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Sammanfattning 

I Sverige ses en ökning av självmord i gruppen ungdomar och unga vuxna i åldern 15 till 24 år. 

Detta trots att frågor som rör självmord och självmordsprevention är något som 

uppmärksammats allt mer. Då skolan kan betraktas som en viktig arena för förebyggande arbete 

har vi valt att inrikta vår studie på hur skolkuratorer arbetar med frågor som rör självmord och 

självmordsprevention. Studiens syfte är att belysa hur skolkuratorer inom gymnasieskolan 

arbetar med självmordsprevention och hur de ser på sin kunskap inom detta område. Studien 

syftar även till att åskådliggöra skolkuratorers känslomässiga upplevelser i arbetet med 

självmordsprevention och frågor som rör självmord samt att ge en bild av hur skolkuratorer 

upplever sin roll i samverkan med andra aktörer kring elever som uppvisar ett suicidalt beteende.   

För att besvara studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer där åtta skolkuratorer från 

tre olika kommuner intervjuades. Det material som samlades in under intervjuerna analyserades 

sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i fyra olika teman: ”att arbeta för 

liv”, ”att mötas i samtal”, ”självmord – ett ämne som väcker känslor” samt ”komplex roll”. För 

att få en djupare förståelse för det som framkommit inom ramen för dessa teman har resultatet 

analyserats med utgångspunkt i Hochschilds emotionssociologiska teori och begreppet 

emotionellt arbete, det socialkonstruktivistiska begreppet roll samt tidigare forskning.  

I resultatet framkommer att det finns en stor variation kring hur skolkuratorer arbetar med 

självmordsprevention samt hur de upplever sin kunskap kring detta. Det framkommer också att 

självmordsprevention är ett område som är eftersatt på vissa skolor trots att skolkuratorerna 

uttrycker en önskan om att arbeta mer med det. Skolkuratorerna ger en bild av att frågor som rör 

självmord främst lyfts i individuella samtal med elever och att dessa samtal kan väcka starka 

känslor och att det då blir viktigt med adekvat stöd från exempelvis övriga elevhälsoteam, något 

som skolkuratorerna i viss mån upplever saknas. En faktor som skolkuratorerna lyfter fram som 

väsentlig i det preventiva arbetet är samverkan med andra aktörer såsom barn- och 

ungdomspsykiatrin eller socialtjänst. Denna samverkan är dock något som skolkuratorerna 

beskriver kan vara problematiskt.  

Våra slutsatser är att det behövs ett ökat fokus på preventivt arbete rörande självmord och 

möjlighet till kunskapsutveckling för skolkuratorer, att skolkuratorer behöver få möjlighet till 

mer stöd gällande dessa frågor i arbetet med enskilda elever samt att samverkan mellan skola och 

andra aktörer behöver utvecklas för att utveckla en fungerande struktur för omhändertagande av 

elever som uppvisar ett suicidalt beteende. 

Nyckelord: Skolkurator, självmord, självmordsprevention, upplevelser, kunskap, samverkan 
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Förord  

Nu när detta uppsatsskrivande snart är avklarat vill vi passa på att tacka de som medverkat till att 

studien kunnat genomföras  

Vi vill rikta ett varmt tack till de skolkuratorer som medverkat i studien för att ni på ett väldigt 

engagerat sätt delat med er av era erfarenheter, kunskaper och upplevelser, som gett oss ett rikt 

material att utgå ifrån. Vi vill även tacka de som tog sig tid att delta i provintervjuer för att testa 

vår intervjuguide och gav oss värdefull information.  

Ett stort tack till vår handledare Annette Sverker för insiktsfulla möten, snabb återkoppling och ett 

gott samarbete. Ditt engagemang och värdefulla synpunkter har hjälpt oss mycket i vårt skrivande.  

Vi vill även tacka våra nära och kära för att de varit ett stöd för oss under denna process som det 

innebär att skriva en uppsats.  

 

 

Camilla och Celina  
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1. Problemformulering  

2015 begick 143 personer mellan 15–24 år självmord i Sverige, 97 män respektive 46 kvinnor 

(ibl1). Detta kan jämföras med det totala antalet självmord under 2015 som var 1554. Antalet 

självmordsförsök i åldersgruppen 15–24 år var under samma år 2119, 677 män respektive 1442 

kvinnor (ibl2). I denna åldersgrupp har antalet självmord ökat, trots att en minskning skett i 

befolkningen i övrigt (folkhälsomyndigheten 2016, s. 23). Denna uteblivna minskning av suicid 

i åldersgruppen gör att frågor som berör detta område blir väsentliga att uppmärksamma, särskilt 

som regeringen 2008 införde en nollvision för död genom suicid (Prop. 2007/08:110, s. 107), 

vilket ytterligare belyser att det är ett folkhälsoproblem som behöver åtgärdas.  

 

Skolan anses vara en god arena för preventivt arbete då tiden i skolan är viktig för barn och 

ungdomars utveckling samt för att vi har skolplikt i Sverige där i stort sett alla barn och unga 

kan nås (Green, Tranquist & Eriksson 2009, s. 6). Skolbaserade socialarbetare (i denna text 

skolkuratorer) har fått en större roll internationellt sett i arbetet med olika interventioner på 

skolor (Allen-Meares, Montgomery & Kim 2013, s. 259) vilket tyder på att det skolsociala 

arbetet blir viktigare. Därmed kan skolkuratorns arbete anses vara betydelsefullt för att hjälpa 

barn och ungdomar med sociala problem i skolan. Det är viktigt att samtala om 

självmordstankar för att avgöra om någon är självmordsbenägen och då det kan vara svårt för 

den enskilda individen att prata om ämnet är det viktig att andra personer i omgivningen kan 

lyfta ämnet med personen (Nyberg 2013, s. 17). Detta tror vi kan göra att skolkuratorn får en 

betydelsefull roll genom att vara den som kan ta upp dessa frågor i samtal med elever. Vi anser 

därför att det är av vikt att belysa hur skolkuratorer som arbetar på gymnasiet upplever sitt 

arbete med självmordsprevention då deras målgrupp är i den ålder där antalet självmord ökat. 

Vi tror också att psykosocialt arbete i skolan kan spela en väsentlig roll för att förebygga 

självmord i denna åldersgrupp, vilket gör valet av att intervjua skolkuratorer inom gymnasiet 

ännu mer relevant. Skolkuratorns arbete med frågor som rör självmord och 

självmordsprevention är också ett område som det finns behov av mer forskning inom. Detta 

behov av forskning belyses bl.a. av Maple, Pearce, Sandford & Cerel (2016, ss. 2, 5, 8).  

 

Ur ett mer teoretiskt perspektiv är det möjligt att lyfta fram vårt ämne som relevant för socialt 

arbete genom att ge en bild av varför självmord bland ungdomar och unga vuxna kan betraktas 

som ett socialt problem. Detta är möjligt att förstå utifrån en konstruktivistisk synvinkel där 

utgångspunkten är att sociala problem skapas, genom att det benämns som just ett socialt 

problem av en eller flera olika grupper i samhället, och att dessa grupper kan få gehör för att 

lyfta detta som ett socialt problem (Michailakis & Schirmer 2014, ss. 436–438). Att den förra 

regeringen valt att lägga fram ett förslag om att en nollvision för självmord ska införas kan 

betraktas som ett tydligt exempel på detta fenomen, då deras agerande lyfter upp frågan på en 

övergripande samhällsnivå och tydligt lägger fram det som något problematiskt för samhället 

som helhet. Även den nuvarande regeringens givna uppdrag till folkhälsomyndigheten och 

socialstyrelsen att utreda hur självmord kan förebyggas på ett effektivt sätt kan ses som ett 

exempel på detta (Wikström, Larsson & Nilsson 2016). Det är med andra ord möjligt att 

betrakta självmord bland ungdomar och unga vuxna som ett socialt problem som kräver en 

mångfacetterad lösning på olika nivåer i samhället. För att ytterligare koppla detta till vår studie 

beskriver vi ovan hur skolan och skolkuratorer kan vara en del i att lösa detta problem. Att 

skolkuratorerna utgör en väsentlig del för att förebygga självmord är därför något som gör vår 

studie relevant då det är viktigt att belysa deras upplevelser av arbete med frågor som rör 

självmord och självmordsprevention för att få en förståelse för hur det kan behöva utvecklas.  
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2. Syfte  

Syftet med studien är att belysa hur skolkuratorer på gymnasieskolan beskriver att de  arbetar 

med självmordsprevention. Vi har även för avsikt att beskriva hur skolkuratorer ser på sin 

kunskap kring självmord och självmordsprevention. Studien syftar även till att åskådliggöra 

skolkuratorers känslomässiga upplevelser i arbetet med självmordsprevention och frågor som 

rör självmord samt att ge en bild av hur skolkuratorer upplever sin roll i samverkan med andra 

aktörer kring elever som uppvisar ett suicidalt beteende.  

 

Hur beskriver skolkuratorer sitt arbete med självmordsprevention och frågor som berör 

självmord? 

 

Hur upplever skolkuratorer sin kunskap kring självmord och självmordsprevention? 

 

Hur upplever skolkuratorer samtal med elever om ämnet självmord? 

 

Hur beskriver skolkuratorer sin roll i samverkan med andra aktörer kring elever som uppvisar 

ett suicidalt beteende? 

2.1 Avgränsningar  

Inom ramen för vå studie har vi valt att intervjua skolkuratorer som arbetar inom 

gymnasieskolan. Vi har valt att intervjua skolkuratorer som arbetar både inom den kommunala 

och fristående gymnasieskolan i tre kommuner. I studien har vi inte lagt någon särskild vikt vid 

informanternas kön eller ålder. Inte heller är den tid som skolkuratorerna arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats eller deras utbildning något vi tagit hänsyn till. Dessa val rörande 

avgränsningar gjordes för att underlätta rekrytering av deltagare till studien, då vi trodde att det 

skulle bli svårt att få ett tillräckligt antal deltagare om avgränsningarna varit mer specifika.  

2.2 Definitioner  

I detta avsnitt redogör vi för de begrepp vi använder oss av i denna studie. Definitionerna är av 

stipulativ karaktär och återger betydelsen av begreppen så som de vanligen förekommer i 

litteraturen.  

 

Suicidalt beteende: Detta begrepp kommer användas som en sammanfattande beteckning på 

självmordstankar, självmordsförsök och självmord (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall 2013, s. 

58).  

 

Självmord: Med begreppet självmord avses att man avsiktligt skadar sig själv så svårt att man 

avlider (Nyberg 2013, s. 23). 

 

Sjävmordsprevention: Med detta begrepp avses åtgärder för att förebygga självmordsförsök och 

självmord (Beskow 2000, s. 35). 

 

Självmordstankar: Med detta begrepp avses önskningar, tankar och fantasier om att begå 

självmord (Beskow 2000, s. 36)  
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3. Bakgrund  

I detta avsnitt ger vi en bakgrund kring självmord och självmordsprevention. Vi belyser också 

skolkuratorns roll utifrån lagstiftning och ger en beskrivning av skolkuratorns ansvarsområde 

inom ramen för skolan.  

3.1 Självmord- ett laddat ämne 

Attityder om självmord har influerats av religion, kultur och rättsväsendet. Inom kristendomen 

ansågs självmord vara en synd och de som begick självmord bestraffades bland annat genom 

att inte begravas i vigd jord. I Sverige och i många andra länder har självmord varit förbjudet 

enligt lag men 1864 avskaffades denna lag i Sverige. Dessa avståndstaganden är något som 

fortfarande präglar dagens samhälle då människor fortfarande distanserar sig från ämnet. Det 

finns också en rädsla för att prata om självmord då det tros kunna leda till att provocera fram 

en sådan handling. Det finns exempelvis flera fall där ett självmord har inspirerat andra att ta 

sitt liv, vilket kallas för självmordskluster, och som nästan uteslutande sker bland ungdomar 

(Beskow 2000, ss. 303, 310; Nyberg 2013, ss. 16, 164). Även professionella har en rädsla för 

att prata om självmord då man kanske inte vet hur man ska prata om det eller att det skapar en 

oro. Detta leder till ett undvikande och tystnad vilket anses vara ett viktigt problem att lösa inom 

själmordspreventionen (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall 2005, s. 24). 

3.2 Unga och självmord 

Det är vanligt att ha självmordstankar i tonåren och är en del av ungdomens utvecklingsprocess 

då existentiella frågor om liv och död begrundas. Det finns en enkätstudie som visar att mer än 

hälften av alla högstadie- och gymnasieelever har haft självmordstankar någon gång vilket visar 

på att det är vanligt förekommande. Självmordstankar behöver dock inte vara farligt utan det är 

när de är konstanta och återkommande som det blir en riskfylld situation. Unga människor har 

en snabb självmordsprocess och det kan dessutom vara svårt att bedöma självmordsrisken vilket 

gör det extra viktigt att hörsamma och agera på signaler som visar på att den unge vill ta sitt liv 

(NASP 2010, ss. 10–11). 

3.3 Självmordsprevention i skolan 

Det finns ett nationellt handlingsprogram för arbetet med självmordsprevention som riktar sig 

till bland annat organisationer såsom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolhälsovården 

som tar upp strategier och åtgärdsförslag på både befolkningsnivå och individnivå 

(Socialstyrelsen 2006, ss. 9, 28). Det finns också ett nationellt stödmaterial som Nationellt 

centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har framställt för hur 

man ska arbeta med självmordsprevention hos skolelever som är användbart för skolkuratorn. 

Det materialet beskriver vikten av att arbeta i team på skolan där skolkuratorn ingår och 

betydelsen av att samarbeta med andra myndigheter och organisationer utanför skolan såsom 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). (NASP 2010, ss. 10–11). Riskfaktorer och stödfaktorer 

för självmordsbeteende diskuteras i stödmaterialet och hur elever som är självmordsbenägna 

identifieras tas upp (ibid. ss. 13–14, 20). Det finns också beskrivningar av två 

självmordspreventiva program som bedrivs av NASP och förslag på hur självmordsbenägna 

elever bör hanteras och vilka instanser som finns tillgängliga. Det finns också 

rekommendationer på tillvägagångssätt efter att ett självmord har inträffat på skolan (ibid. ss.  

24–25, 30–31). 
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3.4 Skolkuratorns roll  

Enligt 2 kap. 25 § i skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ha tillgång till 

elevhälsa i skolan som ska ansvara för medicinskt psykologiskt, specialpedagogiskt och 

psykosocialt stöd till elever. Vidare anges också att tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator ska finnas och att elevhälsans uppgift främst är att arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling för att uppnå målen med utbildningen.  

 

Skolkuratorn är ansvarig för de psykosociala insatserna i skolan och ska utföra dessa inom 

ramen för de övergripande styrdokument som finns för skolans verksamhet (Socialstyrelsen & 

Skolverket 2016, s. 25). Psykosociala insatser kan bland annat innefatta genomförande av 

stödjande och motiverande samtal relaterade till skolsituationen med enskilda elever och deras 

familjer, bidra med kunskap kring faktorer som kan utgöra ett skydd eller risk för elevers 

psykosociala hälsa kopplat till lärande och utveckling eller att handleda skolans övriga personal 

och göra psykosociala bedömningar av enskilda elevers situation samt att informera om 

möjligheter till stöd genom övriga stödfunktioner i samhället (ibid. s. 32).  

 

Skolkuratorer har sedan 1960-talet varit en självklar yrkesgrupp inom den svenska elevhälsan 

(Isaksson 2016, s. 47). Sveriges skolkuratorers förening gör en beskrivning av skolkuratorns 

yrkesroll där det psykosociala arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå lyfts fram och det 

beskrivs att skolkuratorn i de flesta fall har socionomutbildning (Sveriges skolkuratorers 

förening 2013, ss. 3–4). I skolkuratorns yrkesutövning kan kontakten med elever, föräldrar, den 

övriga skolan och de sociala myndigheterna beskrivas som ett centralt inslag oavsett tidsperiod 

(Ibid. s. 46). Ramarna för skolkuratorns arbete anges främst genom skriftliga dokument 

(exempelvis arbetsbeskrivningar) i vilka arbetsuppgifterna ofta definieras på ett otydligt sätt. 

Skolkuratorn är dessutom ofta ensam i sin roll på en specifik skola vilket gör att hen i många 

fall måste arbeta mycket med att uppnå legitimitet gentemot lärare, rektor och andra 

yrkesgrupper inom elevhälsan något som de beskriver begränsar deras handlingsutrymme 

(Isaksson 2014, ss. 60–61). Även Backlund (2007, s. 196) beskriver skolkuratorns roll som 

otydlig då den omgärdas av relativt få regler kring arbetets utförande.  
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4. Tidigare forskning 

 I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant utifrån studiens problemområde 

och syfte. Vi har därför valt ut artiklar som vi anser belyser frågor om självmord och skolsocialt 

arbete ur olika perspektiv men också artiklar som belyser professionellas upplevelser av att 

arbeta med personer som uppvisar ett suicidalt beteende. Vi upptäckte att det finns relativt lite 

forskning inom vårt ämnesområde, både när det gäller internationellt och nationellt publicerad 

forskning. Denna upptäckt gjorde att vi fick bredda vår sökning av artiklar till att innefatta inte 

bara skolsocialt arbete med koppling till självmordsprevention men också artiklar som bland 

annat berör socialt arbete med vuxna och psykoterapeutiskt arbete som vi anser kan vara av 

relevans utifrån syftet med vår studie.  

 

Huvuddelen av de artiklar som vi valt att använda oss av är publicerade i tidskrifter med 

anknytning till socialt arbete. Dock har vi gjort valet att komplettera dessa med artiklar 

publicerade i medicinska och psykoterapeutiskt inriktade tidskrifter, vilka kan ha ett annorlunda 

fokus till skillnad från artiklar publicerade inom socialt arbete. Valet att komplettera artiklarna 

med inriktning på socialt arbete gjordes för att skapa en bredare och mer fördjupad bild av de 

områden vi önskar belysa i avsnittet. Detta för att skapa ett helhetsperspektiv, vilket uppnås då 

forskning inom socialt arbete kombineras med medicinskt inriktade artiklar för att belysa 

målgruppens hela problematik.  

 

Vi har främst hittat artiklar som belyser skolkuratorers situation i en annan kontext än den 

svenska skolan något som blir viktigt att vara medveten om då det kan finnas skillnader i vilken 

utbildning som krävs för att en person ska kunna arbeta som skolkurator, organisation i skolan 

och förutsättningar för skolkuratorns arbete i jämförelse med en svensk kontext. Detta är något 

vi beaktat i vår studie på så sätt att vi valt artiklar som berör de områden vi önskar belysa på ett 

generellt plan och som ligger så nära svenska förhållanden som möjligt, men då skolan utgör 

en specifik organisatorisk kontext som ser olika ut i olika länder är detta en faktor som inte helt 

går att bortse ifrån.  Vi har eftersträvat att de artiklar som använts i studiens ska vara publicerade 

i tidskrifter med ”peer review” granskning, vi har dock valt att komplettera med andra artiklar 

för att få en större bredd då forskning saknades inom området.  

