att utbildningen i 

sig inte gav tillräckliga kunskaper om specifika områden så som ångest. De menar dock 

att utbildningen gav grundläggande kunskaper och förståelse och att de sedan inom 

arbetet fått fördjupa sig i exempelvis ångestproblematik för att ha tillräckliga kunskaper 

om ämnet. En av våra respondenter kan inte minnas att ångestsyndrom var något som 
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hon togs upp i större utsträckning under hennes utbildning till socionom. Samtidigt 

menar hon att utbildningen gav henne de grundläggande kunskaper och den 

förförståelse som krävs för att förstå ämnet. 

 

[…] men samtidigt får man ju ändå en bas i, alltså, människans… Funktion, på 

något vis. Så man har ju ändå en förförståelse. Men sen […]  har man ju ändå 

bara tagit lite av allting. Alltså har man någon med mycket självskadebeteende 

och sådana grejer, då får man ju ändå uppdatera sig. Och jag tänker så är ju ett 

jobb, man kan ju aldrig allt. (Anna, 2013-05-03). 

  

Detta resonemang liknar det som D-Wester (2005) för. Hon menar också att 

socionomutbildningen är en grundläggande utbildning och att det ständigt krävs att 

yrkesverksamma söker nya kunskaper och utvecklas i sin yrkesroll. 

 

Många av skolkuratorerna poängterar också vikten av att ständigt söka ny kunskap. Att 

hela tiden försöka uppdatera eller söka ny kunskap. Många kuratorer tar i intervjuerna 

upp vikten av att på olika sätt hålla sig uppdaterade på ny forskning inom relevanta 

områden. 

  

Samtidigt som tider förändras, man lär sig andra teorier och synsätt nu än vad jag 

lärde mig. Därför är det viktigt att försöka hålla sig uppdaterad kring ny 

forskning på olika sätt. (Peter, 2013-05-14) 

 

När de kommer i kontakt med en elev som har en viss problematik så uppstår ett behov 

av ökad kunskap inom det aktuella området och kuratorerna söker då denna kunskap. 

Vilka möjligheter som finns till fortbildning upplevde många kuratorer olika. En kurator 

upplevde till exempel att hon hade goda möjligheter att fortbilda sig och nämnde då 

bland annat samarbete med andra aktörer, så som BUP och universitetet, som bland 

annat erbjöd föreläsningar om specifika ämnen. En annan kurator hade tillsammans med 

resterande elevhälsogrupp på skolan gått en KBT-utbildning och kände att detta hade 

gett henne mycket kunskaper att använda i arbete med ångest. Det fanns också de 

kuratorer som ansåg sig har mindre möjligheter och resurser till fortbildning eller 

inläsning på ny forskning och nya ämnen. En kurator menar att det förvisso finns vissa 

resursmässiga medel för att få chans att läsa in sig på ny forskning till exempel, men att 

det samtidigt handlar om en avvägning mellan detta och mer tid med eleverna.  
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Backlund (2007) tar i sin avhandling upp att en viktig del av skolkuratorns arbete är att 

vara den första kontakten för många elever, samt att avdramatisera kontakten med andra 

aktörer. Detta är något som flera av skolkuratorerna tar upp. Dels att vara den första 

som många elever ens pratar med om sin ångest och dels att stötta i kontakt med 

framför allt barn- och ungdomspsykiatrin. Av de kuratorer vi intervjuat har alla uppgett 

att de arbetar mycket med att både informera om och sköta kontakten med BUP när det 

gäller de elever de träffar men ångestsyndrom. En kurator som arbetar på en skola där 

ett antal elever har väldigt allvarlig ångestproblematik tar också upp socialtjänsten som 

en av de aktörer hon har kontakt med. Backlund (2007) konstaterar även att 

skolkuratorns arbete är mindre begränsat och därmed ofta påverkas av den egna 

personen. I de intervjuer vi gjort har vi märkt av att rollen som skolkurator är en relativt 

fri roll där kuratorn själv i många fall kan forma sitt arbete. Samtidigt upplever vi att 

kuratorerna lägger upp sitt arbete väldigt lika och för liknande resonemang kring många 

ämnen, trots olika utbildningar och trots den fria yrkesrollen.  

 

De flesta kuratorer vi intervjuat upplever att ångest är ett ämne som i viss utsträckning 

diskuteras på arbetsplatsen. Att det diskuteras inom elevhälsan ses som en självklarhet 

och många kuratorer upplever att det finns en medvetenhet kring ämnet även hos lärare. 

En av kuratorerna uttrycker att lärarna har tvingats få en förståelse och medvetenhet för 

ämnet på grund av att det är så vanligt hos eleverna. Samtidigt poängterar flera av 

kuratorerna att det ofta är i samtal kring enskilda elever som ämnet kommer på tal. Att 

det är vanligare att med lärare diskutera den enskilda elevens ångestsyndrom än att 

diskutera ångestproblematiken som ett allmänt problem på skolan. Två av våra 

respondenter, Tina och Olof, för resonemang kring skillnaderna mellan utåtagerande 

och introvert beteende.  

 

Alltså, där tycker jag ändå att man i ärenden så med de flesta lärarna kan ha en 

bra diskussion och att det finns... Att man kan få förståelse för det. […] På det 

viset har ju den här typen av problematik kanske lite mer giltighet för många kan 

känna igen sig i det här alltså. Det […] kanske är svårare att ta någon som mer 

bråkar och alltså ger uttryck på det sättet... Än det här lite mer tysta, för det är lite 

mer om man säger traditionellt, lite mer okej. (Tina, 2013-04-24).  

 

 

Det första man ser i skolan det är ju de utåtagerande eleverna. Liksom de som 

provocerar, de som skriker och gapar och som är jobbiga, va. Där kan ju också 

finnas det […] ofta är det ju så. Inte alltid det är så, det är svårt att generalisera, 

men när man har det uttrycket så känns det som att man också håller ångest borta 

lite […] man får ut sitt skit. […] Medan som jag säger, de här som sluter sig och 
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som, där det går inåt liksom. Kanske är mer benägna att uppleva ångest. (Olof, 

2013-05-21).  

 

Även Åsa resonerar kring de olika sätt ångest kan ta sig utryck i. Hon arbetar på en 

skola där ett antal elever har allvarlig ångestproblematik som ofta ageras ut och blir 

tydlig för övriga elever och personal på skolan. Samtidigt upplever hon att det finns 

elever som har en mer introvert och tystlåten ångestproblematik.  

 

Jag tycker ju det är bra när, när jag får tag i dem. När de kommer. För många 

gånger så känner de sig ju jättekonstiga och galna och vet inte vad det är som 

händer med dem. Och när de väl får ord på det, och när man pratar om det, och 

de kan förstå vad det är som de är drabbade av – och hittar verktygen. (Åsa, 

2013-05-08). 

 

Sammanfattningsvis menar flera av kuratorerna att det idag finns en ökad medvetenhet 

och förståelse för ångestproblematik i allmänhet, då detta är något som ofta diskuteras i 

bland annat media. Att det idag finns en öppenhet kring ämnet vilket gör att förståelsen 

och kunskapen i allmänt ökar. Att ångest och psykisk ohälsa är något som på senare tid 

uppmärksammats mycket i media är något som även Wiklund (2010) konstaterar. 

 

5.6 Sammanfattande analys   

Enligt Berger och Luckmann (1998) är kunskapssociologins nyckeltermer verklighet 

och kunskap. Kunskapssociologin syftar till att förstå och analysera förhållanden mellan 

människans kunskap och den sociala kontexten. Enligt Berger och Luckmann (1998) 

skapas och delas kunskap i specifika sociala grupper. Skolkuratorer är en egen 

yrkesgrupp och som Berger och Luckmann (1998) tar upp så skapas det inom 

yrkesgrupper viss gemensam kunskap. Denna kunskap menar de består i mer än endast 

själva yrkeskunskaperna. Det handlar också om andra gemensamma kunskaper så som 

normer och värderingar. Det kunskapsförråd som finns inom yrkesgruppen byggs upp 

utifrån vilken kunskap som är relevant och nödvändig för skolkuratorerna.  

 

Det vi har sett i vårt resultat är att det finns vissa gemensamma kunskaper gällande 

ångestsyndrom inom det skolkurativa arbetet, samtidigt har vi upptäckt att kunskapen 

ibland ser väldigt olika ut. Skolkuratorerna vi intervjuade hade en relativt lik 

uppfattning om vad ångest i sig innebär. De flesta tog upp de fysiska symptomen och 

talade om ångest som något ständigt närvarande. Samtidigt fanns det skillnader i hur de 

såg på ångest. En kurator menade att ångest är en sjukdomsterm som en skolkurator ej 
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ska arbete med, en annan kallade ångest för en folksjukdom. Det tycks vara så att 

grundkunskapen kring vad ångestsyndrom är och innebär ser likadan ut hos alla 

kuratorer. Däremot skiljer sig värderingarna åt när det gäller hur allvarlig ångesten är, 

om skolkuratorer bör arbeta med det samt när en kontakt med psykiatrin behöver 

upprättas. När det gäller vilket stöd skolkuratorer kan erbjuda unga kvinnor med 

ångestsyndrom fann vi att de flesta kuratorer hade en liknande bild. Många talade om 

stödsamtal och övningar de kunde erbjuda eleven. De slutsatser vi kan dra är att det 

tycks finnas ett visst gemensamt kunskapsförråd hos skolkuratorer när det gäller 

ångestsyndrom, men att det samtidigt finns stora skillnader i värderingar och 

resonemang. En förklaring till detta skulle kunna vara att arbetet som skolkurator är så 

pass självständigt samt att rollen som kurator är relativt fri och därför något som präglas 

mycket av den egna individen.  