 

 Vi utförde våra sökningar efter tidigare forskning i databaserna Unisearch och i Google 

Scholar. Dessa sökningar gjordes till en början med ett väldigt brett fokus och var väldigt 

omfattande för att sedan begränsas och bli mer specifika. Detta i takt med att vårt syfte blev allt 

mer väldefinierat och vi hittade mer relevanta sökord. Vi använde oss även av referenser i den 

tidigare forskning vi tagit del av för att hitta ytterligare uppslag att använda oss av, så kallad 

kedjesökning. De sökord vi använde var bland annat school social worker och student suicide, 

school counselor och suicide, school counselor’s experience with suicide, school counselor och 

discussing suicide, preventing suicide in schools, school counselors och suicidal youth samt 

counselor’s experience of suicidal clients 

4.1 Övergripande kunskapsläge  

Detta avsnitt är uppbyggt på sådant sätt att vi först ger en överblick över forsknings och 

kunskapsläget kring självmord, både med en inriktning på socialt arbete i allmänhet och mer 

specifikt inriktat på skolsocialt arbete. I nästa del beskriver vi hur arbete med att förebygga 

självmord i skolan kan se ut och vilken roll skolkuratorn kan spela i detta. Vi kommer också 

lägga fokus på att belysa kuratorers och andra professionellas känslomässiga upplevelser i mötet 

med ungdomar som uppvisar ett suicidalt beteende.  
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När det gäller forskning inom socialt arbete som berör ämnet självmord, beskriver Maple et. al. 

(2016, ss. 2, 5, 8) att det finns en relativt liten mängd forskning inom detta område och att det 

särskilt finns brist på forskning som berör interventioner och åtgärder då en person begått 

självmord (s.k. postvention). En övervägande del av del av den forskning som de fann var 

kvalitativ och hade en beskrivande inriktning, dessa var i stor utsträckning inriktade på att 

beskriva barns och ungdomars beteende i förhållande till självmord. De fann också att en stor 

del av de förklarande studierna hade en kvantitativ ansats och främst var inriktad på att förklara 

samband mellan självmord och olika risk och skyddsfaktorer, även här låg fokus på gruppen 

barn och ungdomar. Denna forskningsöversikt åskådliggör med andra ord den brist som finns 

av självmordsforskning som är gjord inom området socialt arbete och att det finns brist på 

forskning som tar upp hur man kan arbeta med självmordsprevention. 

 

Trots bristen på forskning inom området så har socialarbetare erfarenheter av att möta personer 

som uppvisar ett suicidalt beteende. Detta då hälften av de tillfrågade socialarbetarna i en 

amerikansk studie hade erfarenheter av att klienter gjort självmordsförsök eller begått självmord 

och mindre än hälften uppgav att ämnet självmord inte diskuterats under utbildningen i socialt 

arbete (Sanders, Jacobson & Ting 2008, ss. 7–8). Även en majoritet av de skolkuratorer som 

arbetar på gymnasienivå hade erfarenhet av att möta ungdomar som uppvisade ett suicidalt 

beteende och frågor som berör självmord enligt en amerikansk och en turkisk studie (Singer & 

Slovak 2011, ss. 220–221, Siyez & Bas 2013, s. 29). Det framkommer också att skolkuratorer 

i många fall upplever sig vara förberedda på att hantera frågor som rör självmord och att de 

anser sig ha tillräckligt med kunskap för att hantera dessa frågor exempelvis då det gäller 

bedömningar av elevers mående och självmordstankar (Singer & Slovak 2011, ss. 220–221; 

Schmidt 2016, ss. 82–83). Dock har vi också funnit studier som pekar på att skolkuratorer 

upplever sig ha bristande kunskap kring dessa frågor, främst preventionsarbete och riskfaktorer 

för självmord (Siyez & Bas 2013, s. 29). 

4.2 Preventivt arbete i skolan 

Att lyfta frågor som berör självmord i en skolkontext har visat sig vara något som inte ökar 

risken för att elever ska begå självmord utan snarare att risken för självmordsförsök minskar 

om ämnet tas upp till diskussion (Gould et. al. 2005, s.1641; Dazzi et. al 2017, s. 3362). Det 

finns ett antal studier som belyser effekten av att arbeta för att förebygga självmord. Ciffone 

(2007, ss. 45-46) beskriver genomförandet av ett interventionsprogram i ett antal amerikanska 

skolor där skolkuratorer med hjälp av filmer och diskussioner lyfte frågor om självmord och 

självmordstankar och det visade sig att attityden till självmord och självmordstankar förändrats 

signifikant hos gruppen som genomgått programmet då denna grupp bland annat beskrev en 

större vilja att söka hjälp om de själva eller någon de kände skulle drabbas av självmordstankar 

än den kontrollgrupp som enbart fick skatta sin attityd till självmord och självmordstankar. 

Gruppbaserade program riktade mot skolelever har visat sig ha god effekt för att förebygga 

självmord hos ungdomar i en studie som genomfördes i 10 europeiska länder (Wasserman et. 

al. 2015, s. 1241). Även program riktade till hur skolpersonal kunde arbeta med frågor som 

berör självmord visade sig i en amerikansk studie ha positiva resultat då de ökade 

skolpersonalens upplevda förmåga att ta upp frågor som rör självmord och hur de i sin roll kan 

arbeta för att förebygga självmord (Lamis, Underwood & D’Amore 2016, ss. 2–3, 7). I en 

svensk studie (Westerlund & Wasserman 2003, s. 39) beskrivs det att en majoritet av rektorer 

på svenska skolor inte ville införa program för självmordsprevention då det finns bristande 

resurser för detta.  

 

Det finns också studier som lyfter fram att skolmiljön i sig och de stödjande relationer som 

elever har med vuxna i skolan är väsentliga faktorer i sig för att förebygga självmord. Detta 
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beskrivs bland annat av Miller, Esposito-Smythers och Leichtweis (2014, ss. 287, 289–291) 

som visar att upplevelsen av att ha stöd av vuxna i skolmiljö är en av de viktigaste faktorerna 

då det handlar om att förebygga självmordstankar hos elever som uppvisar symtom på psykiska 

besvär. Även Beck-Cross och Cooper (2015, s. 236) beskriver att elevers upplevelse av att 

känna förtroende för vuxna personer i skolmiljön har visat sig vara en förebyggande faktor för 

att elever inte ska begå självmord. Att skolkuratorn kan spela en viktig roll i att bygga upp 

socialt stöd i skolan för elever som är drabbade av självmordstankar beskrivs i flera artiklar, 

detta främst genom att skapa en miljö där ungdomarna känner sig trygga och får möjlighet att 

hitta vuxna personer som de kan utveckla ett förtroende för (Beck-Cross & Cooper 2015, s. 

237; Hui & Sun 2007, s. 308).  

  

4.3 Att möta ungdomar som uppvisar ett suicidalt beteende 

En studie som undersökte ungdomars attityder kring självmordstankar och möjligheter att söka 

hjälp visar att många ungdomar valde att inte söka hjälp då de drabbades av självmordstankar. 

Detta eftersom de upplevde att de inte kunde lita på till exempel skolkuratorer, att de upplevde 

att det fanns en stor risk för stigmatisering om de sökte hjälp och att de upplevde en rädsla för 

att professionella skulle betrakta dem som mindre värda om de pratade om sina känslor och 

självmordstankar (Gilchrist & Sullivan 2006, ss. 78–82). Vidare beskriver Silvén Hagström 

(2015, ss. 187–190) att barn vars föräldrar begått självmord upplever detta som mycket 

stigmatiserande och att de mötts av negativa reaktioner då de berättat att deras förälder begått 

självmord. Ranahan (2013, ss. 9–12) beskriver vikten av relationen mellan ungdomar med 

suicidalt beteende och den professionella person (exempelvis socionom) som möter ungdomen. 

Hon fann att personerna som mötte ungdomarna beskrev att de försökte skapa en förtroendefull 

relation genom att vara närvarande, uppmärksam på personens behov i den aktuella situationen 

och lyssna på personens upplevelser. Detta är något som troligtvis blir ytterst väsentligt då 

skolkuratorer möter elever som uppvisar ett suicidalt beteende utifrån ovanstående beskrivning 

av ungdomars upplevelser. 

 

Att arbeta med personer som uppvisar ett suicidalt beteende beskrivs väcka mycket känslor hos 

den professionella personen. I en studie där psykoterapeuter beskrev sitt arbete med personer 

som upplevde självmordstankar framkom att terapeuterna ofta upplevde arbetet som tungt och 

ångestfyllt samtidigt som de upplevde att de fått ett speciellt förtroende av klienterna (Nicholl, 

Loewenthal & Gaitanidis 2006, s. 603). Vikten av handledning för att hantera den upplevda 

osäkerheten berördes också (ibid. s. 605). När det gällde terapeuters upplevelse av att en klient 

begått självmord var känslan av förtvivlan dominerande, och de kände att de hade svikit klienten 

och kanske inte gjort tillräckligt för att hjälpa personen samtidigt som de också kände att 

personen som begått självmord hade svikit dem (ibid. ss. 606–607). Även Fox och Cooper 

(1998, s. 153) beskriver att arbete med klienter som uppvisar ett suicidalt beteende ger upphov 

till känslor av hopplöshet och ångest hos den professionella person som möter dem samtidigt 

som det finns en stark vilja till att hjälpa personen. 

 

Att elever begår självmord har visat sig vara en upplevelse som är svår att hantera för 

skolkuratorer, dels för att de inte anser sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna hantera 

situationen men också för att händelsen väcker känslor av skuld, en upplevelse av att 

skolkuratorn inte har rätt att sörja och en känsla av att kuratorn måste visa sig stark inför de 

personer hen möter då det förväntas att hen ska klara av att hantera situationen (Christianson & 

Everall 2008, ss. 212-215; 2009, ss. 159-161). 
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4.4 Tidigare forskning i relation till vår studie 

Den tidigare forskning som presenteras ovan visar på att det finns relativt lite forskning kring 

frågor som rör självmord med anknytning till socialt arbete, vilket också innefattar forskning 

kring frågor som rör självmord kopplat till det skolsociala arbetet. Den tidigare forskningen 

visar att arbete med frågor som rör självmord förekommer inom ramen för det skolsociala 

arbetet och att skolkuratorer spelar en viktig roll i detta arbete när det handlar om preventivt 

arbete, samtal med elever om frågor som rör självmord och då elever begått självmord. Något 

som bör lyftas här är vårt val att beröra artiklar som beskriver ungdomars upplevelser och 

erfarenheter av självmord och självmordstankar. Vi valde att ta med dessa artiklar då vi tror att 

det kan bidra till en fördjupad förståelse av de förutsättningar som kan finnas för skolkuratorns 

arbete med ämnet då ungdomars upplevelser och inställningar till att prata om ämnet i hög grad 

är något som påverkar de förutsättningar skolkuratorn har för att utföra sitt arbete.  

 

När det gäller skolkuratorers upplevelser av att arbeta med elever som uppvisar ett suicidalt 

beteende har vi inom ramen för skolsocialt arbete främst funnit forskning inriktat på 

skolkuratorns upplevelser då en elev begått självmord, här har vi därför gjort valet att 

komplettera den tidigare forskningen med artiklar inriktade på psykoterapeuters upplevelse av 

att arbeta med personer som uppvisar ett suicidalt beteende för att få en mer fördjupad bild av 

de känslomässiga upplevelser professionella personer kan ha i arbetet med personer som 

uppvisar ett suicidalt beteende. Det är med andra ord inom området skolkuratorers upplevelser 

av att arbeta med självmord som vi ser en brist på både internationell och svensk forskning, och 

där vi har förhoppningen att vår studie ska kunna bidra med ytterligare kunskap inom området 

skolsocialt arbete i relation till frågor som berör självmord. Något som kan betraktas som en 

nackdel med den tidigare forskning vi lyfter fram i detta avsnitt är avsaknaden av studier utförda 

i en svensk kontext. Detta särskilt när det gäller studier med fokus på skolkuratorers kunskap 

kring självmordsprevention och frågor som rör självmord samt hur man i skolor arbetar med 

konkreta program och riktlinjer för att förebygga självmord. Detta då det kan finnas skillnader 

i skolans organisatoriska kontext och utformningen av kuratorns yrkesroll som kan påverka 

detta.  

 

Vi kommer använda den tidigare forskning som presenteras ovan för att för att få en fördjupad 

förståelse för de resultat som framkommer i vår studie. Detta genom att bland annat använda 

den tidigare forskningen i analysen av vårt material för att belysa likheter eller skillnader som 

finns mellan tidigare forskning och resultatet i vår studie. 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska ramen för vår studie utgörs av Hochschilds emotionssociologiska teori rörande 

emotionellt arbete, vilket vi valt att komplettera med det socialkonstruktivistiska begreppet roll 

(Hochschild 2003, ss. 137–138, Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). Detta då vi fann att dessa 

teoretiska utgångspunkter utgör en lämplig ram för en fördjupad förståelse av våra resultat. I 

detta avsnitt kommer vi först beskriva våra teoretiska överväganden för att sedan beskriva de 

aspekterna av de teoretiska utgångspunkterna med relevans för vår studie. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattande diskussion kring de teoretiska utgångspunkterna.  

5.1 Teoretiska överväganden  

Vi har övervägt ett antal olika teoretiska ramverk för vår uppsats. En teori som vi funderade på 

att använda oss av var Goffmans teori om social stigmatisering (Goffman, 2011, ss. 9–10). Detta 

övervägande gjordes utifrån att självmord och självmordstankar i tidigare forskning beskrivs 

som socialt stigmatiserande (Silvén Hagström 2015, ss. 187–190; Gilchrist & Sullivan 2006, 

ss. 78–82). Vi tänkte oss därför att teorin skulle kunna användas för att ge en bild av hur 

skolkuratorns upplevelse påverkas av att arbeta med frågor som rör självmord. Detta då 

personerna de möter kanske upplever detta som stigmatiserande vilket vi också antog skulle 

påverka skolkuratorns upplevelser. Denna teori uteslöts dock då det i vår empiri framkom att 

social stigmatisering kring ämnet självmord var något som minskat och därför inte påverkade 

skolkuratorernas arbete.  

 

Vi har även övervägt olika infallsvinklar för att få en större förståelse för skolkuratorers 

emotionella upplevelser i arbetet med elever som uppvisar ett suicidalt beteende. De 

utgångspunkter vi övervägde i detta fall var Bowlbys anknytningsteori och det närliggande 

mentaliseringsbegreppet, detta då dessa utgångspunkter kan användas för att få en fördjupad 

förståelse för personers emotionella reaktioner och sätt att hantera känslor som uppstår i olika 

situationer (Bowlby 1997; 2005, ss. 1–21; Allen 2006, ss. 3–30; Fonagy et al. 2004). Vi valde 

dock bort detta teoretiska ramverk då det tydligt framgick i vår empiri att skolkuratorerna 

beskrev känslor kopplade till yrkesrollen på ett specifikt sätt. Vilket i sin tur gjorde att vi 

upplevde det som mer relevant fördjupa oss i teorier mer inriktade på upplevelser och hantering 

av känslor inom ramen för ett arbete. Vår socialkonstruktivistiska grundtanke gjorde också att 

vi önskade använda oss av teorier som i högre utsträckning tog hänsyn till att emotionella 

uttryck i stor utsträckning formas av en individs intersubjektiva kommunikation med andra 

personer och därigenom i viss mån också kan betraktas som socialt konstruerade.  

5.2 Hochschilds emotionssociologiska teori  

Den teoretiska utgångspunkt vi valt att använda oss av i föreliggande studie är Hochschilds 

emotionssociologiska teori som tar sin utgångspunkt i att känslor är reaktioner som uppstår 

inom en individ men att emotionella uttryck påverkas av personens omgivning. Detta gör att 

känslomässiga uttryck kan konstrueras utifrån förväntningar i olika sociala situationer, 

exempelvis i en arbetssituation (Hochschild 2003, ss. 28, 34). Inom ramen för vår studie betyder 

detta att vi betraktar känslor som en reaktion som uppstår inom en person (i detta fall 

skolkuratorn) och att dessa reaktioner i stor utsträckning formas i mötet med andra människor 

(exempelvis elever). Vi utgår också ifrån att de förväntningar som finns på skolkuratorn också 

påverkar hens känslomässiga upplevelser.  
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5.2.1 Emotionellt arbete 

Begreppet emotionellt arbete avser enligt Hochschild (2003, ss. 137–138) olika typer av 

arbetsuppgifter där uttryck av och arbete med känslor spelar en central roll för utförandet av 

arbetet. Dessa typer av arbeten har ett antal gemensamma karaktärsdrag som i högre eller lägre 

grad återfinns inom det emotionella arbetet: de kräver direkt kontakt med andra människor som 

sker ansikte mot ansikte eller röst till röst, de kräver att den professionella personen kan få den 

hen möter att känna vissa känslor eller att det finns en förväntning på personens professionella 

agerande i det emotionella arbetet (ibid. ss. 147-148). Detta gör att vi anser att skolkuratorns 

arbete i stor utsträckning kan anses vara en form av emotionellt arbete. Detta då skolkuratorn i 

stor utsträckning möter elever eller andra personer i sitt arbete och arbetet i stor utsträckning 

formas utifrån känslomässiga upplevelser hos personerna i mötet. Vi tror också att det är möjligt 

att det finns förväntningar på hur skolkuratorn bör agera i det emotionella arbetet utifrån sin 

professionella roll.  

 

I det emotionella arbetet finns enligt Hochschild två olika sätt för en person att uttrycka känslor: 

ytligt emotionellt agerande och djupt emotionellt agerande. Det ytliga emotionella agerandet 

innebär att en person som utför ett emotionellt arbete använder sig av gester, mimik eller ord 

för att visa en känsla men att personens inre upplevelse av känslan är oförändrad, vilket kan ge 

intrycket att känslorna är tillgjorda (Hochschild 2003, ss. 37–38). Det djupa emotionella 

agerandet innebär att personen istället för att enbart uppvisa en specifik känsla upplever denna 

så att uttrycket mellan personens agerande och inre upplevelse är kongruent. Det djupa 

emotionella agerandet kan ses som ett resultat av ett aktivt arbete med känslor då detta kan 

framkallas på två sätt, antingen genom att personen försöker uppleva känslan genom 

exempelvis minnen eller att personen försöker minska känslans intensitet eller få den att 

framträda tydligare (ibid. ss. 38–42). I det emotionella arbetet kan emotionell dissonans uppstå 

vilket innebär att det finns ett avstånd mellan det en person bör känna i en specifik situation och 

vad hen faktiskt känner (ibid. s. 90). 