 

När det gäller skolkuratorers sätt att uppmärksamma symtom hos unga kvinnor med 

ångest eller hur man går vidare när man upptäckt symtomen går det att koppla detta till 

Berger och Luckmann’s (1998) resonemang kring vanemässiga handlingar. Berger och 

Luckmann (1998) skriver om vanemässiga handlingar och att alla mänskliga handlingar 

tenderar att bli vanemässiga. När en handling upprepas ofta så inordnas denna handling 

i ett mönster som senare kan upprepas med mindre ansträngning och alternativen 

minskar. Genom detta blir handlingen rutinmässig och individen behöver därför inte 

definiera varje situation utan kan direkt förutse passande åtgärder. Detta kan vi koppla 

till skolkuratorers arbete på så sätt att när en kurator möter en elev så upprepar de enligt 

egen utsago vissa mönster. Till exempel när de träffar en elev där de misstänker ångest 

så frågar kuratorerna efter hur det känns i kroppen på eleven, de vill se om det finns 

några fysiska symtom. Om de istället misstänker depression frågar kuratorerna mer om 

tankar och känslor för att hitta psykiska symtom. Det kan också kopplas till teorin att 

skolkuratorerna har vissa vanemässiga sätt att hantera situationer där lärare 

uppmärksammar att det kan finnas någon form av psykisk problematik hos unga 

kvinnor. Exempel på dessa vanemässiga sätt att hantera en sådan situation tas upp av en 

del av kuratorerna i intervjuerna. De flesta har då samma svar där kuratorerna försöker 

att få kontakt med den individen misstankarna finns kring och försöker att boka in en tid 

för att träffa dem. Många av kuratorerna nämner att mejl eller kontakt på var skolas 

plattform är sätt som oftast används för att få första kontakten med en elev för att boka 

detta möte. De anser även att det är ett bra sätt att ta kontakt med eleven eftersom det 
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blir en diskret kontakt där eleven själv får besluta både om det ska bli ett möte och om 

vilka som i så fall får reda på det. I en del intervjuer tar skolkuratorerna upp att det ofta 

är lärarna som råder eleven att gå till skolkuratorn för att prata.  

 

Alla de skolkuratorer som intervjuats menar att de i situationer med elever som upplever 

ångest informerar om barn- och ungdomspsykiatrin. De flesta erbjuder också stödsamtal 

och avslappnings- samt andningsövningar och liknande. Även här kan vi anta att 

handlingarna tenderar att bli vanemässiga. Den negativa aspekten av att vanemässighet 

uppstår är att det finns en risk att skolkuratorn begränsar sina tankar och handlingar. 

Detta kan komma att innebära att eleverna endast erbjuds de stödinsatser som 

skolkuratorerna rutinmässigt använder sig av, vilket kanske inte alltid är det som passar 

bäst för den enskilda individen. Det finns olika sätt att uppmärksamma och hantera 

symtom av ångest bland skolkuratorerna och det skiljer sig både från kurator till kurator 

och från situation till situation. Men vi kan utifrån materialet från intervjuerna utgå ifrån 

att det finns vissa individuella vanemässiga sätt och mönster för hur kuratorerna agerar 

och arbetar gällande psykisk ohälsa hos eleverna.  

 

Berger och Luckmann (1998) tar upp ”face to face”-situationer som de situationer när vi 

till störst del kan ta del av och förstå den andres subjektiva känslor och tankar. Dessa 

möten sker utifrån typifieringscheman. Detta innebär att vi typifierar och kategoriserar 

alla individer vi möter utifrån vissa attribut. Denna typifiering sker ömsesidigt i ett möte 

och vi anpassar våra handlingar utefter dessa. Om vi tar en skolkurators möte med en 

elev som exempel så innebär detta att både eleven och skolkuratorn typifierar och 

definierar varandra och därefter anpassar sina handlingar. Vi tenderar också att genom 

dessa typifieringar tillskriva stora grupper vissa egenskaper eller beteenden, utifrån 

enskilda individer. Om en skolkurator till exempel möter en individ med ångest kan 

vissa aspekter av elevens uppträdande tolkas som ett resultat av typifieringen och där 

med i skolkuratorns ögon ses som typiskt uppträdande för personer med ångest. De 

skolkuratorer vi intervjuat menar att mycket av deras kunskap kring ångest är sådan som 

skapats i det dagliga arbetet. Dels skapas ny kunskap genom fortbildning eller att ta del 

av ny forskning, men flera kuratorer uppger även eleverna som en kunskapskälla. 

Genom att möta elever med ångest så ökar också kuratorernas kunskap om ångest. Detta 

kan ju dock leda till just det Berger och Luckmann (1998) tar upp, att vissa beteenden 

som eleverna med ångest visar upp så tillskrivs själva sjukdomsbilden. Det positiva med 
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typifieringarna är att identifieringen går lättare då kuratorn letar efter vissa typiska 

beteenden. Precis som vanemässiga handlingar så begränsar dock typifieringen båda 

tankar och handlingar hos kuratorn vilket innebär att denne kan tänkas missta vissa 

symptom för ångestrelaterade, eller undgå att uppmärksamma ångestsyndrom hos en 

elev om de uppvisade beteendena inte stämmer överens med de förväntade.  

 

6 Slutdiskussion  

I våra frågeställningar har vi ställt frågor om kunskapen som skolkuratorer besitter 

gällande ångestsyndrom, om unga kvinnor med ångest är något kuratorerna kommer i 

kontakt med, hur skolkuratorerna definierar ångest, hur de hanterar fall med ångest hos 

unga kvinnor och vilket stöd som erbjuds de unga kvinnorna. Genom resultatet kan man 

i en sammanfattande del säga att en övergripande åsikt som delas av alla skolkuratorer 

är att ångest är ett begrepp som är mycket svårt att definiera och är ett mycket brett 

begrepp. En annan sak kuratorerna var överens om var att en blandning av utbildning, 

personlig erfarenhet och arbetslivserfarenhet är vad som skapat deras kunskap och 

förståelse för ångest. De hade däremot olika erfarenheter av hur många elever med 

någon typ av ångest de stöter på. Många av kuratorerna ansåg att ångest är vanligt 

förekommande bland unga kvinnliga elever och andra ansåg att ångest i, vad de ansåg, 

dess rätta bemärkelse inte är så vanligt förekommande. Det händer att de stöter på 

elever med vad de anser är ångest men det är däremot vanligt förekommande med 

elever som känner liknande känslor som exempelvis dåligt samvete, stress eller rädsla 

för något.  

  

Vi kan genom dessa resultat se att när det kommer till förekomsten av ångest skiljer sig 

svaren åt bland skolkuratorerna. Vi tror baserat på resultat och tidigare forskning om 

ångest att denna skillnad till viss del kan grunda sig i hur man som skolkurator 

definierar ångest. Baserat på om man anser att ångest även innefattar exempelvis vad 

som kallas prestationsångest och ångest att stå inför folk eller om man anser att ångest 

är när man har en förlamande känsla i hela kroppen och inte kan delta i det sociala i 

samhället, så tror vi att man ser olika på hur ofta och i vilken utsträckning ångest bland 

unga kvinnor förekommer. Vi menar också att de kunskaper skolkuratorerna har 

gällande ångestsyndrom kan påverka hur de ser på förekomsten av det. En kurator med 

fördjupade kunskaper om ångestsyndrom har troligtvis en tydligare bild av vad 

ångestsyndrom är och vad det inte är. Vi kan i resultatet se en gemensam nämnare bland 
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de flesta av skolkuratorerna gällande hur de hanterar ångestproblematik bland unga 

kvinnor när de stöter på sådana fall. Dessa kuratorer säger att de ofta har samtal med 

eleven först för att se vad problemet rör sig om. Visar det sig att eleven har någon form 

av ångest försöker de att guida eleven till en kontakt på barnpsykiatrin eller 

vuxenpsykiatrin, beroende på vilken ålder de har. Vill de inte ha en kontakt på 

psykiatrin försöker de själva att ha stödsamtal med eleven. Vi har också sett skillnader i 

hur skolkuratorerna uppfattar kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Vissa menar att kontakten är välfungerande medan andra ser den som mer problematisk. 

Överlag tycks kuratorerna anse att det finns tillräckliga resurser hos BUP för att kunna 

ta emot de elever som behöver en kontakt där. Däremot tog vissa av våra respondenter 

upp andra aspekter som kan ses som problematiska. Till exempel att BUP gärna vill att 

en förälder/föräldrarna är involverade i kontakten. Vissa skolkuratorer upplevde att en 

del elever på grund av detta inte ville ha en kontakt med BUP eftersom de inte ville att 

deras förälder/föräldrar skulle vara involverade. 

 

Vi har valt att fokusera denna uppsats på skolkuratorers kunskap, upplevelser och arbete 

med unga kvinnor med ångestsyndrom. Vi är medvetna om att unga kvinnor som 

kommer i kontakt med skolkuratorer endast är en liten grupp i jämförelse med alla i 

människor i Sverige som lider av någon form av ångestproblematik. Anledningen till att 

vi ville fokusera på gruppen unga kvinnor är att unga kvinnors psykiska ohälsa är ett 

uppmärksammat ämne inom media och att det är märkbart mycket vanligare med 

psykisk ohälsa bland unga kvinnor till skillnad från unga män. Bland psykisk ohälsa 

ingår ångest. Under uppsatsens gång har vi börjat fundera på hur valet vi gjorde att 

fokusera på just unga kvinnor kan ha påverkat vårt resultat. Alla skolkuratorer tar upp 

att de kommer i kontakt med fler unga kvinnor än unga män när det gäller ångest och 

deras svar har utgått ifrån kontakten med dessa kvinnor med ångest. Vi anser nu efter att 

ha sammanställt resultatet att det finns en stor chans till att resultatet kunde sett 

annorlunda ut om vi valt att fokusera på unga män med ångest istället.  