 

Begreppen ytligt och djupt emotionellt agerande blir väsentligt inom ramen för vår studie då vi 

önskar få en fördjupad förståelse av skolkuratorernas känslomässiga upplevelser av att samtala 

med elever eller andra personer, såsom föräldrar, om frågor som rör självmord. I det emotionella 

arbetet kan emotionell dissonans uppstå vilket innebär att det finns ett avstånd mellan det en 

person bör känna i en specifik situation och vad hen faktiskt känner (Hochschild 2003, s. 90). 

Vi tänker oss att detta begrepp kan hjälpa oss få en förståelse för kuratorernas upplevelser av 

känslor som de upplever inte passar in i den professionella rollen som kurator.  

 

Vid emotionellt arbete kan personer utveckla olika strategier för att förhålla sig till arbetet i sig. 

Dessa inkluderar att personen identifierar sig för mycket med sitt arbete och inte kan skilja 

mellan sin yrkesroll och sin privata roll, att personen kan hålla en distans mellan sin yrkesroll 

och sitt privatliv men upplever yrkesrollen som ett skådespel som på något sätt upplevs som 

falskt vilket leder till dåligt samvete, eller att personen distanserar sig helt från sitt arbete och 

enbart agerar utifrån en förväntad roll (Hochschild 2003, s. 187–188). Att inte kunna kontrollera 

sina arbetsvillkor är något som enligt Hochschild leder till att personer tvingas använda sig av 

något av dessa förhållningssätt för att hantera sin situation (ibid. s. 189). Detta tror vi är relevant 

då arbete med frågor som rör självmord är något som kan väcka många känslomässiga 

reaktioner hos de personer som arbetar med det (Nicholl, Loewenthal & Gaitanidis 2006, s. 

603). De förhållningssätt som Hochschild beskriver kan ge en fördjupad förståelse för hur dessa 

reaktioner hanteras. Med hjälp av denna utgångspunkt tror vi att vi kommer kunna belysa 

skolkuratorers känslomässiga upplevelser av att arbeta med suicidalt beteende på ett tydligt sätt 
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och få en fördjupad förståelse för skolkuratorers känslomässiga upplevelser av att arbeta med 

frågor som rör självmord.  

5.3 Socialkonstruktivismen och rollbegreppet  

I detta avsnitt kommer vi ge en beskrivning av den socialkonstruktivistiska teorins 

grundläggande antaganden för att ge en övergripande bild av teorin innebörd. Sedan kommer 

vi presentera det begrepp vi valt inom ramen för teorin och diskutera hur detta kan användas 

för att ge en fördjupad förståelse för resultatet i vår studie. Det begrepp vi valt att utgå ifrån är 

roller.  

5.3.1 Socialkonstruktivismens grunder  

Socialkonstruktivismen tar sin utgångspunkt i tre grundläggande antaganden. För det första att 

av att olika fenomen i samhället är socialt konstruerade genom intersubjektiv kommunikation 

med andra människor (Berger & Luckmann 1998, ss. 32, 35). Detta samtidigt som perspektivet 

lyfter fram att det finns en objektiv verklighet (ibid. s. 76). Att hävda att verkligheten är en 

social konstruktion samtidigt som den betraktas som objektiv kan anses motstridigt. Men enligt 

Berger och Luckmann kan verkligheten betraktas som konstruerad av människor på sådant sätt 

att samhället och verkligenheten är en produkt av de normer och institutioner som människor 

skapat och externaliserat vilket leder till att den upplevs som objektiv (ibid. ss. 68, 77).  

 

Inom ramen för socialkonstruktivismen anses också människan vara en socialt skapad produkt 

då människor formas av de normer och institutioner som finns i samhället (Berger & Luckmann 

1998, s. 77). Med andra ord betraktas den sociala konstruktionen av verkligheten som ett 

samspel mellan människan som skapar den och den sociala världen på så sätt att de interagerar 

med varandra i en fortlöpande process av externalisering och objektivering vilket leder till att 

den sociala världen med dess normer och institutioner förs vidare från en generation till nästa 

och också till att de normer och institutioner som skapats skulle finnas kvar oavsett människans 

existens ( ibid. ss. 77-78, Wenneberg 2010, s. 71-72 ).  

5.3.2 Roller  

Vi har valt att använda oss av Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska rollbegrepp som 

komplement till vår emotionssociologiska ansats. Detta då vi tror att denna ansats kan bidra 

med en ytterligare förståelse för de förutsättningar som finns för skolkuratorns emotionella 

arbete i skolan. Detta begrepp bygger på Berger och Luckmanns (1998, ss. 32, 35) grundtanke 

att olika fenomen i samhället är socialt konstruerade genom intersubjektiv kommunikation med 

andra människor. Det tar sin utgångspunkt i att roller är skapade i olika sociala kontexter utifrån 

människors vilja att agera på ett vanemässigt sätt i sociala situationer. Rollen påverkas av de 

normer och förväntningar på en persons agerande och kunskap som finns inom en viss 

institution, dvs. en specifik social kontext med specifika normer och förväntningar på ett visst 

agerande (ibid. ss.70–71, 91). Även den socialt konstruerade kunskap som finns inom en 

specifik institution påverkar rollen (ibid. ss. 91–92). Att det är de normer och den socialt 

konstruerade kunskap som finns inom en institution som påverkar och formar rollen gör att den 

även kan betraktas som en representation för den institutionella ordningen som råder inom en 

viss social kontext (ibid. ss. 91–92). 

 

Denna representation sker enligt Berger och Luckmann utifrån två nivåer. På den första nivån 

utgör rollutförandet i sig själv en representation, inom ramen för vår studie innebär detta att 

rollen som skolkurator är just en representation av en person som utför kuratorns uppgifter i 

skolan. På den andra nivån representerar skolkuratorn hela den institutionella ordningen och 

förväntas agera utifrån de handlingsalternativ som finns inom ramen för denna (Berger & 



 

20 

 

Luckmann 1998, ss. 91–92). I denna studie utgår vi ifrån att rollen som skolkurator är socialt 

konstruerad inom ramen för skolan som social kontext/institution, vilket påverkar hur 

skolkuratorn bör och kan agera i sin roll samt vilken typ av kunskap skolkuratorn förväntas ha. 

Detta tror vi kan påverka den kunskap skolkuratorn har exempelvis om självmord och hur 

skolkuratorn ser på sina möjligheter att agera i mötet med elever som uppvisar ett suicidalt 

beteende.  

5.4 Sammanfattande diskussion  

Utgångspunkten i Hochschilds emotionssociologiska teori är att känslor är inre upplevelser som 

skapas i samspel med andra människor och utifrån de sociala normer som finns i ett visst 

sammanhang (Hochschild 2003, ss. 28, 34). I det emotionella arbetet blir en persons 

känslomässiga upplevelser och de normer som finns kring dessa centrala då den professionelle 

personen förväntas agera utifrån de normer som finns kring känslomässiga uttryck samtidigt 

som hen ska väcka känslor hos den person hen möter (ibid. ss. 137–138, 147–148). Detta genom 

att uttrycka känslor antingen genom ytligt eller djupt emotionellt agerande. Denna teoretiska 

utgångspunkt blir relevant för studiens syfte då det är möjligt att betrakta skolkuratorns arbete 

som en form av emotionellt arbete som i mångt och mycket handlar om att använda sig av ytligt 

och djupt emotionellt agerande för att väcka känslor hos de personer hen möter, samtidigt som 

skolkuratorn bör förhålla sig till de normer som finns kring hens förväntade känslomässiga 

reaktioner (ibid. ss. 37–42). Något som vi upptäckt kan vara problematiskt med Hochschilds 

emotionssociologiska teori är dess övergripande och generella karaktär i förhållande till olika 

typer av känslomässiga reaktioner och upplevelser, vilket också kan vara en fördel i 

tillämpningen av teorin (ibid. ss. 147–148, 37–42). 

 

För att tydliggöra skolkuratorns specifika yrkesroll och kunna få en fördjupad förståelse för de 

förutsättningar som finns för skolkuratorns yrkesroll valde vi, när vi upptäckte att dessa 

förutsättningar i stor utsträckning berördes i våra intervjuer, komplettera vår 

emotionssociologiska utgångspunkt med det socialkonstruktivistiska begreppet roll. Utifrån 

detta synsätt skapas roller i interaktion med andra människor inom ramen för sociala kontexter 

(Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). En persons agerande styrs av de normer som finns kring 

hur en person som har en viss roll i den sociala kontexten bör agera (ibid.). Detta begrepp kan 

med andra ord hjälpa oss att synliggöra förutsättningar och normer som påverkar skolkuratorns 

emotionella arbete. Vi anser att de valda teoretiska utgångspunkterna lägger grunden för en 

fördjupad förståelse för de frågeställningar vi har för avsikt att besvara inom ramen för vår 

studie.  

 

Då vi valt att använda oss av två teoretiska utgångspunkter i vår studie kan det även vara 

lämpligt med en diskussion kring hur vi anser att dessa förhåller sig till varandra. De båda 

teoretiska utgångspunkterna har en stark tonvikt på intersubjektiv kommunikation mellan 

människor, och att detta exempelvis är grunden för att skapa gemensamma normer. Dock är 

Hochschilds teori inte att betrakta som konstruktivistisk i lika hög utsträckning som 

socialkonstruktivismen då den emotionssociologiska teorin beskriver känslor som reaktioner 

som uppstår inom en individ men påverkas av sociala situationer, vilket ger intrycket av att 

teorin inte enbart betraktar känslor som konstruerade i en social kontext utan något som 

människor kan uppleva oberoende av den kontext de befinner sig i (Hochschild 2003, s. 28). Ur 

socialkonstruktivistisk synvinkel skulle det dock vara möjligt, om än långsökt, att betrakta 

känslor som konstruktioner som upplevs som objektiva då de blivit befästa normer i samhället 

(Berger & Luckmann 1998, s. 77).  
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer vi först beskriva studiens kvalitativa ansats för att sedan redogöra för 

urvalsmetod och intervjuernas genomförande. Därefter beskrivs analysmetoden och de etiska 

överväganden som gjorts inom ramen för studien. En kritisk reflektion kring andra 

tillvägagångssätt tas sedan upp och en redogörelse för vår förförståelse görs. Sedan följer en 

beskrivning av studiens trovärdighet. Avsnittet avslutas med en kritisk diskussion kring 

studiens upplägg och de metodologiska överväganden som gjorts.  

6.1 En kvalitativ ansats  

Den ontologiska utgångspunkten i studien har en idealistisk bakgrund där verkligheten ses som 

icke-materiell och fokus ligger på människors idéer, attityder, föreställningar och tolkningar av 

verkligheten. Denna utgångspunkt går i enlighet med en kvalitativ ansats (Sohlberg & Sohlberg 

2013, ss. 55, 59, 66). Då studiens syfte är att få kunskap om skolkuratorers upplevelser av sitt 

arbete är det deras tolkning av sin verklighet som är av betydelse för att nå en förståelse. Därmed 

använder vi oss av ett konstruktivistiskt paradigm och uppfattar fenomen som sociala 

konstruktioner som skapas på mikro-, meso- och makronivå (ibid. ss. 59, 267–274). En 

kvalitativ ansats är också lämplig att använda för att ta reda på så mycket som möjligt runt ett 

fenomen samt för att belysa processer, betydelser och upplevelser vilket är relevant för att uppnå 

studiens syfte (Dalen 2008, s. 11; Rennstam & Wästerfors 2015a, ss. 13–15). 

6.2 Urvalsmetod 

Kriterieurval innebär att informanter med lämplig kunskap inom området väljs ut och därför 

valdes skolkuratorer på gymnasieskolan då det är deras upplevelser studien ämnar att belysa 

(Dalen 2008, s. 56). I kvalitativa studier är det inte kvantiteten som är viktig utan det är 

variationen och innebörden som finns i den insamlade empirin som är av betydelse (Rennstam 

& Wästerfors 2015b, s. 222). Att ha för många informanter kan vara en nackdel då det kan leda 

till att materialet blir ohanterligt då det blir svårt att överblicka och samtidigt urskilja detaljer 

(Trost 2010, s. 143). Åtta skolkuratorer som arbetar på gymnasieskolan valdes ut som ett 

hanterligt antal både med hänsyn till tidsramen för studien men också för att inte få ett för stort 

material. Två kommuner valdes först ut där vi vände oss till samtliga skolkuratorer. Dessa 

arbetade både på kommunala gymnasieskolor och gymnasiala friskolor inom respektive 

kommun. I en kommun skickade vi ut ett mail med ett informationsbrev (se bilaga 1) med syfte 

och information kring studien till varje enskild skolkurator. I den andra kommunen fanns det 

en samordnande enhet som skickade ut samma informationsbrev via mail till samtliga 

skolkuratorer inom de kommunala skolorna medan vi skickade ut mail till varje enskild 

skolkurator på friskolorna i kommunen. De skolkuratorer som ville delta i studien kontaktade 

oss sedan via mail och vi kom överens om intervjutid. Då rekryteringen gick långsamt valde vi 

att vända oss till ytterligare en kommun genom samma tillvägagångssätt som tidigare. Detta 

resulterade i att åtta skolkuratorer från tre olika kommuner rekryterades till studien. Att 

skolkuratorerna i studien arbetar i tre olika kommuner är något som lett till att vi fått en större 

variation i vårt insamlade material, till skillnad från om vi enbart haft deltagare som arbetar i 

en kommun. 

 6.3 Datainsamlingsmetod  

Språkliga redogörelser är ett instrument för att belysa upplevelser och andra inre fenomen 

såsom känslor och tankar och ett bra sätt att samla in detta på är genom intervjuer. Då intervjuer 

även ger en fördjupad kunskap kring en företeelse har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 21; Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 151).  
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Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor där det 

fanns utrymme för informanterna att tala fritt om vissa teman. Detta möjliggjorde även att vi 

kunde ställa följdfrågor på intressanta spår. För att öka resultatets tillförlitlighet genomfördes 

två provintervjuer för att testa intervjuguiden (Dalen 2008, ss. 36–37). Då det är en fördel att 

testa intervjuguiden på skolkuratorer skickades mail ut med en förfrågan om att delta på en 

provintervju till skolkuratorer i andra kommuner än de vi valde för studien. Tyvärr hade ingen 

möjlighet att delta. Därför genomfördes provintervjuerna med två socionomer vi redan kände 

som båda arbetar med klienter inom områden där självmord berörs i samtal eller att andra svåra 

ämnen diskuteras. Detta gav en insikt i hur frågorna mottogs och hur pass väl de täckte in alla 

delar av syftet vilket resulterade i några mindre ändringar. 

 

Skolkuratorerna erbjöds att välja plats för intervjun, antingen på deras arbetsplats eller i lokaler 

på Linköpings universitet. Alla utom en valde att intervjuas på sina arbetsplatser och 

intervjuerna tog mellan 40–60 minuter att genomföra. Under de första tre intervjuerna var vi 

båda med.  En hade huvudansvaret för intervjun och den andre kunde flika in med frågor när 

den ville. Detta tillvägagångssätt ändrades då en av oss fick förhinder att delta på den fjärde 

intervjun. De resterande intervjuerna genomfördes också av endast en person då vi 

uppmärksammade att relationen mellan intervjuare och informant blev bättre när det bara var 

en som intervjuade. Intervjuerna spelades in på diktafon samt mobil. De transkriberades sedan 

i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt. Vi transkriberade fyra intervjuer var. Vi 

lyssnade även igenom samtliga intervjuer för att komma närmare materialet.  

6.4 Analysmetod 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket är en lämplig metod 

för att uppnå syftet med studien då den systematiserar materialet och synliggör det manifesta 

och latenta innehållet i empirin (Graneheim & Lundman 2004, s. 105). Denna analysmetod har 

en induktiv ansats vilket betyder att analysen gjordes förutsättningslöst utifrån de upplevelser 

som framkom i materialet utan någon i förväg given mall (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, s. 188). Den kvalitativa innehållsanalysens huvudsyfte är att belysa variationer genom att 

urskilja likheter och skillnader i form av kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. 

Kategorierna är textnära och beskriver det manifesta innehållet i materialet medan teman visar 

på det underliggande, latenta innehållet i empirin (Graneheim & Lundman 2004, ss. 106–107: 

Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 189). 

 

En innehållsanalys genomförs på sådant sätt att empirin först delas in i meningsbärande enheter, 

vilka är textfragment som har en mening. Det är väsentligt att dessa enheter inte är för stora för 

att inte rymma olika meningar, men de får inte heller vara för korta då det kan leda till ett allt 

för uppdelat resultat. De meningsbärande enheterna kondenseras sedan till en kortare text där 

det centrala innehållet bevaras. Dessa kondenserade enheter abstraheras genom att förses med 

olika koder som skildrar dess innehåll. Koderna sammanförs sedan till kategorier som består av 

olika koder med liknande innehåll och benämningen på en kategori svarar på frågan ”vad?” 

Dessa kategorier samlas sedan till teman som visar det latenta budskapet i de olika kategorierna 

och svarar på frågan ”vad handlar det här om? ”(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 

190–191) 

 

Vi delade upp det transkriberade materialet så att vi gick igenom fyra intervjuer var där varje 

intervju bröts ner i meningsbärande enheter som sedan kondenserades för att visa på kärnan i 

materialet. Dessa kodade vi sedan gemensamt för att få en enhetlig bild. När alla koder var klara 

delade vi in dessa i underkategorier som sedan i sin tur delades in i kategorier som placerades i 

fyra olika teman. Detta åskådliggörs i nedanstående tabell. 
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6.4.1 Tabell 1 

I tabell 1 visas ett exempel på hur vi gått tillväga under analysen  

 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 
Under-

kategori 

Kategor

i  
Men ja sedan kan det ju vara så 

att jag i sådana här ärenden jag 

har ofta kontakt med mentor, 

jag har kontakt med min rektor 

eller skolsköterska också. och vi 

gör gemensamma bedömningar 

någonstans eller vad ska vi göra 

i skolan för att personen ska 

funka eller så där.  

Har ofta kontakt med 

mentor, rektor, 

skolsköterska, 

gemensamma 

bedömningar, göra i 

skolan  
Personalk

ontakt  

Samarbete 

i skolan 

Den 

paradox

ala 

ensamh

eten  

 
vi kan planera kan vi planera 

tillsammans med en lärare jag 

talar kanske inte alltid om att de 

ska ta livet av sig eller tänker ta 

livet av sig  

Planera tillsammans 

med lärare  

 
vi har ju en skolpsykolog här på 

30 % som man också kan 

använda sig av till viss del.  

 

Skolpsykolog använda 

sig av.  

Trygghet 

i kollegor  
Stöd 

 
Ha kollegor som man kan jobba 

tight med i vardagen och kunna 

gå in till varandra och få ur sig 

sin oro eller vad det nu är 

Ha kollegor jobba tight 

kunna gå till varandra  

 
Skillnad som sagt var om man 

jobbar med kollegor som har 

samma funktion och samma roll 

så man kan bolla såna här frågor 

med. men det upplever jag inte 

riktigt att jag har här på skolan. 

Skillnad om man 

jobbar med kollegor, 

samma funktion, 

upplever inte här.  

Ensam 

roll  
Ensamhet 

 
Så jag har mina program och 

där jobbar jag generellt sett 

ensam, liksom så. Sedan bollar 

vi lite grand. Men det är inte 

någon sådan här jättetät kontakt 

eller att vi ses varje dag eller 

något sådant. det finns liksom 

inte 

Jobbar generellt 

ensam, bollar lite inte 

någon jättetät kontakt 

det finns inte.   

 

 

      

6.4.2 Tabell 2 

I tabell 2 avser vi att ge läsaren en överblick över de teman och kategorier som presenteras i 

uppsatsen samt de underkategorier som kategorierna är baserade på.  
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Underkategori Kategori Teman 
 

Preventiva arbetet, hinder med 

preventiva arbetet 

Preventiva arbetet kring självmord  

Att arbeta 

för liv  
 

Kunskap, vidareutveckling 

Man blir aldrig fullärd  

 

Relationer, förtroende, ansvar, 

omsorg 
Jobbet att finnas och lyssna  

Att mötas 

i samtalet  

 

Ramar i samtal, metod, 

svårigheter 

Samtalets olika former  

 

Känslor i arbetet 
Arbete med känsla  Självmord 

- ett ämne 

som 

väcker 

känslor  

 

Känslor i samtal  

Att känna utan att få panik  

 

Samarbete i skolan, stöd, 

ensamhet 

Den paradoxala ensamheten  

Komplex 

roll  

 

Samverkan med andra aktörer, 

svårigheter systemfel 

Samverkan - det dubbelsidiga myntet  

Kontakt med föräldrar 

Att säga eller inte säga  

    

    

6.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet anger fyra forskningsetiska principer som huvudkrav för att bedriva forskning 

vilka är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Enligt informationskravet ska informanterna få information om 

studien där det bland annat ska framgå syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när dem vill (ibid. s. 7). Detta fick informanterna dels i form av ett 

informationsbrev i det mail som skickades ut vid rekryteringen till studien och dels muntligt vid 

intervjutillfället. Konfidentialitetskravet innefattar att informanternas identitet ska skyddas 

(ibid. s. 12) och därför anges inte kommunernas eller skolornas namn i studien. Alla citat i 

resultatet är också avidentifierade där endast intervjuperson 1–8 anges som källa. Då citaten är 



 

25 

 

ordagranna återgivningar av vad personer sagt är dock detta ingen garanti för fullständig 

konfidentialitet. Under intervjutillfället skrev varje informant under en samtyckesblankett  

 för att uppfylla samtyckeskravet (ibid. s. 9). Hänsyn till nyttjandekravet har tagits genom att 

den insamlade datan inte har använts för kommersiella ändamål eller på något annat sätt som 

skulle kunnat skada eller påverka den enskilde (ibid. ss. 5, 14). När uppsatsen är klar kommer 

även all data att förstöras för att skydda informanterna. 

 

Dalen (2008, s. 41) beskriver vikten av att vara medveten om informanternas reaktioner då 

intervjuerna berör känsliga ämnen och att det i vissa fall kan bli aktuellt att kunna erbjuda 

informanterna någon form av stöd. Då studien berör ett område där det skulle kunna vara möjligt 

att informanterna kan uppleva det som känsligt att diskutera har vi reflekterat kring detta ur ett 

etiskt perspektiv. Det skulle exempelvis vara lämpligt att enbart inkludera informanter i studien 

som har tillgång till handledning där de kan få möjlighet att bearbeta eventuella negativa 

reaktioner från intervjuerna. Detta skulle i så fall stärka vår studies etiska värde genom att 

försäkra oss om att informanterna inte påverkas negativt av delta i studien (Larsson 2005, s. 

11). Då det skulle kunnat försvåra rekryteringsprocessen att ha detta som ett inklusionskriterie 

valdes det bort. Istället fanns en beredskap på att avbryta intervjun om någon skulle uppleva 

obehag vid intervjutillfället.  

6.6 Reflektion över alternativa tillvägagångssätt 

Vi skulle kunnat använda oss av fokusgruppsintervjuer då dessa är bra för att undersöka vilka 

tankar och uppfattningar människor har om ett specifikt ämne. Fördelen med fokusgrupper är 

att ny kunskap uppstår i samspelet mellan deltagarna och att det ger forskaren olika perspektiv 

(Dahlin-Ivanoff 2015, ss. 81–82). Då forskning visar på att självmord är ett stigmatiserat ämne 

(Silvén Hagström 2015, s. 187–190; Gilchrist & Sullivan 2006, ss. 78–82) och det kan vara 

svårt att prata om i grupp, speciellt om en elev tagit sitt liv på den skola man arbetar på, ansåg 

vi att det var bättre att ha individuella intervjuer där man kan känna en annan slags trygghet 

som informant (Dalen 2008, s. 17). Då forskningsetiska principer säger att informanterna inte 

får komma till skada är det också bättre ur etisk synvinkel att skolkuratorerna intervjuas enskilt 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Det skulle troligtvis också ha varit svårare att rekrytera 

informanter till fokusgruppsintervjuer då det kräver att flera måste ha tid att delta vid samma 

tillfälle.  

 

Det finns en risk för att de teorier och begrepp som valts för att analysera resultatet inte ger en 

teoretisk förståelse av studiens syfte och frågeställningar (Dalen 2008, s. 121). Att använda sig 

av grundad teori där empirin genererar teorin eliminerar denna risk. Grundad teori kräver dock 

att forskaren ska anpassa sig efter fältet och komma med nya frågor och problem allteftersom 

data samlas in vilket studiens tidsram inte tillät och därför valdes denna analysmetod bort 

(Rennstam & Wästerfors 2015a, ss. 32, 34). 

6.7 Förförståelse 

Larsson (2005, s. 4–7) lyfter upp begreppet perspektivmedvetenhet som väsentligt för att hålla 

god kvalitet i kvalitativa studier och menar att detta begrepp innefattar att forskaren på ett tydligt 

sätt beskriver bland annat sin förförståelse kring ett ämne. Därför beskrivs den förförståelse 

som kan påverka tolkningen av studiens resultat. Den ena av oss har personlig erfarenhet av 

självmord inom familjen vilket bidrog till intresset för ämnet och idén till uppsatsen. Den andra 

av oss har gjort sin VFU som kurator på sjukhus där svåra samtal var en stor del av arbetet. 

Detta har medfört att hon har ett intresse för hur man som professionell hanterar känslor som 

uppkommer i svåra samtal samt att hon har en förståelse för kuratorsrollen. Vi har även själva 
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studerat på gymnasiet och inte erfarit att man har arbetat med självmordsprevention på någon 

av skolorna. Dessa erfarenheter har vi diskuterat vilket har lett till en förståelse för varandras 

upplevelser men vi har ändå två olika infallsvinklar kring varför denna uppsats är intressant. 

Den tidigare forskningen vi har tagit del av har gett en tydligare bild av ämnet men har också 

bidragit till en nyfikenhet då det finns brister i forskningen. Vår förförståelse har influerat 

studiens syfte och frågeställningar och därmed också frågorna i intervjuguiden. Kunskapen av 

tidigare forskning har påverkat tolkningen av resultatet då denna har använts för att analysera 

resultatet. 

6.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Ett sätt att ge sin studie trovärdighet är att ha en god transparens, vilket innebär att ge studien 

en genomskinlighet så att den kan diskuteras och kritiseras. Detta har vi tagit i beaktande då vi 

tydligt redogör för forskningsprocessen och våra metodval samt att vi synliggör studiens svaga 

punkter. Detta ger läsaren själv en möjlighet att kritiskt granska studien (Svensson & Ahrne 

2015, s. 25; Larsson 2005, s. 4).  För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt och öka transparensen 

i studien har vi bland annat valt att redogöra för alternativa tillvägagångssätt gällande vår metod 

samt våra teoretiska utgångspunkter. Vi har även försökt tydliggöra vilka slutsatser som är våra 

egna och vilka vi hämtat från tidigare forskning. Ett ytterligare exempel på transparens i studien 

är att vi försöker tydliggöra vår analysprocess i tabeller för att ge en ökad inblick i hur processen 

lett fram till de slutsatser som dragits (se avsnitt 6.4.1 samt 6.4.2). Detta kan även betraktas som 

en möjlighet för läsaren att se om våra tolkningar överensstämmer med vår empiri, vilket 

beskrivs av Larsson (2005, s. 22) som det så kallade konsistenskriteriet.  

 

Triangulering är en metod för att öka studiens trovärdighet, vilket uppnås genom att använda 

olika typer av material, teorier, metoder samt forskare i sin studie och om samma resultat uppnås 

har man därigenom säkerställt kvaliteten på studien. Samtidigt bör det tas i beaktning att det 

inom kvalitativa studier inte behöver finnas enbart en korrekt beskrivning av verkligheten på 

grund av det stora antalet påverkande faktorer. (Svensson & Ahrne 2015, ss. 25–26). På grund 

av detta har vi inte använt oss av triangulering i studien.  

 

Ett ytterligare sätt att stärka studiens trovärdighet är återkoppling till fältet vilket betyder att 

informanterna får ta del av studiens resultat och återkomma med åsikter och synpunkter. En 

sådan återkoppling kan ge information om studiedeltagarna känner igen sig i det som 

framkommer i studien samt kan bidra till en nyansering av resultatet (Svensson & Ahrne 2015, 

s. 26). På grund av studiens tidsram har vi valt att inte återkoppla till fältet vilket kan påverka 

resultatets kvalitet. 

 

Då intervjuerna i studien inte baseras på ett representativt urval av skolkuratorer är det svårt att 

generalisera resultatet statistiskt men inom kvalitativa metoder talas det istället om en 

transferabilitet där läsaren använder den kunskap en studie genererar och för över den på en 

annan situation (Thornberg & Fejes 2015, ss. 258–259). Studiens resultat kan således visa på 

att detta även skulle kunna gälla andra skolkuratorer på gymnasieskolor i Sverige allmänt sett. 

Studien kan därför användas för att få en bild av hur skolkuratorer upplever sitt arbete med 

självmord och självmordsprevention vilket vi ser som en styrka med studien då det saknas 

forskning inom detta i Sverige (Svensson & Ahrne 2015, s. 27; Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 

150–151). Dock finns det alltid en tolkning vid analysen av empirin vilket påverkar 

tillförlitligheten av studien och därmed kan det inte säkerställas att de tolkningar som gjorts är 

den korrekta uppfattningen av informanternas uttalanden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 53, Graneheim & Lundman 2004, s. 106). Detta måste tas i beaktande vid förhållning till 

studiens resultat. 
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6.9 Metodologisk reflektion  

Vid genomförandet av kvalitativa studier finns det vissa problem som kan uppstå då forskarens 

olika val av teorier och intervjufrågor kan påverka studiens resultat. Vid intervjuer kan 

exempelvis formuleringen av frågor påverka empirin och leda till en så kallad intervjuareffekt 

där intervjuarens roll påverkar resultatet (Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Därför har detta hafts 

i åtanke när vi har tolkat resultatet samt att en objektivitet har genomsyrat forskningsprocessen 

(ibid.). Vidare är det möjligt att tänka sig att resultaten i studien påverkas av att vi saknar vana 

och rutin kring att hålla intervjuer vilket har motverkats genom förberedelse inför varje intervju 

samt att provintervjuer har genomförts (Dalen 2008, s. 36). 

 

En svårighet med att använda intervjuer är frågan om informanternas utsagor verkligen säger 

något om hur de agerar i verkligheten vilket är något som inte går att fastställa. Detta påverkar 

således studiens tillförlitlighet och ett sätt att öka den hade varit att kombinera intervjuer med 

observationer men det fanns inget tidsutrymme till att utföra detta (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2015, s. 53). Intervjuer är dock ett bra sätt att fånga in upplevelser och erfarenheter samt 

att de ger ett brett material och är därmed en god metod för att uppnå studiens syfte vilket är en 

styrka med studien (ibid. ss. 21, 53). 

 

Något som kan vara problematiskt rörande vårt urval av informanter var att vi i en kommun 

valde att göra utskicken till våra informanter genom en samordnande enhet. Detta då 

mejladresser inte gick att tillgå på ett enkelt sätt. Vi försökte dock minimera risken för att detta 

skulle påverka vårt resultat genom att vara tydliga med att ingen annan information än den som 

kommit från oss fick läggas till i meddelandet till våra potentiella informanter. Vi är även 

medvetna om att ett urval som innefattar åtta informanter kan anses vara bristande gällande 

representativitet i materialet. Detta medför även att det inte är möjligt att dra några generella 

slutsatser rörande skolkuratorers upplevelser av att arbeta med självmordsprevention och frågor 

som rör självmord utifrån vårt material. För att uppväga detta har vi i vårt resultat strävat efter 

att ge så fylliga beskrivningar som möjligt av våra informanters utsagor och också genom att ta 

med citat för att illustrera informanternas beskrivningar av sina upplevelser på ett ännu tydligare 

sätt. Det blir här viktigt att vara medveten om att den s.k. intervjuareffekten kan ha påverkat 

informanterna, vilket gjort att citaten kanske inte speglar deras upplevelser (Svensson & Ahrne 

2015, s. 19). 

 

Ett metodologiskt problem som kan påverka en studies resultat är om antalet informanter som 

deltar blir för lågt. Detta då för få informanter kan leda till att resultaten i hög grad speglar några 

få personers egna åsikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Det är utifrån detta möjligt 

att reflektera kring vår urvalsstorlek. I relation till vårt syfte är det möjligt att anta att det hade 

varit önskvärt att ha ett större antal informanter då det avser att belysa ett stort och komplext 

område. Vi anser dock att det material vi samlade in har en informationsrikedom som kan väga 

upp denna brist. Att vi intervjuade skolkuratorer från kommunala och fristående skolor i olika 

kommuner är ytterligare en faktor som ger vårt material en större bredd.  

 

Att tid som skolkuratorerna arbetat på skolan inte var ett inklusionskriterium kan ses som en 

nackdel med studien. Det var två informanter som endast hade jobbat kort tid på sin skola och 

som inte var helt insatta i sitt arbete ännu. Detta medförde att de inte kunde ge så breda svar på 

vissa frågor. De delade dock med sig av tidigare erfarenheter från arbete på andra skolor vilket 

gjorde att de ändå kunde ge intressant information i dessa frågor (Svensson & Ahrne 2015, s. 

19).  

 



 

28 

 

När det gäller vårt val att använda innehållsanalys som analysmetod finns det olika aspekter 

som kan betraktas som problematiska. En av dessa aspekter handlar om att beakta det latenta 

innehållet i analysen. Detta kan vara svårt då det manifesta innehållet blir det som det läggs 

störst vikt vid då materialet kodas, vilket leder till att det latenta budskapet missas och förblir 

outtalat (Bergström & Boréus 2005, s. 80). Dessa latenta budskap kan vara sådant som inte 

informanterna uttalar eller beskriver som självklart. Utifrån detta har vi försökt vara 

uppmärksamma på de latenta budskapen i vårt material. Det är möjligt att vår förförståelse för 

ämnet har underlättat i att uppmärksamma de latenta budskapen. Att vi försökt nå de latenta 

budskapen kan kopplas till försök att få en förståelse för det större sammanhang som annars 

riskerar att missas med denna analysmetod. Att få en förståelse för det övergripande 

sammanhanget är väsentligt för att koderna inte ska upplevas tagna ur sitt sammanhang, något 

som kan göra att studiens giltighet minskar (Bergström & Boréus 2005, s. 81).  Vid användning 

av kvalitativ innehållsanalys blir det även relevant att vara medveten om att den har ett ursprung 

i den kvantitativa forskningstraditionen, något vi varit medvetna om under vår analysprocess 

(Bryman, 2011, s. 282; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 187).  

 

Det är även möjligt att reflektera kring studiens trovärdighet. Vi har gjort en beskrivning av 

hur vi inom ramen för vår studie försökt stärka denna (avsnitt 6.8) men det är utifrån den 

beskrivning som gjorts möjligt att tänka sig att vår studie hade gagnats av att vi ytterligare 

försökt stärka dess trovärdighet. Något som troligtvis hade gett oss värdefulla insikter kring 

vårt resultat hade varit om vi haft möjlighet att återkoppla detta till fältet. Detta eftersom vi 

strävar efter att belysa skolkuratorernas upplevelser på ett så tydligt sätt som möjligt.   
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7 Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi presentera och analysera skolkuratorers upplevelser och erfarenheter 

vilka vi tagit del av genom semistrukturerade intervjuer. Vårt empiriska material kommer 

presenteras i fyra teman: ”att arbeta för liv”, ”att mötas i samtal”, ”självmord - ett ämne som 

väcker känslor” samt ”komplex roll”, som alla innehåller ett antal kategorier. För att 

ytterligare belysa vårt empiriska material har vi valt att presentera ett antal citat, vilket även 

bidrar till en ökad trovärdighet då läsaren kan se de tolkningar som gjorts och de slutsatser 

som dragits utifrån materialet. Det resultat som presenteras kommer att analyseras med 

utgångspunkt i tidigare forskning och våra teoretiska ansatser.  

7.1 Att arbeta för liv 

Detta tema belyser olika delar av skolkuratorernas preventiva arbete kring självmord. Det syftar 

till att besvara frågorna hur skolkuratorer upplever sitt arbete med självmordsprevention och 

frågor som berör självmord. Samt hur skolkuratorer upplever sin kunskap kring självmord och 

självmordsprevention. Detta tema innehåller kategorierna ”det preventiva arbetet kring 

självmord” och ”man blir aldrig fullärd”.  

7.1.1 Det preventiva arbetet kring självmord 

Denna kategori beskriver hur skolkuratorerna upplever sitt arbete med självmordsprevention 

samt de hinder som finns i detta arbete. 

 

Det varierar om det finns riktlinjer och handlingsplaner för det preventiva arbetet med 

självmord på de skolor som informanterna arbetar på. Det är dock endast i en kommun 

skolkuratorerna har riktlinjer att arbeta efter. På friskolorna och i de övriga kommunerna finns 

inte detta. En anledning till bristen på riktlinjer som framkommer är att skolan måste prioritera 

vilka områden som man ska lägga fokus på och att självmordsprevention inte är ett av dem. 