 

Vi förmodar att en möjlig skillnad som skulle kunna skett i resultatet skulle vara 

erfarenheten kring det. Samtliga skolkuratorer hade olika fall där de stött på unga 

kvinnor med ångest och pratade mycket utifrån erfarenhet vid dessa fall. Hade vi istället 

fokuserat på unga män hade de förmodligen inte haft alls lika mycket erfarenhet då de 

inte stöter på unga manliga elever med ångest lika ofta. En annan skillnad som skulle 
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kunna skett i resultatet skulle vara uppkomsten och symtomen till ångesten. Många av 

kuratorerna pratade om att många kvinnliga elever känner att de behöver prestera med 

bästa resultat på allt i skolan och sedan också vara med i sociala sammanhang. En del 

kuratorer pratade om detta om att det är pressen på hur duktiga tjejer måste visa sig i 

vårt samhälle för att komma någonstans som driver dem till detta som i sin tur kan leda 

till psykisk ohälsa och ångest. Hade vi fokuserat på unga män med ångest är det möjligt 

att kuratorerna hade haft andra upplevelser och åsikter om vad de trodde att uppkomsten 

och symtomen till ångesten skulle vara eftersom de i samhället kan ha andra former av 

krav och förväntningar på sig.  

 

I uppsatsen har vi intervjuat åtta olika skolkuratorer på åtta olika skolor. Bland dessa 

personer har det funnits fyra olika utbildningar i botten; socionom, sjuksköterska, 

socialpedagog och beteendevetare. Karin som är sjuksköterska har förutom 

sjuksköterskeutbildningen också läst kurser med tyngd på bland annat 

folkhälsovetenskap, psykologi och sociologi. Anledningen till att det finns så skilda 

utbildningar bakom skolkuratorerna kan vara att det inte finns en bestämd utbildning 

man ska ha gått för att bli skolkurator, det finns till exempel ingen 

skolkuratorsutbildning. Utan det är ofta socionomutbildning eller liknande utbildning 

som är kriterier för att få ett jobb som kurator på en skola. Innan vi började med våra 

intervjuer inför uppsatsen hade vi en föreställning om att de flesta skolkuratorer skulle 

vara socionomer. Men ju fler intervjuer vi hade desto mer förstod vi bredden av 

utbildning som ligger bakom kuratorerna. Detta gjorde att vi började fundera kring om 

ens utbildning gör någon skillnad på hur man i vissa fall tänker, agerar eller hanterar 

situationer som kurator. 

 

Genom intervjuerna fick vi fram att de flesta respondenter anser att både deras 

arbetslivserfarenhet och tidigare utbildning spelar stor roll i deras kunskap kring vad de 

kan stöta på i deras yrke och även när det kommer till ångest. Vi började då fundera 

kring om det finns någon problematik i att de har olika utbildningar som i sin tur 

bidragit till hur de utformar sitt arbete. Den problematik som vi kom fram till att detta 

skulle kunna leda till är att de olika utbildningarna även leder till olika kunskap kring 

ämnen. Detta i sin tur skulle kunna leda till olika synsätt på hur man ska bemöta eller 

hantera vissa situationer som en skolkurator kan stöta på. Frågan är då vilken av 

kunskapen som är den bästa i varje situation och om det är rätt att skolkuratorer som är 
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en yrkeskategori i sig ska kunna ha så olika kunskaper från kurator till kurator.  

 

En annan sak vi började tänka på efter att ha genomfört våra intervjuer var att alla 

respondenter hade under flera års tid jobbat som skolkuratorer. De hade arbetat som 

kuratorer i allt mellan sex till tjugoett år. En av anledningarna till detta kan vara att de 

skolkuratorerna med kortare arbetslivserfarenhet i större utsträckning avböjt att delta i 

vår studie. Vissa kuratorer har, som tidigare nämnts, angett just detta som anledning till 

att de avböjt. Att våra respondenter arbetat så pass lång tid som skolkuratorer är något 

vi anser påverkat vårt resultat i hög grad. Enligt D-Wester (2005) och Backlund (2007) 

är arbetet som skolkurator ett väldigt fritt arbete och som vi tidigare poängterat finns det 

ingen utbildning i det praktiska arbetet som skolkurator. Hur själva arbetet då utförs kan 

antas se väldigt olika ut beroende på individen och hur länge denna arbetat. Efter att vi 

uppmärksammat detta gick våra tankar till ifall det kan ha påverkat resultatet vi fått 

fram i uppsatsen. Om längden på deras karriär som skolkuratorer påverkar deras svar 

angående ångest hos unga kvinnor.  