Informanterna ser det som en brist att detta inte finns på skolan. Denna brist på riktlinjer kan 

kopplas till Westerlund & Wassermans (2003 s. 39) beskrivning av att rektorer upplever att det 

finns bristande resurser för att satsa på att arbeta med självmordsprevention NASP har framställt 

ett nationellt stödmaterial för hur man ska arbeta med självmordsprevention hos skolelever som 

skolkuratorer kan använda i sitt arbete (NASP 2010, ss. 10–11). Det framkommer dock i våra 

intervjuer att detta inte används på skolorna. Dessa olikheter i hur skolkuratorerna arbetar med 

självmordsprevention kan förstås utifrån det socialkonstruktivistiska rollbegreppet. Det blir då 

möjligt att betrakta skolkuratorernas arbete med självmordsprevention, eller avsaknad av detta, 

som ett utslag av hur den institutionella kontext de företräder styr deras möjligheter att agera på 

ett specifikt sätt (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). Detta då rollen som skolkurator på en 

del skolor inte inkluderar kunskap om eller arbete med självmordsprevention, något som kan 

förstås utifrån de olika normer som finns på skolorna och påverkar skolkuratorernas 

handlingsmöjligheter på så sätt att det inte finns utrymme att arbeta med dessa frågor eller att 

få kunskaper kring dem (ibid.). 

 

De informanter som har riktlinjer kring självmordsprevention arbetar även med ett specifikt 

självmordspreventivt program som handlar om att ge information för övriga personalgruppen 

kring att våga prata om självmord och hur på signaler kan uppmärksammas. Till detta 

självmordspreventiva program hör också en arbetsbok kring hur man kan ha mer generella 

samtal om ämnet. Följande citat beskriver hur nöjda informanterna är med att använda 

programmet och att det skapar ett samarbete i skolan. Det beskriver även vilka olika delar som 

programmet berör: 
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Och det har blivit väldigt lyckat det här projektet. Vi var jättenöjda och då var vi ju 

sköterska och kurator med på de här träffarna med lärarlag och så och då fick de ju 

se vilka vi var och hur vi jobbar. Och det var ju alltifrån att öka kunskap om psykisk 

ohälsa och suicid till checklistor, vart vänder man sig, vad gör man konkret om man 

sitter med sin elev som uttrycker att den inte orkar leva längre så att man är mer 

förberedd och inte så rädd när det här händer. - Intervjuperson 1  

Detta kan kopplas till den tidigare forskning där självmordspreventiva program på skolor har 

visats ge god effekt för att minska risken för självmord hos elever (Ciffone 2007. ss. 45–46; 

Wasserman et al. 2015, s. 1241). Program som är riktade mot skolpersonal har också bidragit 

till att personalen upplever att deras förmåga att arbeta med självmordsfrågor har ökat (Lamis, 

Underwood & D’Amore 2016, ss. 2–3, 7). 

 

Det varierar vad skolkuratorerna upplever är självmordsprevention. En del anser att det mesta 

arbetet som görs på skolan kring andra områden såsom stress, kränkningar, likabehandling hör 

till det preventiva arbetet kring självmord medan andra inte tar upp denna aspekt. Citatet nedan 

visar på variationen kring hur man kan se på självmordsprevention där en skolkurator beskriver 

hur arbetet med teaterämnen kan fånga upp elever som mår dåligt: 

I och med att jag tidigare hade teaterämnena. Där gick det alltså att se väldigt tidigt 

vilka som hade en tendens, att faktiskt det har varit ett otroligt bra verktyg, och då 

kan man ganska snart styra in på det och ha enskilda samtal med dem som man ser 

är i farozonen. - Intervjuperson 7 

Ingen skolkurator nämner att de går ut i klasser och diskuterar frågor som självmord. 

Informanterna beskriver snarare att de arbetar med självmord på en individuell nivå i form av 

stödsamtal. Samtliga informanter uppger att de generellt sett inte arbetar med behandling då 

detta inte ingår i skolkuratorns roll och om eleven behöver detta remitteras eleven vidare till 

psykiatrin. En del skolkuratorer upplever att de skulle vilja arbeta mer preventivt men att det 

inte hinns med. Deras arbete kan istället bestå av att ”släcka bränder”, vilket innebär att 

skolkuratorerna prioriterar det som är mest akut i sitt arbete. Det kan även vara svårt att få tid 

från undervisningen att gå ut i klasser och prata om självmord i förebyggande syfte. Mer 

resurser och mer tid till att arbeta med det eftersöks och aspekten att ju fler elever desto fler 

missar man lyfts Det framkommer att det kan vara kö till att komma på samtal vilket tar tid från 

att arbeta mer preventivt. En av informanterna som arbetar med elever som varit med i krig 

uppger att det är svårt att arbeta förebyggande när eleverna redan bär på trauman. Bristen på tid 

och resurser kan förstås som faktorer inom skolan som institutionell kontext som påverkar hur 

skolkuratorn kan utföra sitt arbete inom ramen för sin roll. Att skolkuratorerna upplever det 

svårt att få tid från övrig undervisning för att gå ut i klasser och prata om självmordsprevention 

kan förstås som ett uttryck för de normer som omgärdar skolkuratorns yrkesroll (Berger & 

Luckmann 1998, ss. 91–92).  

 

Uttrycket ”man ska inte väcka den björn som sover” är något som samtliga informanter berör, 

men de flesta anser att detta inte stämmer och att det är bättre att prata om självmord för att 

förebygga det. Detta illustrerar följande citat: 

Det kan finnas en rädsla hos många att man tror att pratar man om det så fortfarande 

sån här klyscha att man inte ska väcka en björn som sover och såna här saker. Jag 

tror också att ju mer upplyst det blir desto bättre är det, desto bättre blir det, vi vågar 

prata om det, vi vågar ställa frågan, vi vågar hjälpa till. - Intervjuperson 4 
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Denna inställning som framkommer i citatet underlättar skolkuratorernas arbete med 

självmordsprevention och studier visar på att risken för att elever ska begå självmord minskar 

om man diskuterar det i skolan (Gould et. al. 2005, s. 1641; Dazzi et. al 2017, s. 3362). En 

rädsla för att prata om självmord i förebyggande syfte bidrar till att informanterna inte jobbar 

med självmordsprevention lika mycket. 

7.1.2 Man blir aldrig fullärd 

Denna kategori lyfter hur skolkuratorerna ser på sin kunskap kring frågor som rör självmord 

och självmordsprevention. 

 

Hur skolkuratorerna ser på sin kunskap kring självmord och självmordsprevention varierar från 

att man inte behöver mer kunskap i ämnet till att man känner att man att man har dålig kunskap 

i det. Detta återspeglas i den tidigare forskningen då studier också visar på att skolkuratorer har 

skilda åsikter om sin kunskap kring frågor som rör självmord (Singer & Slovak 2011, ss. 220–

221; Schmidt 2016, ss. 82–83; Siyez & Bas 2013, s. 29). Många informanter uppger att de aldrig 

blir fullärda och att det alltid finns något att lära vilket nedanstående citat belyser: 

Jag tror att man lär sig nånting varje dag. Ett möte med en människa är ett möte som 

är här och nu och jag skulle inte kunna säga att åh jag kan det här och slå mig på 

bröstet, verkligen inte. För varje individ som jag möter är unik och jag tror alltid att 

jag behöver mer kunskap hela tiden - Intervjuperson 5 

Detta tyder på att ämnet självmord är komplext och att det alltid finns något nytt att lära. Det 

framkommer att en del av informanterna har genomgått utbildningar om självmord och 

självmordsprevention vilket har ökat deras kunskaper i ämnet. Samtliga tror att om de skulle 

behöva så skulle de få gå på mer fortbildning om de bara frågade ledningen först. En del vill ha 

mer utbildning i ämnet och vissa läser själva forskning och prenumererar på nyhetsbrev. Detta 

beror till stor del på det egna intresse som den enskilda skolkuratorn har vilket följande citat 

visar på: 

Sen är jag ju intresserad av det här området och försöker följa med i forskning och 

vad som händer. - Intervjuperson 1  

Det finns också andra sätt att få till sig ny kunskap såsom att vara med i nätverk på nätet som 

bland annat tar upp forskning om självmord. I följande citat beskriver en skolkurator hur hen 

använder ett sådant nätverk som heter Mind: 

Jag är med i ett nätverk som heter mind och de har ju mycket utbildningar och såna 

här nät, de har en jättebra nätgrej där man kan gå in både som professionell och 

vanlig och läsa på. De har en tidning de ger ut också. De pratar mycket om suicid 

och de har ju en nollvision. - Intervjuperson 3 

Skolkuratorerna lyfter sina tidigare erfarenheter som en bidragande faktor till att de har mycket 

kunskap dels i ämnet självmord men också i hur man samtalar om det. Att man har lång vana 

inom socialt arbete ses som något positivt och att det hjälper en i sitt nuvarande arbete som 

skolkurator. Exempelvis tidigare arbete med ungdomar, självskadebeteende och psykiatri 

nämns som bra erfarenheter som bidrar till att man lättare kan handskas med arbetet kring 

självmord. 

 

En svårighet som nämns är tillgången till utbildningar inom ämnet och att man inte alltid får 

information om vilka utbildningar som finns tillgängliga. En skolkurator som arbetar på en 
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friskola lyfter exempelvis att de inte har samma möjligheter som kommunala skolor och att hen 

därför har fått söka mycket utbildningar själv. Att kontot för utbildningar inte är så stort lyfts 

också som ett problem.  

Att hitta ett verktyg som man vågar prova på ungdomar som inte har tänkt på 

självmord. För det är så jag, man tänker, de kanske aldrig har tänkt på det och sedan 

går vi in och pratar och så börjar de att tänka på det så där behöver jag kunskap och 

förvissning om att det här inte. - Intervjuperson 6 

Citatet visar på en oro att ta upp självmord i ett preventivt syfte då hen inte kan vara säker på 

om detta kan skapa självmordstankar hos eleverna. Hen nämner också att hen har bristande 

kunskaper kring preventivt arbete med självmord vilket försvårar arbetet ytterligare då hen vill 

vara helt säker på att det inte ger negativa effekter hos eleverna. I tidigare forskning har man 

också sett att skolkuratorer har bristande kunskaper i självmordsprevention (Siyez & Bas 2013, 

s. 29). Det framkommer att frågor som rör självmord inte är något som lyfts under utbildningen 

till socionom och att det är något som skulle behöva lyftas i större utsträckning även under 

utbildningen. Framförallt hur man kan samtalar kring det då det kan vara svårt att som 

nyexaminerad veta hur man ska samtala om svåra saker. Detta har även lyfts i den tidigare 

forskningen där socialarbetare anser att självmord inte har diskuterats på utbildningen (Sanders, 

Jacobson & Ting 2008, ss. 7–8). 

 

Att skolkuratorernas upplevda kunskap varierar visar på att det inte finns en tydlighet kring 

skolkuratorns förväntade kunskap i sin yrkesroll. Denna variation i upplevelsen av kunskap kan 

även kopplas till det faktum att alla skolkuratorer arbetar på olika skolor som alla representerar 

olika institutionella kontexter där det finns olika normer kring vilken kunskap som hör till 

skolkuratorns roll inom denna kontext (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). Detta medför att 

det är upp till varje skolkurator att bedöma sin egen kunskap och fortbilda sig om behov finns. 

Även när det gäller möjligheten till fortbildning är det troligt att den institutionella kontexten 

är något som påverkar skolkuratorns möjligheter eftersom detta troligtvis är styrt av de 

uppfattningar och normer som finns inom kontexten kring vikten och behovet av fortbildning.  

7.2 Att mötas i samtalet  

I detta tema ligger fokus på mötet mellan elev och skolkurator. Det har en tonvikt på vad 

skolkuratorerna upplever är väsentligt i dessa samtal och hur de arbetar med att lyfta frågor som 

rör självmord i samtal med elever. Temat innefattar kategorierna ”jobbet: att finnas och lyssna” 

och ”samtalets olika former”.  

7.2.1 Jobbet: att finnas och lyssna  

I denna kategori berör vi skolkuratorernas upplevelser av vikten att skapa förtroendefulla 

relationer till elever som uppvisar ett suicidalt beteende. Vi lyfter också fram den känsla av 

ansvar och omsorg som skolkuratorerna känner för de elever de arbetar med, och hur denna 

visar sig i det praktiska arbetet som skolkurator.  

 

Skolkuratorerna beskriver att det är viktigt att bygga upp en förtroendefull relation med de 

elever de möter, särskilt när det handlar om att prata om frågor som rör självmord med eleverna. 

De beskriver att samtalen ofta blir enklare om eleverna känner att de har förtroende för kuratorn. 

Det handlar därför om att visa eleverna att de bryr sig om dem och att de vill hjälpa eleverna. 

Att skapa en förtroendefull relation underlättas av att skolkuratorn är ute och rör sig mycket 

bland eleverna och pratar med dem i andra sammanhang för att de ska få ett ansikte på 

skolkuratorn. Att bygga upp en förtroendefull relation med ungdomar som uppvisar ett suicidalt 
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beteende beskrivs som väsentligt då detta kan utgöra ett starkt stöd för ungdomen (Ranahan 

2007, ss. 9–12). Att elever med självmordstankar kan bygga upp förtroendefulla relationer till 

någon vuxen i skolmiljö har visat sig vara en faktor som hindrar att eleven begår självmord, 

vilket visar att skolkuratorernas arbete med att bygga upp förtroendefulla relationer med 

eleverna är mycket viktigt (Beck Cross & Cooper 2015, s. 237; Hui &Sun 2007, s. 308). Citatet 

nedan illustrerar hur en skolkurator beskriver att det underlättar för elever att söka upp kuratorn 

vid behov om de vet vem hen är:  

Försöker så mycket jag någonsin kan att vara ute i korridorer och vara en tillgänglig 

person någonstans. Jag tror inte så mycket på att sitta här inne och vänta på att någon 

ska dyka upp. Jag tror inte på det riktigt. - Intervjuperson 2  

Skolkuratorerna beskriver också att det är viktigt att visa för eleverna att man som kurator är 

beredd att lyssna på vad de berättar och finnas där för eleverna i situationer där de inte vill leva 

längre. Relationen mellan elev och skolkurator handlar också om att inge hopp till eleven och 

försöka motivera hen till att söka hjälp, något som informanterna beskriver bygger på att eleven 

känner ett förtroende för denne. Skolkuratorns arbete med att förmedla till eleven att det finns 

hopp i situationen och hens försök att skapa relationer där eleven känner förtroende kan 

beskrivas som ett konkret exempel på emotionellt arbete som troligtvis kräver ett djupt 

emotionellt agerande. Detta då skolkuratorn måste förmedla de känslor hen vill att eleven ska 

uppleva på ett sådant sätt att de framstår som genuina, då ett ytligt emotionellt agerande gör att 

känslorna kan upplevas som om de vore på låtsas (Hochschild 2003, ss. 37–42).  

 

I samtal med elever som har självmordstankar försöker skolkuratorn på ett väldigt konkret sätt 

visa eleven att hen bryr sig om det hen berättar. Detta genom att försäkra sig om att eleven har 

tillräckligt med stöd från sin omgivning, planera in med eleven att de ska ses regelbundet eller 

ha kontakt via sms. Skolkuratorerna beskriver att de känner ett stort ansvar för att hjälpa 

eleverna i situationer när de inte kan få stöd från psykiatrin och i vissa fall närmast får ha en 

behandlande kontakt med eleven. Denna upplevda känsla av ansvar kan knytas till de normer 

och förväntningar som finns på hur skolkuratorn bör agera inom ramen för den sociala kontext, 

dvs. den institution som skolan utgör (Hochschild 2003 ss. 28, 34; Berger & Luckmann ss.70–

71, 91). Detta innebär med andra ord att rollen som skolkurator innefattar förväntningar på att 

personen som innehar rollen ska ta ett stort ansvar. Detta samtidigt som normerna kring hur 

skolkuratorn bör agera kan förstås som oklara när det exempelvis handlar om att ha en 

behandlande kontakt med elever inom ramen för skolan. Den känsla av ansvar som skolkuratorn 

känner för eleverna uttrycks också i att skolkuratorerna försöker upprätthålla en kontakt med 

de elever som uppvisar ett suicidalt beteende genom att hålla koll på att eleverna kommer till 

skolan och ta kontakt med eleverna om de inte gör det, vilket citatet nedan belyser:  

Har jag lite koll på dem också jag vet att de är här på skolan, jag vet att de går här, 

jag har adress och telefonnummer. Jag vet liksom var jag kan få tag i dem om det 

skulle vara så. I värsta fall kan jag ta bilen och åka och hämta dem. - Intervjuperson 

3  

Detta citat ger en tydlig bild av hur stark ansvarskänsla skolkuratorerna upplever 

gentemot eleverna, detta blir särskilt tydligt då skolkuratorn uttryckar att hen kan tänka 

sig att “ta bilen och åka och hämta dem” om de inte kommer till skolan.  

7.2.2 Samtalets olika former 

I denna kategori lyfter vi hur skolkuratorer samtalar med elever kring ämnet självmord, hur de 

bedömer elevernas mående och vilka svårigheter de ser med att samtala kring ämnet.  
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Frågor som berör självmord kommer upp på olika sätt i samtal. Det beskrivs att eleverna ibland 

själva berättar om sina självmordstankar eller att skolkuratorn talar med eleven om dessa då hen 

fått reda på av en lärare att eleven har självmordstankar. Det framkommer också att skolkuratorn 

frågar eleven om hen haft självmordstankar i samband med samtal kring ångest eller depression. 

Att fråga om självmordstankar är något som beskrivs vara viktigt att göra. Det framkommer en 

skillnad i hur skolkuratorerna tar upp ämnet självmord, där de beskriver att de i vissa fall 

försöker linda in frågorna så mycket som möjligt medan de i andra situationer ställer frågorna 

på ett mer rakt sätt. I samtalen beskriver kuratorerna att de ställer många frågor för att kunna 

göra en bedömning av hur eleven mår. Det framkommer också att kuratorerna använder sig av 

den så kallade suicidtrappan (ett bedömningsverktyg) för att göra mer strukturerade 

bedömningar av elevernas tillstånd och lättare kunna avgöra vilket stöd eleven behöver. Detta 

visar på att skolkuratorerna upplever att de har kunskap att göra denna typ av bedömningar, 

något som kan kopplas till Schmidts (2016, ss. 82–83) beskrivning av att flertalet skolkuratorer 

känner sig trygga i att göra dessa bedömningar och ur att de har den kunskap som krävs. Detta 

kan också förstås utifrån en socialkonstruktivistisk synvinkel då utifrån att skolkuratorn innehar 

den roll på skolan som förväntas kunna göra bedömningar av eleverna de möter vilket kräver 

rollspecifika kunskaper (Berger & Luckmann 1998, ss.70–71, 91). Nedanstående citat belyser 

hur en skolkurator samtalar om självmord med elever och hur hen gör bedömningar av elevers 

mående:  

Jag försöker prata om det, ställa mycket frågor kring det så att eleven eller 

ungdomen får sätta ord på sina tankar och sedan brukar jag försöka göra en 

bedömning. Det är inte alltid så lätt men jag har den här suicidstegen som jag 

använder mig av lite för att se hur pass alarmerande är det. Handlar det om att slussa 

vidare direkt eller handlar det om att vi faktiskt kan ta det lite lugnt i stunden. - 

Intervjuperson 5  

En väsentlig del i samtalen handlar också om att inge ett hopp hos eleven och motivera hen till 

att våga söka hjälp i de fall det behövs. Elevernas inställning till att ta emot hjälp är något som 

påverkar kuratorns arbete i stor utsträckning. Om eleverna inte vill ha hjälp ligger fokus mycket 

på motivation och att normalisera en kontakt med psykiatrin. Skolkuratorerna upplever att 

eleverna reagerar väldigt olika på att ämnet självmord tas upp i samtal men att de ofta är villiga 

att prata om det. Detta är något som skiljer sig från vad som framkommit i tidigare forskning 

där det snarare beskrivs att ungdomar som har självmordstankar inte vill ta upp dessa med någon 

professionell då det skulle kunna ses som stigmatiserande (Gilchrist & Sullvivan 2006, ss. 78–

82). Skolkuratorerna upplever att de kan få stötta elever i att berätta för anhöriga om hur de mår 

och att förslag om att berätta för anhöriga kan väcka olika reaktioner som rädsla hos eleverna.  

 

I intervjuerna framkommer att skolkuratorerna inte upplever några särskilda svårigheter med 

att ta upp ämnet självmord med elever, utan att det svåra med att hålla sådana samtal snarare 

ligger i möjligheten för kuratorn att kunna hjälpa eleven på ett bra sätt eller kunna motivera 

eleven till att söka hjälp inom psykiatrin. Det beskrivs också som svårt att vara den som gör en 

bedömning av elevens behov av hjälp i en situation där eleven faktiskt skulle kunna begå 

självmord om hen inte får hjälp. Skolkuratorerna berör också svårigheten att veta om de metoder 

hen ber eleven använda sig av verkligen kommer fungera för just den eleven och att vissa elever 

har en så pass besvärlig situation att de faktiskt inte kan hjälpa eleven på ett konkret sätt. Detta 

uttryck är möjligt att förstå utifrån vårt socialkonstruktivistiska synsätt som en yttring av de 

institutionella normer som påverkar skolkuratorns handlingsalternativ och visar på hur dessa 

kan styra skolkuratorns möjligheter att agera (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92).  
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Nedanstående citat speglar skolkuratorns upplevelse av hjälplöshet då hen upplever att det inte 

är möjligt att hjälpa elever på ett konkret sätt:  

Det finns liksom inga garantier för att någonting hjälper. jag kan inte säga att det 

hjälper det jag gör, jag kan inte lova att det går över. Det går ju inte. Det är väl det 

som kan vara tufft. Och det är samma med allt socialt arbete tänker jag. Man kan 

inte vara säker på att någonting fungerar någonsin. - Intervjuperson 2 

Det latenta uttryck av hjälplöshet som citatet speglar är möjligt att förstå ur emotionssociologisk 

synvinkel som ett uttryck för att skolkuratorerna ibland kan ha svårigheter att hålla nödvändig 

distans till sin yrkesroll och därför upplever detta speciellt starkt (Hochschild 2003, ss. 187–

188).  

7.3 Självmord - ett ämne som väcker känslor  

Detta tema belyser frågan hur upplever skolkuratorn samtal med elever om ämnet självmord? 

Tonvikten ligger på de känslor som skolkuratorn upplever och hur dessa hanteras samt hur 

skolkuratorns medvetna närvaro är i samtalet. I detta tema ingår kategorierna ”arbete med 

känsla” och ”att känna lagom mycket utan att få panik”.  

 7.3.1 Arbete med känsla  

Denna kategori har ett fokus på skolkuratorns emotionella upplevelser av att arbeta med elever 

som uppvisar ett suicidalt beteende. De känslomässiga upplevelser som berörs i denna kategori 

ger en bild av skolkuratorernas upplevelser i deras arbete på ett övergripande plan.  

Skolkuratorerna beskriver att de kan känna en uppgivenhet och frustration i arbetet med elever 

som uppvisar ett suicidalt beteende vilket de beskriver är kopplat till elevers ovilja att ta emot 

hjälp och till en oförmåga att kunna ge elever det stöd och hjälp de behöver i situationen. 

Skolkuratorernas upplevelse av frustration är något som kan förstås utifrån Fox och Coopers 

(1998, s. 153) beskrivning av att professionella som möter personer som uppvisar ett suicidalt 

beteende känner en stark vilja att hjälpa personerna samtidigt som de också känner en 

hopplöshet kring situationen. Det är också möjligt att förstå skolkuratorns frustration som ett 

uttryck för en begränsning av vad skolkuratorn kan göra inom ramen för sin roll. Då kopplat till 

Berger och Luckmanns tanke om att roller och agerandet inom en viss roll styrs av de 

förväntningar och normer som omgärdar rollen i en institutionell kontext (Berger & Luckmann 

1998, ss. 70–71). Uppgivenheten över att inte kunna ge elever det stöd de behöver illustreras 

av nedanstående citat vilket också speglar en upplevelse av otillräcklighet hos kuratorn: 

 Man känner alltid att man kan göra mer. Man känner det jämt. Man skulle kunna 

göra mer, man skulle vilja få till mer saker. - Intervjuperson 2 

Skolkuratorer som har erfarenheter av att elever har gjort självmordsförsök beskriver 

situationen som väldigt jobbig upplevelse som väckte mycket tankar och känslor. Citatet nedan 

belyser denna upplevelse:  

Jag fick höra det några minuter efter att det skett sådär det var eleven själv som 

ringde men polisen var på väg och sådär det var mycket konstigt, så det var 

jättejobbigt. - Intervjuperson 3 

De informanter som har erfarenheter av att elever begått självmord beskriver att de kände sorg 

över det som inträffat. Att självmord och självmordsförsök väcker starka känslor hos 

skolkuratorn kan förstås utifrån Nicholl, Loewenthal & Gaitanidis (2006, s. 603) beskrivning 

av att arbetet med denna grupp personer väcker en känsla av att den professionelle har fått ett 
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särskilt förtroende av klienten samtidigt som arbetet upplevs betungande. Vilket i sig skulle 

kunna förstås som en faktor som gör att starka känslor lättare väcks hos skolkuratorn. Att känna 

en sorg över att en person tagit livet av sig beskrivs också som en vanlig reaktion efter att en 

klient begått självmord, även skuldkänslor beskrivs som vanligt förekommande (ibid. ss. 606–

607). En skolkurator beskrev sina erfarenheter av att möta föräldrarna till en elev som begått 

självmord som något fruktansvärt och obegripligt som väckte mycket tankar och känslor hos 

hen vilket citatet nedan ger en bild av: 

Ja hur kändes det då, det var som ett svart hål att möta en förälder som nyss mist 

sitt barn och den sorgen och den smärtan den går inte att förklara det går inte med 

orda att. Ja jag, det är ju bland det värsta som kan hända en tänker jag. Det är 

jättesvårt att begripa och jättesvårt att sätta sig in i och hur gärna jag skulle vilja 

göra det så kan inte jag göra det. Jag kan inte det. Ja, det kommer för alltid sitta hos 

mig jag kommer alltid komma ihåg det jag kommer alltid minnas mötet med 

föräldrarna vad, hur det gick till. - Intervjuperson 4 

I detta citat är det möjligt att förstå skolkuratorns känslomässiga reaktion i mötet med 

föräldrarna som djupt emotionellt agerande, detta då skolkuratorn verkligen är medveten om 

och upplever sina känslor i situationen på ett tydligt sätt (Hochschild 2003, ss. 38–42).  

7.3.2 Att känna utan att få panik  

I denna kategori beskriver vi skolkuratorns känslomässiga upplevelser i möten ansikte mot 

ansikte med elever och anhöriga där frågor som berör självmord tas upp. Här beskriver vi även 

hur skolkuratorerna hanterar de känslor som väcks i stunden. 

 

Skolkuratorerna beskriver att de blir berörda då de möter elever som berättar att de inte vill leva 

längre. En av skolkuratorerna beskriver att det varierar hur berörd hen blir i samtalen och att 

hen betraktar dessa som en del av jobbet: 

Det är ju en yrkesuppgift man har att göra det här. Ibland blir man jätteberörd och 

ibland så blir man inte alls lika berörd. Och vad det beror på kan jag inte riktigt 

svara på tror jag. - Intervjuperson 2 

Upplevelsen av att bli berörd kopplar skolkuratorerna till en känsla av ledsamhet över elevens 

situation. Detta kan kopplas till Hochschilds beskrivning av djupt och ytligt emotionellt 

agerande (Hochschild 2003, ss. 37–42), där skillnaden mellan de två typerna av emotionellt 

agerande ligger i hur en person upplever och speglar känslan hen upplever till personen hen 

möter. Vid ytligt emotionellt agerande har personen inte samma känslomässiga upplevelse som 

vid djupt emotionellt agerande (Ibid.). Det är därför möjligt att tänka sig att skolkuratorernas 

känsla av att bli berörd kan kopplas till ett djupare emotionellt agerande. Denna skillnad kan 

också kopplas till att personer som arbetar med emotionellt arbete kan anta ett mer distanserat 

förhållningssätt till de personer de möter för att kunna hantera sina känslomässiga upplevelser 

(ibid. ss. 187–188). 

 

Uttalanden från elever som berör tankar på att begå självmord väcker en oro hos 

skolkuratorerna. Denna upplevelse kan kopplas till Fox och Coopers (1998, s. 153) beskrivning 

av att arbetet med personer som uppvisar ett suicidalt beteende ofta ger upphov till en känsla av 

ångest hos den professionelle, något som även lyfts fram av Nicholl, Loewenthal & Gaitanidis 

(2006, s. 603). Det framkommer att elevers uttalanden kring självmord väcker en ilska som 

beskrivs vara kopplad till att eleverna är så unga och har hela livet framför sig. När kuratorerna 

upplever starka känslor som oro eller ilska i samtal beskriver de att det är viktigt att inte visa 
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dessa för eleverna. Detta kan förstås utifrån begreppet emotionell dissonans och bygger att det 

finns en skillnad mellan personens förväntade agerande och hur hen faktiskt känner (Hochschild 

2003, ss. 28, 34, 90). Detta innebär att skolkuratorn upplever en känsla som hen i sin yrkesroll 

inte borde känna och därför blir tvungen att dölja den. 

 

I samtal som berör självmord väcks lätt en stress hos skolkuratorerna kring vad de bör göra i 

situationen. Denna stress skulle utifrån det socialkonstruktivistiska rollbegreppet kunna förstås 

som en osäkerhet kring hur skolkuratorn bör agera i sin roll. Vilket kan ses som att hen upplever 

en osäkerhet kring de handlingsalternativ som finns för denna roll inom ramen för skolan som 

institutionell kontext (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92) Skolkuratorerna beskriver att det 

är viktigt att hantera denna stress genom att hålla sig lugn i situationen. Skolkuratorerna 

beskriver att de försöker lyssna på vad eleverna faktiskt säger men att det också kan hända att 

de börjar fundera kring vad de behöver göra rent praktiskt i situationen. Citatet nedan visar på 

att det kan vara svårt att vara helt närvarande i dessa samtal: 

Jag drar igång vad ska jag göra, jag tänker ju flera led medan de berättar, planerar 

jag vad jag ska göra med det här vad som behövs och vad vi behöver göra. - 

Intervjuperson 3 

Skolkuratorernas beskrivning av vikten av att hålla sig lugna i samtalet skulle kunna förstås 

som en beskrivning av hur de försöker upprätthålla ett förväntat agerande utifrån sin yrkesroll 

där den känslomässiga upplevelsen är något som betraktas som avvikande från normen och att 

de därigenom också upplever emotionell dissonans. (Hochschild 2003 ss. 28, 34, 90) 

7.4 Komplex roll 

Detta tema syftar till att besvara delar av frågan skolkuratorer upplever sitt arbete med 

självmordsprevention och frågor som berör självmord? med inriktning mot att belysa den del 

samverkan med andra aktörer och föräldrar har i skolkuratorernas arbete med 

självmordsprevention och frågor som rör självmord. Temat innefattar kategorierna ”den 

paradoxala ensamheten”, ”samverkan det dubbelsidiga myntet” och ”att säga eller inte säga”.  

7.4.1 Den paradoxala ensamheten 

I denna kategori beskriver vi den paradoxala upplevelsen som de skolkuratorer vi intervjuat 

berättar om då de beskriver sitt arbete med frågor som rör självmord. Vi har valt att kalla 

kategorin den paradoxala ensamheten då skolkuratorerna beskriver en ensamhet i sin yrkesroll 

samtidigt som de också beskriver att de är en del av ett elevhälsoteam där de känner ett starkt 

stöd.  

 

Skolkuratorns roll i arbetet med frågor som rör självmord präglas av en upplevelse av ensamhet, 

detta då skolkuratorerna ofta är ensamma i sin yrkesroll inom de program de arbetar på eller på 

skolan som helhet. Detta beskriver kuratorerna bidrar till en stress då det upplevs som att de är 

ensamma om att exempelvis bedöma en elevs behov av hjälp i samtal som rör självmord då de 

inte har kollegor inom samma profession att diskutera detta med på samma sätt som inom 

socialtjänsten eller psykiatrin. Nedanstående citat illustrerar denna upplevelse av ensamhet som 

skolkuratorn upplever är en skillnad mot om hen arbetat inom socialtjänst eller psykiatri: 

Jobbar man inom socialtjänsten eller till viss del psykiatrin då har man ofta ett team 

men som kurator. Jag sitter med i ett elevhälsoteam men jag kan uppleva lite som 

kurator att det nog är jag och till viss del psykologen som har den bästa kunskapen 

så man blir lite ensam i sin bedömning här på skolan. - Intervjuperson 5 
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Den upplevda ensamheten som kommer med att vara den enda i sin profession på skolan gör 

att det upplevda stödet från det övriga elevhälsoteamet och övrig skolpersonal blir extra viktig 

för skolkuratorerna. De beskriver att det är viktigt att de har möjlighet att ha en kontinuerlig 

dialog med det övriga elevhälsoteamet för att kunna bolla tankar och känslor kring situationer 

som uppstår. Detta för att inte behöva vara ensam med en situation då en elev berättat att hen 

vill begå självmord och de tankar och känslor som väcks. Det är vanligt att det sker ett samarbete 

kring eleverna i elevhälsoteamet men det finns också ett samarbete med lärare och mentorer. 

Det kan exempelvis hända att elever börjar prata om självmordstankar med en lärare i ett 

betygssamtal som då, med tillåtelse från eleven, kontaktar skolkuratorn. Vissa elever kanske 

inte vill prata med skolkuratorn utan bara med läraren och då kan skolkuratorn stödja läraren i 

denna kontakt istället. Då stödjande relationer med vuxna i skolan har visat sig vara något som 

kan förebygga självmord är det även möjligt att tänka sig att personalens samarbete kring elever 

kan ha en positiv effekt då det handlar om att förebygga självmord hos eleverna (Beck-Cross & 

Cooper 2015, s. 236; Miller, Esposito-Smythers & Leichtweis 2014, ss. 287, 289–291)  

 

Att ha stöd av ledningen på skolan beskrivs som viktigt, särskilt i krissituationer som då elever 

begått självmord eller gjort självmordsförsök. I dessa situationer beskrivs det att det är viktigt 

att ledningen visar omsorg om den personal som arbetar direkt med situationen. I krissituationer 

beskrivs också kontakt med psykolog företagshälsovården som väsentlig, men detta är inget 

som erbjuds kuratorerna av ledningen utan något de själva beskriver att de får söka aktivt på 

egen hand. Möjlighet till handledning i det vardagliga arbetet är något som framkommer som 

väsentligt för att skolkuratorerna ska få möjlighet att diskutera sina upplevelser, tankar och 

känslor med personer som har samma profession som de själva. Detta är något som också 

psykoterapeuter anser vara viktigt för att kunna hantera sina känslor som uppkommer i arbetet 

med personer som uppvisar ett suicidalt beteende (Nicholl, Loewenthal & Gaitanidis 2006, s. 

605). 

 

Skolkuratorn har en specifik yrkesroll på skolan vilket gör att de lämnas ensamma i sitt arbete. 

De har också förväntningar på sig från andra professioner på skolan att klara av denna roll och 

får kanske inte alltid det stöd som hen behöver. Det finns dock en norm kring att det ska vara 

ett samarbete professionerna emellan på skolan. Trots detta upplever skolkuratorerna ett behov 

av att få handledning utifrån där de också får möjlighet att träffa andra kuratorer som har samma 

yrkesroll och förväntningar på sig (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). 

 

Samarbetet mellan olika professioner på skolan kan också ur socialkonstruktivistisk synvinkel 

betraktas som ett samspel mellan olika roller inom en institutionell kontext där personerna som 

representerar olika roller måste förhålla sig till varandra och de förväntningar de har på varandra 

(ibid. ss. 91–92). Det skulle därför vara möjligt att förstå skolkuratorns upplevelse av ensamhet 

trots att hen ingår i ett elevhälsoteam som ett uttryck för att hen upplever sin roll som annorlunda 

gentemot de andra i teamet och också att hen besitter en annan typ av kunskap än de övriga 

medlemmarna. Detta samtidigt som elevhälsoteamet har ett enhetligt uppdrag inom ramen för 

skolan som institutionell kontext och förväntas agera utifrån detta (ibid. ss. 91–92). Detta 

beskrivs även av Backlund (2007, s. 196) som lyfter fram att skolkuratorns roll kan betraktas 

som otydlig då den är relativt oreglerad.  

7.4.2 Samverkan - det dubbelsidiga myntet 

Denna kategori beskriver skolkuratorernas upplevelser av att samverka med andra instanser 

främst BUP och vuxenpsykiatrin.  
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Skolkuratorerna beskriver att de upplever att de har ett stort ansvar för de elever de möter, inte 

minst när det handlar om möten som berör suicidalt beteende, vilket leder till en vilja att stötta 

eleverna i så stor utsträckning som det är möjligt. Dock beskriver skolkuratorerna att det finns 

en medvetenhet om när de bör försöka få kontakt med andra instanser, exempelvis psykiatrin. 

Detta till exempel då en elev kommer och pratar om självmordstankar och skolkuratorn gör 

bedömningen att eleven behöver behandling så remitterar informanterna eleven vidare till BUP 

eller till vuxenpsykiatrin då behandling inte ingår i skolkuratorns uppgifter. Ett problem som 

kan uppstå är att kön kan vara lång till BUP vilket gör att eleven kan få vänta länge innan den 

får rätt hjälp. I väntan på tid får dock eleven komma på samtal hos skolkuratorn så de blir inte 

ensamma med sina tankar. De flesta informanter uttrycker dock en önskan om att det skulle gå 

smidigare att få tid på BUP. När skolkuratorerna spekulerar i vad den långa väntetiden beror på 

nämns bland annat prioriteringar och knappa resurser som bidragande faktorer. Exempelvis 

framkommer det att vissa elever hänvisas vidare till unga vuxna för att BUP anser att de har för 

lindriga problem för att komma till dem. Detta visar följande citat på: 

Det vi gör är att vi ringer dit och rådfrågar och då säger de så här: men du det här 

tycker inte jag, visst du kan skriva en remiss men jag tycker att du ska vända dig till 

unga vuxna direkt för det här är inte psykiatrin. - Intervjuperson 6 

Benägenheten hos BUP att inte ta emot om det inte är tillräckligt akut eller har långa väntetider 

gör att skolkuratorerna måste agera på egen hand. En skolkurator uppger att hen måste ”krydda 

remisserna lite extra” för att få önskad effekt vilket följande citat beskriver: 

De tar emot akut förutsatt att de tycker att det är akut de gör ju bedömningen och de 

gör de ju inte utifrån att träffa ungdomen, utan utifrån att ha pratat med mig i telefon. 