 

Vi förstår att arbetslivserfarenheten och i vissa fall olika relevanta kurser kan bidra till 

en ökad kunskap som man kan ha en fördel av när det kommer till yrket som 

skolkurator. Men det vi funderar mycket på är vad som nämnt tidigare i uppsatsen om 

vanemässiga handlingar. Berger och Luckmann (1998) talar om att alla mänskliga 

handlingar tenderar att bli vanemässiga. Om man upprepar denna handling ofta inordnas 

den i ett mönster som kan upprepas vid andra tillfällen med mindre möda. På grund av 

vanemässigheten behöver individen inte på nytt definiera varje situation utan kan direkt 

förutse passande åtgärder. Med detta synsätt kan man alltså tänka att en person som 

arbetat länge som skolkurator har många vanemässiga handlingar och mönster i sitt 

yrkesutförande. Våra tankar gick därför till hur detta påverkar att varje individ är unik 

och att varje situation därför också är unik. Med detta menar vi att finns det en risk att 

kuratorerna genom att ha stött på liknande situationer tidigare drar förhastade slutsatser 

vid ett möte med en elev med ångest och ser inte till individens unika situation?  

  

Tyst kunskap är ett begrepp som innebär att vi kan veta mer än vad vi kan säga, att alla 

besitter kunskap som vi inte alltid är fullt medvetna om eller kan uttrycka verbalt. 

Polanyi (2013) tar upp ett exempel av tyst kunskap där man genom att fokusera på ett 

människoansikte som helhet inte riktar uppmärksamhet mot specifika drag i ansiktet. 
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Men trots detta skapar vi oss en tyst kunskap om ansiktsdragen. Gustavsson (2002) 

definierar tyst kunskap som en kunskap som individen inte kan förmedla verbalt eller 

redogöra för. Han menar att kunskapen dock inte alltid är tyst då den kan ta sig uttryck 

på andra sätt än verbalt, till exempel genom kroppsspråk. Gustavsson (2002) tar upp att 

vi lever i ett kunskapssamhälle och måste därför i ökad grad uttrycka den tysta kunskap 

vi besitter som bland annat kan innefatta färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.  

 

Tyst kunskap är något vi alla besitter gällande olika saker och situationer. Tyst kunskap 

kan också vara kunskap som är kopplat tills ens yrkesroll. Kunskap i sig, och då också 

tyst kunskap, är kontextuellt baserad och skapas i den aktuella miljön. Detta kan 

rimligtvis innebära att en skolkurator med längre arbetslivserfarenhet besitter mer tyst 

kunskap än någon som är ny i arbetet som kurator. Tyst kunskap kan vara användbart i 

olika situationer en skolkurator kan stöta på i sin yrkesroll. Vi kan utifrån vårt resultat 

säga att skolkuratorer inte alltid har samma utbildning och kan därför ha olika mycket 

kunskap kring vissa ämnen. Tyst kunskap kan i vissa lägen vara kompletterande i de 

situationer där kunskapen från deras utbildning inte räcker till att hantera situationen. 

Har man då stött på en liknande situation tidigare eller på annat sätt skaffat sig en tyst 

kunskap om en sådan situation kan det blir lättare för kuratorn att hantera detta. I 

situationer där det gäller vilket bemötande eller tillvägagångssätt som är lämpligt eller 

inte lämpligt för till exempel fall med unga kvinnor med ångest, kan den tysta 

kunskapen också vara ett sätt att kunna reda ut vad som är lämpligt eller inte. När det 

gäller situationer där en elev mår dåligt och det är oklart varför kan den tysta kunskapen 

också vara en del i att kunna reda ut vad det rör sig om, till exempel kan kunskapen 

hjälpa kuratorn att reda ut om det rör sig om ångest eller inte.  

 

Ser man det endast från detta perspektiv kan man se på tyst kunskap som en positiv del i 

yrkesrollen som skolkurator. Det kan ses som ett extra redskap för att ge eleverna stöd 

och hjälp i olika situationer som kan uppstå. Har man som kurator inte tyst kunskap när 

det gäller en situation eller den tysta kunskapen inte räcker till, finns respektive kurators 

utbildning och erfarenhet som stöd. Denna tysta kunskap kan däremot ses som 

problematiskt om man ser det från ett annat perspektiv, nämligen att den är individuell. 