Och när jag skickar en remiss händer det ju att man kryddar den lite extra för att det 

ska gå lite fortare. – Intervjuperson 3 

En annan åtgärd en del skolkuratorer vidtar är att vända sig till andra aktörer utanför landstinget 

såsom ideella och privata organisationer istället. Att kunna kontakta och få gehör från andra 

instanser beskriver skolkuratorerna som väsentligt för att kunna upprätthålla sin yrkesroll.  

 

Det råder delade meningar kring hur skolkuratorerna uppfattar samarbetet med BUP men 

majoriteten anser att det inte fungerar så bra. Det kan vara svårt att samverka med BUP och en 

informant beskriver att allt samarbete alltid måste ske på hens initiativ vilket nedanstående citat 

beskriver: 

Då kan jag känna från mitt håll, från skolan, att det blir ofta jag som får initiera det 

då är det jag som får hålla igång det. Det är jag som får driva på den samverkan i så 

fall och fråga men hur går det egentligen? hur fungerar kontakten? – Intervjuperson 

2 

Eleverna fortsätter allt som oftast att gå till skolkuratorn även om den går på behandling och då 

är det viktigt att samarbetet fungerar. En av anledningarna till att samarbetet är viktigt är att 

säkerställa att skolkuratorn och BUP inte pratar om samma saker för att undvika förvirring hos 

eleverna. De flesta av informanterna väljer att fokusera på skolfrågor i dessa samtal för att se 

till att det fungerar bra i skolan för eleven. Den förväntade yrkesrollen som skolkuratorn har är 

att kontakta andra instanser då det blir tal om behandling vilket kan betraktas som den 

institutionella ordningen som råder på skolan (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). Detta kan 

dock inte alltid uppfyllas då det är kö till exempelvis BUP eller att de inte bedömer situationen 

på samma sätt vilket skapar en krock med de olika institutionella ordningarna på de olika 
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instanserna. Skolkuratorns förväntade roll sätts då ur spel och hen måste då hitta nya vägar att 

gå. Detta kan ibland kan leda till att skolkuratorn måste gå emot sin förväntade yrkesroll och 

själv ge eleverna behandling. De svårigheter som skolkuratorerna lyfter rörande kontakt med 

andra aktörer, exempelvis BUP, skulle ur en socialkonstruktivistisk synvinkel vara möjliga att 

förstå som att skillnaderna mellan de olika rollerna och de sociala institutioner de representerar 

blir så stora att samarbetet blir svårt. Detta då de skilda institutionella kontexterna med skilda 

normer värderingar och förväntningar. Särskilt som skolkuratorerna och de professionella på 

BUP i sina yrkesroller utgör representanter för sina respektive institutionella kontexter och 

förväntas handla utifrån de alternativ som finns tillgängliga inom ramen för institutionen (ibid.). 

En svårighet som uppstår när elever fyllt 18 är att det inte går att tvinga dem att ta emot hjälp 

om de själva inte uttrycker att de vill ha hjälp.  

Problemet är ju när de är över 18 då har ju jag ett problem för om jag skjutsar upp 

dem till psyk och de säger att de inte vill gå in där då behöver de inte. Och återigen 

blir de tillbaks till mig och det spelar ingen roll hur mycket jag vill att den här ska 

bli, vill inte han eller hon så står ju jag där. - Intervjuperson 4 

Citatet ovan illustrerar hur problematiskt det kan vara för en skolkurator när en elev som är över 

18 är självmordsbenägen och behöver hjälp men som inte vill tas in på psykakuten. Eleven 

hamnar då tillbaka till hen som inte har ett behandlingsansvar egentligen. Det kan skapa en 

frustration att eleven inte vill ha hjälp och det går inte alltid att få hjälp från andra instanser 

heller i sådana lägen. Det nämns en önskan att systemet inte skulle vara så “fyrkantigt” och att 

man kunde få hjälp på andra sätt än de traditionella, till exempel att någon kunde komma till 

skolan och prata med eleven. Den långa kön till BUP anses vara ett fel i systemet av en del 

informanter då exempelvis en kötid på fyra månader känns helt hopplöst när en elev är 

självmordsbenägen. Detta resulterar i att många skolkuratorer får stödja eleverna tills de får en 

tid. 

7.4.3 Att säga eller inte säga 

Denna kategori beskriver skolkuratorers upplevelser av föräldrakontakter och de dilemman och 

svårigheter som kan finnas med detta.  

 

Om en elev pratar om självmordstankar och den är under 18 så tas en kontakt med föräldrarna 

om skolkuratorn anser att det är nödvändigt. Vid akuta lägen görs det alltid eftersom det då är 

viktigt att ha föräldrarnas hjälp och att det är bra om någon annan vet om att personen planerar 

att ta livet av sig. Att involvera elevens nätverk är något som lyfts ha en betydande roll det 

individuella preventiva arbetet. Ibland vill inte eleverna att föräldrarna ska kontaktas men 

informanterna uppger att de kontaktar föräldrarna i alla fall. Är eleven över 18 år så tas beslutet 

efter lite mer eftertanke då skolkuratorn har tystnadsplikt men det är likadant här är det akuta 

lägen så bryter dock de flesta mot tystnadsplikten då det anses viktigare att rädda ett liv. Detta 

belyser följande citat: 

Jag måste ju också ta hjälp ringa psykiatrin eller föräldrar. Jag kan ju inte sitta här 

och höra på det här och säga hejdå och trevlig helg till eleven och hoppas på att det 

ordnar sig. Utan är det allvarligt och någon har förberett någonting då kan inte jag 

vara tyst om det, hur mycket tystnadsplikt jag än har så går inte det. Det gäller ju att 

rädda livet. - Intervjuperson 8 

Citatet visar också på att skolkuratorerna finner stöd i att kunna involvera föräldrarna. Att veta 

att eleven inte lämnas ensam utan har någon att vända sig till är viktigt för informanterna. 
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Ibland kan det vara svårt att samarbeta med föräldrarna då de inte alltid vill ta in att deras barn 

inte mår så bra. Då kan det vara problematiskt för skolkuratorn att övertyga föräldrarna om att 

deras barn verkligen mår dåligt vilket följande citat tar upp: 

Jag är mest orolig när man inte berättat hemma och de inte vet hemma hur man mår, 

då blir det en process. Det är nästan en svåraste biten att försöka övertyga vuxna om 

att deras barn mår skit. - Intervjuperson 3 

Att skolkuratorerna väljer att gå emot sin tystnadsplikt och kontaktar föräldrarna när en elev är 

självmordsbenägen kan förstås utifrån Berger och Luckmanns rollbegrepp. Skolkuratorns 

agerande styrs av de normer som finns kring hur en person med en viss roll i en social kontext 

förväntas agera (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). Den officiella normen är att 

skolkuratorn har tystnadsplikt men när det kommer till en tillräckligt allvarlig situation finns 

förväntningar på att skolkuratorn ska agera och ta kontakt med föräldrar. Detta är något som 

dock inte görs alltför lättvindigt då det först sker en bedömning kring hur allvarlig situationen 

är. Att kontakta föräldrarna betyder också att eleven inte blir ensam med sitt mående vilket 

underlättar för skolkuratorns yrkesroll då hen inte behöver känna sig lika ansvarig längre. Detta 

kan också vara ett sätt att skapa en distans mellan skolkuratorns yrkesroll och privatliv för att 

kunna hantera de känslor som väcks i arbetet (Hochschild 2003, ss. 187–188) då en kontakt 

med föräldrarna minskar skolkuratorns oro och bär inte lika lätt med sig tankarna hem. 
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8. Avslutande diskussion  

I föreliggande avsnitt kommer vi föra en avslutande diskussion kring de frågeställningar som 

besvarats inom ramen för denna studie. I avsnittet förs även en kritisk reflektion kring aspekter 

som berör studien som helhet, för att sedan avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur skolkuratorer inom gymnasieskolan arbetar med 

självmordsprevention och hur de ser på sin kunskap inom detta område. Studien syftade även 

till att belysa hur skolkuratorer upplever samtal med elever där ämnet självmord berörs samt 

hur skolkuratorerna upplever sin roll i samverkan med andra aktörer kring elever som uppvisar 

ett suicidalt beteende. För att analysera vårt material har vi utgått ifrån Hochschilds 

emotionssociologiska teori som har kompletterats med det socialkonstruktivistiska 

rollbegreppet.  

 

Studiens huvudsakliga fynd är att det finns en skillnad i hur och i vilken utsträckning 

skolkuratorer på olika skolor arbetar med självmordsprevention, men att alla uttrycker en 

önskan om att utveckla detta arbete. Denna önskan om utveckling av det preventiva arbetet var 

särskilt stor bland de skolkuratorer som arbetade på skolor där riktlinjer för detta arbete 

saknades.  Vi fann också att skolkuratorernas kunskap kring självmordsprevention är ett område 

som behöver utvecklas, vilket även skolkuratorerna uttryckte. I studien framkom även att 

samarbete med andra instanser är ett område som utifrån skolkuratorernas synvinkel, är i behov 

av ytterligare utveckling för att möjliggöra fungerande samverkan kring eleverna. Det sista 

fyndet vi önskar lyfta är skolkuratorernas uttalade upplevelse av ensamhet i sin yrkesroll och 

önskan om att få ett tydligare stöd från övriga kollegor på skolan. Detta stöd kan även behövas 

för att skolkuratorerna ska kunna hantera de känslor som uppkommer i samtal med elever som 

uppvisar ett suicidalt beteende.  

 

Den första frågan som vi i vår studie har för avsikt att besvara rör hur skolkuratorer upplever 

sitt arbete med självmord och självmordsprevention. Vårt resultat visar att skolkuratorerna 

upplever att det inte finns mycket tid till att prioritera ett preventivt arbete då tid går åt till att 

hantera akuta problem. Det varierar också vad som uppfattas som preventivt arbete kring 

självmord. Detta då vissa uppfattar att arbetet skolkuratorerna utför med andra frågor såsom 

kränkningar, stress och likabehandling som självmordsprevention medan andra inte lyfter den 

aspekten. De skolkuratorer som uppgav att de arbetade utifrån kommunala riktlinjer rörande det 

preventiva arbetet beskrev att de arbetar preventivt i större utsträckning än de som inte gjorde 

det. Detta tror vi kan förstås på sådant sätt att riktlinjerna skapar en tydlig struktur för arbetet 

vilket underlättar skolkuratorns praktiska arbete. Tidigare forskning visar också att 

strukturerade program gör att skolpersonal upplever en större förmåga att arbeta preventivt 

(Lamis, Underwood & D’Amore 2016, ss. 2–3,7).  

 

Vi tror att det skulle behövas en utveckling av riktlinjer för preventivt arbete och ett ökat fokus 

på preventivt arbete överlag på de skolor där skolkuratorerna uppgett att riktlinjer inte finns och 

det preventiva arbetet enbart sker i individuella samtal. Detta då det framkommit i vårt resultat 

att skolkuratorer som arbetar på skolor där riktlinjer kring självmordsprevention finns arbetar 

mer fokuserat och lägger ner mer tid på detta område. Denna slutsats kan även kopplas till 

Wasserman et al. (2015, s. 1241) beskrivning av att självmordspreventiva program där frågor 

rörande självmord tas upp i grupper visat sig ha stor effekt och också till att risken för självmord 

visat sig minska om frågan lyfts till diskussion i skolan (Gould et al. 2005, s. 1641; Dazzi et. al. 

2017, s. 3362). Här blir det också intressant att lyfta att ingen av de skolor som ingår i studien 

använder sig av de riktlinjer som utformats av NASP. En anledning till att dessa riktlinjer inte 

används skulle kunna vara att skolkuratorerna saknar kunskap om att dessa riktlinjer finns att 
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tillgå i arbetet, vilket kan kopplas till vårt resultat där skolkuratorer uppger att de saknade 

kunskap om självmordsprevention., En ytterligare anledning till att dessa riktlinjer inte används 

i arbetet kan vara att skolkuratorerna saknar tid till att arbeta med självmordsprevention samt 

att området inte betraktas som en angelägen fråga på en mer övergripande skolnivå.  

 

Studiens andra frågeställning syftar till att belysa skolkuratorernas upplevelser av sin kunskap 

kring självmordsprevention och frågor som rör självmord. Skolkuratorerna lyfter sina tidigare 

erfarenheter inom socialt arbete som en bidragande faktor till att de är väl utrustade för att 

hantera frågor och samtal kring självmord. Vidare framkommer det att de flesta anser att de har 

god kunskap i ämnet men att det alltid går att lära sig mer. Det vissa upplever att de skulle vilja 

ha mer kunskap om är just självmordsprevention. Detta ligger i linje med den tidigare forskning 

vi funnit där det visat sig att skolkuratorers kunskap inom ämnet beskrivs som varierande, då 

skolkuratorer anser sig ha tillräcklig kunskap för att hantera frågor som rör självmord men också 

att det finns en bristande kunskap rörande preventivt arbete (Singer & Slovak 2011, ss. 220–

221; Schmidt 2016, ss. 82–83 Siyez & Bas 2013, s. 29). 

 

Då vi i vår studie funnit att det preventiva arbetet kan beskrivas som eftersatt på flera skolor ser 

vi ett behov av att skolkuratorerna får större möjlighet till utbildning i preventivt arbete för att 

förebygga självmord. Att arbeta preventivt i skolmiljö anser vi kan betraktas som väsentligt då 

detta är en miljö som en majoritet av gruppen ungdomar och unga vuxna rör sig i en stor del av 

sin dag. Detta speciellt då unga människor uppvisar en snabb självmordsprocess och deras 

tillstånd kan vara svårbedömt (NASP 2010, ss. 11–12). Denna uppfattning om vikten av att 

prioritera preventivt arbete styrks även av tidigare forskning som visar att skolmiljön utgör en 

skyddande faktor för att ungdomar och unga vuxna inte ska begå självmord (Beck-Cross & 

Cooper 2015, s. 236; Miller, Esposito-Smythers & Leichtweis 2014, ss. 287, 289–291). Vilket 

gör att skolkuratorers kunskap om självmordsprevention till ett ytterst relevant 

utvecklingsområde. Vi anser även att det preventiva arbetet behöver få en högre prioritet på en 

mer övergripande nivå inom skolan då det är omöjligt att enbart skolkuratorer ska vara 

ansvariga för dessa frågor. Detta då vi tydligt sett i vårt resultat att skolkuratorerna ensamma 

inte har tid och resurser till att arbeta med frågor som berör självmordsprevention. Därigenom 

kan detta betraktas som en fråga som måste prioriteras på en högre nivå för att arbetet ska få 

resultat.  

 

Den tredje frågan belyser skolkuratorernas upplevelser kring samtal om frågor som rör 

självmord. I vårt resultat framkommer att skolkuratorerna kan sägas ha två huvuduppgifter i 

samtal med elever som uppvisar ett suicidalt beteende, den ena är att skapa en förtroendefull 

relation med eleven och den andra är att göra en bedömning av elevens behov av fortsatt stöd. 

Detta för att avgöra om eleven behöver kontakt med psykiatrin eller om det räcker med en 

kuratorskontakt på skolan. Skolkuratorerna beskriver också att de känner ett stort ansvar för 

elevernas mående och för att det inte händer dem något. Detta ansvarstagande skulle kunna ses 

som en tredje uppgift som tillsammans med de ovanstående två kan betraktas som kärnan i 

skolkuratorns roll i arbetet med elever som uppvisar ett suicidalt beteende. Denna roll kan 

förstås som en social konstruktion inom ramen för skolan som social institution. De uppgifter 

som skolkuratorn utför kan betraktas som skapade av de normer och förväntningar som råder 

inom denna institutionella kontext (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). Utifrån detta och 

tidigare forskning som beskriver vikten av att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar 

som uppvisar ett suicidalt beteende blir det möjligt att se att skolkuratorns roll fyller en väsentlig 

funktion inom skolan som social kontext (Ranahan 2007, ss. 9–12; Beck-Cross & Cooper 2015, 

s. 237). Skolkuratorns roll kan utifrån detta ses som viktig för elevernas mående då de är en del 

i ledet för att eleven ska få den hjälp den behöver.   
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Skolkuratorernas upplevelser av att arbeta med frågor som rör självmord kan också förstås 

utifrån de känslor de beskriver väcks hos dem då dessa frågor berörs. Dessa emotionella 

reaktioner kan inom ramen för vår studie sägas ha två olika ursprung. Den ena typen av 

känslomässiga upplevelser är sådana som skolkuratorn upplever i sitt arbete med frågor som 

rör självmord. Dessa upplevdes kännetecknas av en uppgivenhet och frustration över att inte 

kunna hjälpa elever och de komplexa känslor som väcks då en elev tagit livet av sig eller gjort 

ett självmordsförsök. Den andra typen av upplevelser är de som väcks hos skolkuratorn i direkt 

möte med elever då de samtalar om självmord. Dessa upplevelser handlar om en övergripande 

känsla av att bli berörd över elevens situation, att känna en oro för det eleven berättar men också 

en ilska som väcks hos skolkuratorn. Denna oro och ilska beskriver skolkuratorerna som känslor 

som de skulle försöka undvika visa eleverna.  

 

Skolkuratorernas känslomässiga upplevelser kan förstås som ett resultat av det emotionella 

arbetet de utför, där det djupa emotionella agerandet är tydligt framträdande (Hochschild 2003, 

ss. 38–42). Samtidigt blir det också tydligt att vissa känslor inte tillhör den förväntade roll som 

skolkuratorn förväntas anta, vilket leder till upplevelsen av emotionell dissonans då 

skolkuratorn känner ilska eller oro som hen måste dölja för eleven (ibid. s. 90.). Detta då det 

skulle innebära ett avsteg från de förväntningar som finns på skolkuratorns reaktioner att visa 

dessa (ibid. ss. 28, 34). Det som framkommer i vår studie är med andra ord att skolkuratorernas 

känslomässiga upplevelser är centrala för hur de uppfattar sitt arbete med frågor som rör 

självmord, detta särskilt i mötet med elever som uppvisar ett suicidalt beteende. Här anser vi att 

det blir tydligt att skolkuratorns roll och de känslomässiga upplevelser hen har och anser är 

tillåtna att uppleva påverkas av de normer och förväntningar som finns inom ramen för den 

institutionella kontext som skolan kan betraktas utgöra. 