Tyst kunskap är enligt Polanyi (2013) individuell och går ofta inte att uttrycka verbalt, 

det är därför svårt att förmedla eller förklara den. Att den tysta kunskapen är individuell 

betyder att alla skolkuratorer har olika tyst kunskap. En fråga som kan vara relevant att 
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ställa är hur stor del av yrkesrollen som kan eller bör bestå av tyst kunskap. Eftersom 

kunskapen är svår att förmedla verbalt eller skriftligt är det svårt att på något sätt 

överföra kunskapen mellan olika kuratorer. Det blir alltså svårt att ta del av varandras 

erfarenheter och kunskap om vissa ämnen som kan vara relevanta för alla skolkuratorer. 

Detta kan vara speciellt problematiskt när en kurator slutar och en ny tar vid. Hade den 

tysta kunskapen varit lättare att förmedla hade det också varit lättare för en nyanställd 

kurator att ta del av en annan skolkurators erfarenheter och kunskaper från ett långt 

yrkesliv.  

 

I det skolkurativa yrket kan vi anta att det finns ett stort förråd av tyst kunskap hos de 

olika kuratorerna. Eftersom yrket i sig är så pass fritt och individpräglat är det rimligt att 

anta att den tysta kunskapen i många fall kan spela stor roll. Frågan är då hur stor roll 

den tysta kunskapen kan och bör ta i en skolkurators yrke. Tar den för stor del kan detta 

leda till väldigt skilda syn- och tillvägagångssätt mellan kuratorerna, men tar den för 

liten del kan man gå miste om kunskap som kan vara väldigt relevant för olika 

situationer i en skolkurators arbetsliv. Baserat på detta och att det inte finns en särskild 

utbildning som krävs för att man ska kunna bli skolkurator kan frågan ställas om ifall 

det kan behövas manualer för hur det skolkurativa yrket ska utföras. Detaljerade 

manualer som gör att man som skolkurator i så stor utsträckning som möjligt ska utföra 

samma arbete som alla andra skolkuratorer och då också kunna erbjuda samma typ av 

stöd och hjälp för eleverna. Denna manual skulle då innehålla bland annat all den 

kunskap som går att skriva ned som en skolkurator behöver i sitt arbete. En kurators 

yrkesroll skulle med denna manual då inte bli lika fri, men den skulle bli mer likvärdig 

mellan alla kuratorer och den tysta kunskapen skulle inte kunna ta lika stor del som den 

har möjlighet att ta i dagsläget.  

 

Men då kommer frågan upp igen om hur stor del den kan och bör ta. Kanske är den 

tysta kunskapen positiv i detta yrke. Kanske är det bra att det inte finns en manual så att 

alla kuratorer är så lika som möjligt i utförandet. Kanske är det bra med att hitta sin 

individuella roll i sitt yrke som skolkurator och jobba utifrån det. Frågan om hur stor del 

den tysta kunskapen kan och bör ta är en fråga som inte har något direkt svar utan 

genererar fler och fler frågor till oss som gör ämnet mer komplext än vad vi ansåg från 

början. Vi kan genom detta resultat och dessa tankar utgå från att det skolkurativa yrket 

är ett yrke med en komplex innebörd och med ännu mer komplexa arbetsuppgifter.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Informationsbrev 

          Kalmar 2013-04-11 

Hej! 

 

Vi heter Rebecca Janzon Ljung och Malin Svensson. Vi läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi vårt 

examensarbete inom socialt arbete och kommer därmed att utföra en mindre 

vetenskaplig undersökning. Vi har valt att skriva om hur skolkuratorer upplever 

ångestsyndrom hos unga kvinnor. Vårt syfte med studien är att undersöka om och hur 

skolkuratorer arbetar med unga kvinnor med ångestsyndrom, samt hur kunskapen kring 

ångestsyndrom ser ut i det skolkurativa arbetet.  

 

Vår avsikt är att genomföra kvalitativa intervjuer med skolkuratorer i Kalmar kommun.  

Intervjun kan genomföras på din arbetsplats alternativt i Linnéuniversitets lokaler. Vi 

beräknar att intervjun kommer ta cirka 30-40 minuter. Vi avser att spela in intervjuerna 

och därefter transkribera dem. Allt som sägs under intervjun är konfidentiellt, vilket 

innebär att ingen obehörig kommer få ta del av intervjumaterialet. Om intresse finns 

kommer du som intervjuperson att erhålla ett exemplar av vår färdiga examensuppsats.  

Vi genomför vår studie med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande, 

vilket i korthet innebär:   

 

- Din medverkan är helt frivillig. Detta innebär att du när som helst kan välja att 

avsluta din medverkan. Du kan välja att avbryta intervjun när du vill, du kan 

också avstå att besvara enskilda frågor under intervjun. 

- Vi kommer i största möjliga mån att avidentifiera våra intervjupersoner och 

deras arbetsplatser i uppstatsen.  

- Allt inspelat material samt intervjuutskrifterna kommer att förstöras efter 

godkänd examination.     