 

Det framträder också tydligt att skolkuratorerna får arbeta mycket med att upprätthålla en balans 

mellan de känslor hen upplever och de känslor hen förväntas ge uttryck för i sin roll som 

skolkurator. Detta trots att tidigare forskning visar på att uppgivenhet och sorg i mötet med 

personer som uppvisar ett suicidalt beteende eller då en person begått självmord är vanligt 

förekommande känslor hos professionella personer (Nicholls, Loewenthal & Gaitlandis 2006, 

ss. 606–607; Fox & Cooper 1998, s. 153). Utifrån detta är det bland annat möjligt att tänka sig 

att det är väsentligt att skolkuratorerna får stöd genom handledning för att kunna hantera de 

känslomässiga upplevelser de utifrån sin yrkesroll blir tvungna att dölja för de elever de möter, 

vilket också beskrivs av Nicholls, Loewenthal & Gaitlandis (2006, s. 605). Det är också möjligt 

att tänka sig att stöd från kollegor i elevhälsoteamet som skolkuratorn tillhör blir extra viktigt 

och något som skulle behöva utvecklas. Detta utifrån att det tydligt framkommer i vårt resultat 

att skolkuratorerna upplever elevhälsoteamet som ett viktigt stöd samtidigt som det också 

framkommer en önskan om möjligheter till ett närmare samarbete för att uppleva ännu mer stöd 

och mindre ensamhet i rollen som skolkurator.  

 

Att belysa hur skolkuratorer upplever sin roll i samverkan med olika aktörer kring elever som 

uppvisar ett suicidalt beteende utgör studiens fjärde frågeställning. Skolkuratorerna upplever en 

ensamhet i sin roll på skolan och framförallt då det kommer till att göra en bedömning om 

eleven behöver remitteras vidare för behandling. Detta kan leda till en känsla av stress och vid 

dessa situationer blir skolkuratorns stöd från övriga professioner på skolan extra viktig. Det 

framkommer att det ofta är ett samarbete kring eleverna i elevhälsoteamen på skolan och ibland 

medverkar även rektor, lärare och mentorer vilket skolkuratorerna ser som något positivt. Vi 

anser att det är en fördel att de olika professionerna samarbetar och att exempelvis en elev kan 

välja att prata med en lärare istället för skolkuratorn. Detta för att tidigare forskning visar på att 

de relationer eleverna har med de vuxna på skolan förebygger självmord hos eleverna (Beck-
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Cross och Cooper 2015, s. 236; Miller, Esposito-Smythers & Leichtweis 2014, ss. 287, 289–

291).  

 

I resultatet framkommer att skolkuratorerna remitterar vidare till BUP och vuxenpsykiatrin om 

eleven bedöms behöva behandling. Dock är kön ofta lång för att få komma till dessa instanser 

vilket skolkuratorerna uppfattar som problematiskt.  Detta då eleven får vänta länge på att få 

hjälp. Det sätter också skolkuratorn i en knepig sits då hen måste utföra behandlingsarbete trots 

att detta inte ingår i yrkesrollen. Detta leder till att informanterna ibland väljer att vända sig till 

andra instanser istället som är mer benägna att ta emot eleverna. När eleverna har kommit på 

behandling inom psykiatrin så upplever skolkuratorerna samarbetet på olika sätt. En del 

uppfattar att det fungerar bra medan en del tycker att det kan vara problematiskt. Att samarbetet 

kan bli problematiskt kan förklaras av att de har så pass olika roller med skilda institutionella 

kontexter där normer och förväntningar även skiljer (Berger & Luckmann 1998, ss. 91–92). 

Utifrån detta är det möjligt att dra slutsatsen att formerna för samverkan mellan skola, BUP, 

vuxenpsykiatri och socialtjänst kan behöva utvecklas för att få en mer fungerande och 

sammanhållen struktur kring elever som uppvisar ett suicidalt beteende. 

 

Vår studie belyser skolkuratorernas upplevelser med att arbeta med självmordsprevention och 

frågor som rör självmord på flera nivåer. Vilket också gör det tydligt att det är ett område som 

kräver mångfacetterade insatser på olika nivåer. För det första ser vi att kontakter med elever 

på individnivå då skolkuratorerna möter elever är att område som är viktigt att belysa. Utifrån 

det som framkommit i vår studie är det möjligt att dra slutsatsen att detta arbete på många sätt 

verkar fungera bra. Dock kan det här vara väsentligt att lyfta fram vikten av att skolkuratorerna 

får adekvat stöd genom exempelvis handledning för att hantera de känslor som kan väckas i 

kontakten med elever som uppvisar ett suicidalt beteende. Då skolkuratorns yrkesroll kan ses 

som en yrkesroll omgärdad av starka förväntningar på vilka känslomässiga reaktioner en person 

som innehar rollen som skolkurator bör uppvisa inom ramen för skolan som social kontext är 

handledningen  av yttersta vikt för att skolkuratorn ska få möjlighet att hantera och bearbeta 

sina känslomässiga upplevelser (Hochschild 2003, ss. 28, 34). Det är också viktigt att 

skolkuratorn får stöd från övriga elevhälsoteamet och skolans ledning i dessa frågor. Detta är 

något som i vår studie lyfts fram som en aspekt som kan behöva utvecklas.  

 

För det andra är det utifrån vårt resultat möjligt att dra slutsatsen att det finns ett behov av ett 

ökat fokus på självmordsprevention och frågor som rör självmord på skolnivå. Detta för att de 

enskilda skolkuratorerna ska få möjlighet att utveckla sin kunskap, främst kring preventivt 

arbete. Detta för att stärka skolkuratorns roll i det preventiva arbetet. Utifrån vårt resultat kan 

vi se att skolkuratorn har en paradoxal roll i arbetet med frågor som rör självmord och 

självmordsprevention. Detta då hen på många sätt kan göra mycket inom ramen för sin roll i 

den direkta kontakten med elever, samtidigt som vi också upplever att skolkuratorns roll blir 

begränsad av den institutionella kontext som hen verkar inom (Berger & Luckmann 1998, ss. 

91–92). Särskilt när det gäller möjligheten att skaffa sig större kunskap om frågor som rör 

självmord och självmordsprevention och att utforma det förebyggande arbetet på skolan då detta 

i stor utsträckning styrs av normer och förväntningar från skolledningen kring vilka frågor som 

bör prioriteras i det förebyggande arbetet i stort.   

 

För det tredje är det möjligt att dra slutsatsen att samverkan mellan skola och andra 

organisationer som BUP är något som behöver utvecklas. Detta då samverkan är ett område 

som lyfts fram som problematiskt i vår studie. Att denna samverkan inte fungerar gör att 

skolkuratorerna i många situationer får ta ett större ansvar för elevers situation än vad de utifrån 

sin yrkesroll bör göra. Därför anser vi att samverkan mellan skolan och andra aktörer behöver 
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utvecklas för att skapa en stödjande struktur kring eleverna där alla aktörer arbetar för att eleven 

ska få så gott stöd som möjligt. Vårt resultat visar på att dessa svårigheter som gör att samverkan 

beskrivs som ett problematiskt område utifrån skolkuratorns roll beror på skillnader i de olika 

organisationernas institutionella kontexter som även påverkar hur personer i olika roller inom 

dessa organisationer agerar och vilka normer som styr deras agerande (Berger & Luckmann 

1998, ss. 91–92). Det är med andra ord troligt att det krävs ett mer övergripande perspektiv för 

att utveckla en fungerande struktur för omhändertagande av elever som uppvisar ett suicidalt 

beteende än vad som finns idag för att överbrygga de skillnader som finns inom de olika 

organisatoriska kontexterna.  

 

Dessa tre slutsatser belyser tydligt de olika nivåer som skolkuratorerna behöver förhålla sig till 

i arbetet med frågor som rör självmord och självmordsprevention, och att det inom ramen för 

dessa behöver ske en utveckling för att arbetet med dessa frågor ska kunna förbättras. Dessa 

slutsatser gör det tydligt att det inte går att betrakta skolkuratorns yrkesroll som oberoende av 

den institutionella kontext hen arbetar i och att de förväntningar som finns inom ramen för 

denna i hög grad påverkar skolkuratorns möjligheter att arbeta med frågor som rör självmord 

och självmordsprevention på ett effektivt sätt. Det framgår också tydligt att de olika nivåerna 

som skolkuratorn behöver förhålla sig till samspelar med varandra och har en stark inverkan på 

skolkuratorns yrkesroll och hens möjligheter att utöva denna inom ramen för skolan som 

institutionell kontext och också utanför denna. Detta är något som blir väsentligt att ha förståelse 

för vid utveckling av arbetet med frågor som rör självmord och självmordsprevention oavsett 

om det rör skolkuratorns individuella arbete, övergripande arbete på skolnivå eller förändringar 

inom ramen för samverkan mellan skolan och andra organisationer.  

 

Här är det möjligt att ställa sig frågan om förändringar på de enskilda nivåer vi beskriver är 

tillräckliga i sig själva och då det är möjligt att betrakta detta som ett område där det krävs 

mångfacetterade insatser blir det snarare mer relevant att placera in skolan i den samhälleliga 

kontexten. Detta då det inte är möjligt att betrakta skolan som en institution utan omgivande 

kontexter som påverkar den, vilket också gör det möjligt att anta att förändringar i arbetet som 

rör självmord och självmordsprevention inte heller enbart kan ske inom ramen för skolan utan 

att detta snarare kräver förändringar på en mer övergripande samhällsnivå för att ett 

genomgripande resultat ska uppnås. I tidigare forskning framkommer att skolan är en viktig 

kontext nä det handlar om att förebygga självmord bland ungdomar och unga vuxna och 

skolkuratorer spelar en viktig roll i arbetet (Beck-Cross & Cooper 2015, s. 237; Hui & Sun 

2007, s. 308). Utifrån de resultat som framkommit i vår studie, där det blir tydligt hur beroende 

skolkuratorn är  av den institutionella kontexten som skolan utgör och hur stor inverkan den 

omgivande samhällskontexten har på skolan som övergripande organisation då det gäller vilka 

frågor skolorna väljer att prioritera att arbeta med, anser vi att detta arbete enbart kan  ske om 

det omgivande samhället bidrar med resurser till det.  

 

8.1 Kritisk reflektion  

Avslutningsvis ser vi det också som värdefullt att lyfta fram en kritisk reflektion kring aspekter 

som rör studien som helhet och som kan betraktas som problematiska och väsentliga att föra en 

kritisk diskussion kring.  

 

Vårt val av teoretiska utgångspunkter i analysen av vårt resultat är något som har påverkat vilka 

områden vi valt att belysa. Att vi valt att använda oss av Hochschilds emotionssociologiska 

teori i kombination med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt är något som färgat vår 

tolkning av resultaten och gjort att vissa aspekter i vårt resultat framträder på ett tydligare sätt 
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utifrån våra valda utgångspunkter. Exempelvis framträder i vårt resultat ett tydligt 

individperspektiv på skolkuratorns upplevelser, samtidigt som dessa upplevelser också kopplas 

till skolan som institutionell kontext. Begreppens tillämpbarhet i vissa delar av analysen är 

något som är möjligt att ifrågasätta. Detta då det möjligen gått att nå en djupare förståelse av 

vissa aspekter av vårt resultat om vi använt oss av andra eller ytterligare begrepp för att 

analysera det material som presenteras i resultatet.  Valet av teoretiska utgångspunkter innebär 

också att vi förlorar andra sätt att förklara skolkuratorernas upplevelser kring att arbeta med 

frågor som rör självmord och självmordsprevention. Exempelvis kunde vi valt att använda oss 

av teorier som belyser samverkan ur ett bredare perspektiv än vad vi gör inom ramen för de 

valda teorierna eller teorier som ger ett mer nyanserat perspektiv på personers känslomässiga 

upplevelser.   

 

En ytterligare reflektion kring studiens upplägg och resultat är att vi enbart valt att lyfta 

skolkuratorers upplevelser av att arbeta med frågor som rör självmord och 

självmordsprevention, vilket gör att vi går miste om exempelvis övriga elevhälsoteamets 

upplevelser av att arbeta med detta område. Detta är något som hade kunnat leda till en 

ytterligare fördjupad förståelse för de förutsättningar som finns för att arbeta med frågor som 

rör självmord och självmordsprevention i skolan också kunnat bidra en bredare bild av arbetet 

med dessa frågor.  

 

Det blir inom ramen för denna studie också viktigt att vara medveten om att det resultat som vi 

presenterar är ett resultat färgat av våra egna tolkningar. Detta är något som kan påverka de 

områden vi valt att lyfta fram i vårt resultat (exempelvis vilka citat vi valt för att belysa olika 

aspekter) och de slutsatser vi dragit. Det är med andra ord möjligt att tänka sig att en annan 

person valt att lyfta fram andra områden och kanske dra skilda slutsatser än vad vi gjort utifrån 

vårt material.  

8.2 Förslag till vidare forskning 

Det har framkommit i vår studie att samverkan mellan exempelvis skola och BUP är ett område 

som kan betraktas som problematiskt. Detta då skolkuratorerna beskriver att det finns 

svårigheter i denna samverkan. Ett förslag till vidare forskning skulle utifrån detta vara att på 

ett mer djupgående sätt undersöka hur skolkuratorer och personer som arbetar inom BUP 

betraktar samverkan kring elever som uppvisar ett suicidalt beteende.  Detta för att tydliggöra 

hinder och utvecklingsmöjligheter. Vilket i sin tur skulle kunna bidra till att upprätta mer 

välfungerande samverkansformer som på ett bättre sätt tar tillvara både skolans och BUP:s 

resurser. Detta för att kunna erbjuda ungdomar som uppvisar ett suicidalt beteende ett mer 

enhetligt stöd där alla instanser samverkar.  

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka hur elevhälsoteam som 

helhet och utifrån sina respektive professioner ser på arbetet med frågor som rör självmord och 

självmordsprevention. Detta utifrån att det i vår studie framkommit att elevhälsoteamet är ett 

väsentligt stöd för skolkuratorerna i det arbete de utför som berör dessa frågor. Troligtvis skulle 

en sådan studie bidra med ett bredare perspektiv än denna studie gör.  
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Bilaga 1  

Vill du bidra med din erfarenhet av att arbeta som skolkurator med självmord och 

självmordsprevention?  

 

Vi är två studenter som går termin 6 på socionomprogrammet vid Linköpings Universitet som 

ska skriva vår C-uppsats. Vi vill göra en studie om skolkuratorers upplevelser av sitt arbete 

med självmord och självmordsprevention och söker nu skolkuratorer som skulle vilja 

medverka i studien.  

 

Detta är vårt preliminära syfte med studien: 

 

Syftet med studien är att belysa hur skolkuratorer på gymnasieskolan arbetar med 

självmordsprevention och hur skolkuratorer ser på sin kunskap kring detta. Studien syftar 

även till att belysa hur skolkuratorer på gymnasieskolan beskriver hur ämnet självmord 

uppkommer i samtal med elever, samt hur de upplever att samtala om självmord med 

eleverna.  

 

Hur upplever skolkuratorer sitt arbete med självmordsprevention och frågor som 

berör självmord?  

Hur upplever skolkuratorer sin kunskap kring självmord och självmordsprevention? 

Hur beskriver skolkuratorerna att ämnet självmord tas upp i samtal med elever? 

Hur upplever skolkuratorn samtal med elever om ämnet självmord? 

 

Intervjufrågorna kommer således att utgå ifrån ovanstående frågeställningar.  

 

Intervjutid: Ca: 60 min, kan vara bra att avsätta ca 75 min  

 

Plats: På verksamheten (eller plats enligt önskemål) 

 

Tid: Enligt önskemål inom perioden v.15–17 

 

Intervjun tar ungefär en timme och vi kan komma till er arbetsplats eller ordna ett rum i 

universitetets lokaler om det skulle vara att föredra. Intervjuerna kommer att spelas in med 

diktafon. Alla som deltar kommer att vara anonyma och den information som framkommer 

under intervjun kommer att hanteras enligt forskningsetiska riktlinjer som innefattar krav på 

bland annat samtycke, information och anonymitet. Materialet som samlas in kommer enbart 

att användas inom ramen för studien och presenteras på ett sådant sätt att inga uppgifter kan 

spåras till en enskild person. Efter genomfört uppsatsarbete kommer det insamlade materialet 

förstöras. Totalt kommer vi genomföra intervjuer med 8 personer.  

 

Den som väljer att vara informant i studien kan när som helst avbryta sin medverkan. Om så 

sker kommer informationen som informanten delat med sig av att raderas och inte användas i 

studien. 

 

Om du är intresserad av att medverka i studien är vi tacksamma om du meddelar detta via 

mejl. Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information får du gärna ta kontakt med 

någon av oss. Du är också välkommen att kontakta vår handledare Annette Sverker.  

 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Etzell och Celina Persson  
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Camilla Etzell                       Celina Persson 

Mobil: XXX-XXXXXXX    Mobil: XXX-XXXXXXX 

E-mail:                          E-mail:  

 

Handledare  

Annette Sverker  

Adjungerad universitetslektor  

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier  

Linköpings Universitet 

Mobil XXX-XXXXXXX 

E-mail:  
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Bilaga 2 

 

Arbetet 

Kan du berätta om ditt arbete som skolkurator? 

Hur arbetar ni här på skolan med självmordsprevention?  

Jobbar man på liknande sätt på alla skolor i kommunen?  

Finns det några riktlinjer eller handlingsplan? 

Kartlägga sammanhanget, vad är kuratorns roll 

 

Samtal 

I vilka sammanhang kommer ämnet självmord upp?  

Hur upplever du att samtala med eleverna om självmord? 

Vi har förstått att självmord är ett ämne som väcker mycket känslor, hur känns det för dig när 

en elev säger att den vill ta livet av sig/begått självmord? 

Hur påverkar det dig?  

Hur hanterar du de känslor som kommer upp?  

Vilket stöd kan du få i situationer som känns jobbiga?  

Ser du några svårigheter med att samtala om självmord?  

Vad gör du när en elev berättat om sina självmordstankar?  

Har du några erfarenheter av att en elev tagit livet av sig på en skola där du arbetat? 

Vad var din roll i situationen?  

 

Kunskap 

Upplever du att du har tillräcklig kunskap för att hantera frågor som rör självmord?  

Erbjuds du någon utbildning i att hantera frågor som rör psykisk ohälsa och självmord?  

Stöd? 

Hur tänker du på det vi pratat om idag, har du några tankar kring hur arbetet med elever som 

mår psykiskt dåligt behöver utvecklas?  

 

Bakgrund 

Ålder 

kön 

utbildning 

Hur länge har du arbetat som socionom?  

Hur länge som skolkurator?  