Du kan nå oss via telefon eller mejl om något framstår som oklart eller om du har frågor 

eller synpunkter gällande vår undersökning. Vi finns att nå på fäljande epostadresser 

och telefonnummer: 

 

Rebecca Janzon Ljung, rjxxxxx@student.lnu.se, 073 xxx xx xx  

Malin Svensson, msxxxxx@student.lnu.se, 070 xxx xx xx 

 

Du kan nå vår handledare, Per Lundberg, på epostadress: xxxxxxx@lnu.se  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Rebecca Janzon Ljung & Malin Svensson. 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Bakgrund:  

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Arbetslivserfarenhet? 

 

Ångest hos unga kvinnor: 

- Upplever du att ångestsyndrom är ofta förekommande hos de kvinnliga elever 

du möter? 

- Upplever du att det skett någon skillnad gällande ångestsyndrom under tiden 

som du arbetat som skolkurator? (Exempelvis frekvens). 

- En undersökning gjort i slutet av 1990-talet (SOU 1998:31) visar att kuratorer 

vid landets ungdomsmottagningar upplever att ångest hos ungdomar kan vara 

svårt att hantera. Hur upplever du att det ser ut inom det skolkurativa yrket? 

- Hur identifierar du ångestsyndrom hos en elev? 

- Vilka symtom uppmärksammar du oftast hos en elev med ångest? 

 

Kunskap kring ångestsyndrom: 

- Var ifrån kommer din kunskap gällande ångest? 

- Vilka kunskaper har du tillgodogjort dig genom: 

o Utbildning? 

o Arbetslivserfarenhet? 

- Är ångest hos unga kvinnor något som diskuteras på din arbetsplats? 

o Inom elevhälsovården? 

o I samtal med lärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Arbetsfördelning 
 

Denna uppsats är ett resultat av gemensamt arbete och författande. För att så praktiskt 

och tidseffektivt som möjligt kunna arbeta med vår studie har vi valt att ha olika 

ansvarsområden. De två första delarna av uppsatsen bestående av inledning och tidigare 

forskning är ett resultat av bådas författande, där Malin tagit ett större ansvar för 

Abstract. Vi har båda tagit del av den tidigare forskningen men på grund av omfånget 

har vi valt att fördjupa oss i olika delar. Malin har fördjupat sig något mer i litteraturen 

kring ångest, medan Rebecca i högre grad fördjupat sig i den tidigare forskningen kring 

skolkuratoryrket. Av denna anledning har det fallit sig naturligt att vi också har haft 

dessa två ansvarsområden rent skriftligt i avsnittet tidigare forskning. Gällande teorin 

har Rebecca huvudsakligen författat detta avsnitt. Malin författade den urspungliga 

texten i avsnittet metod som Rebecca sedan utökat och omarbetat. Gällande resultat och 

analys har vi delat våra ansvarsområden efter de teman vi väljer att presentera. Därför 

har Malin haft huvudansvaret för de teman som presenteras i underrubrikerna 5.2 och 

5.4, medan Rebecca har haft huvudansvar för 5.3 och 5.5. Den sammanfattande 

analysen har Rebecca haft något mer ansvar för. Efter att tillsammans ha diskuterat våra 

resultat och kommit fram till vad vi velat lyfta i slutdiskussionen har detta stycke sedan 

i huvudsak författats av Malin. Rebecca har sedan utvecklat och lagt till vissa delar. Vi 

vill poängtera att vi genom hela uppsatsen har fört diskussioner och resonemang kring 

alla uppsatsens delar. Hela uppsatsen är ett resultat av vårt gemensamma arbete. Även 

de delar som vi i huvudsak författat enskilt har vi sedan gått igenom och omarbetat vid 

behov.  Gällande intervjuerna var vår ambition att båda skulle medverka vid alla 

intervjuer. Vi har dock fått anpassa oss efter vår tidsram och våra respondenters 

scheman. På grund av detta tog vi beslutet att dela upp vissa av intervjuerna emellan 

oss.  Vi fick vid ett tillfälle två intervjuer bokade vid samma tidpunkt och bestämde då 

att vi skulle genomföra en var. Vi har också fått intervjuer med väldigt kort varsel och 

då vi inte befunnit oss på samma ort var dessa omöjliga att genomföra med båda 

närvarande. Detta har inneburit att vi genomfört fyra intervjuer tillsammans, Rebecca 

har genomfört en själv och Malin har genomfört tre själv. Transkriberingen har vi delat 

lika mellan oss och gjort fyra var. Tillsammans har vi gått igenom de utskrivna 

intervjuerna och diskuterat vilka teman vi velat ta upp i vårt resultat. På grund av att 

Malin genomfört fler intervjuer har Rebecca tagit ansvar för textgranskning och 

disponering. Detta för att försäkra oss om att våra arbetsinsatser varit likvärdiga 

gällande tidsåtgång. 


