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Sammanfattning  
 

Föreliggande studie syftar till att med utgångspunkt i intervjuer undersöka hur kuratorer inom 
olika verksamhetsfält arbetar med ungdomar som har suicidtankar. Vidare är syftet att 
undersöka vad som möjliggör, respektive hindrar kuratorers arbete med ungdomar som har 
suicidtankar. Totalt har nio halvstrukturerade intervjuer genomförts med kuratorer som är 
verksamma inom skola, barn- och ungdomspsykiatrin, vårdcentral, ungdomsmottagning och 
öppenvården. Utöver det har två kuratorer som arbetar på en förebyggande enhet, med 
ungdomar som målgrupp, besvarat intervjufrågorna via e-post. Resultatet visar på att 
kuratorerna har olika ansvarsområden och arbetar på olika sätt; skolkuratorerna har en 
stödjande funktion medan kuratorerna inom primärvården samt inom öppenvården arbetar 
behandlande. Samtliga kuratorer framför att det är barn- och ungdomspsykiatrin som har det 
tydligaste ansvaret över ungdomar som mår psykiskt dåligt och/eller har suicidtankar, varför 
många av kuratorerna hänvisar dessa ungdomar dit. Några faktorer som hindrar arbetet är att 
det är långa vårdköer, att det saknas riktlinjer inom vissa verksamhetsfält samt att det föreligger 
hög arbetsbelastning. Det som möjliggör arbetet är att ha stöd runtomkring sig, att få 
handledning i sitt arbete samt att få vidareutbildning inom området.  
 
Nyckelord: suicid, psykisk ohälsa, ungdomar, kuratorer, organisation.  
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Abstract  
 

The present study aims to investigate how counselors in different fields work with young 
people who have suicidal thoughts and what enables or hinders this work. A total of nine semi-
structured interviews have been conducted with counselors working in schools, child- and 
adolescent psychiatry, primary care and outpatient care. In addition, two counselors, in a 
preventive unit working towards young people, have answered the questionnaire via email. The 
result shows that the counselors have different responsibilities and work in different ways, the 
school counselors have a supportive function, while the primary care counselors as well as the 
outpatient staff are working through treatment. All counselors argue that it is child- and 
adolescent psychiatry that has the most obvious responsibility for young people who are 
mentally ill and/or have suicidal thoughts, which is why many counselors refer these young 
people there. Some of the factors that hinder the work are long-term care queues, lack of 
guidelines, and high workloads. What enables the work is support from colleagues, getting 
work guidance and further education in the field. 
 
Key words: suicide, mental illness, youth, counselors, organization.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



	

Förord 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna som tog sig tid att delta i studien och som 
gjorde uppsatsen möjlig. Tack för att ni delade med er av era tankar och erfarenheter kring 
detta viktiga ämne. Vi vill även ge ett särskilt tack till Erik Flygare som i egenskap av 
handledare har väglett oss under detta arbete.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ......................................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................... 2 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................. 2 

2. METOD ................................................................................................................................................. 2 
2.1 VAL AV METOD .................................................................................................................................. 2 
2.2 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS ...................................................................................................... 3 
2.3 URVAL ............................................................................................................................................... 3 
2.4 INTERVJUGUIDE ................................................................................................................................. 4 
2.5 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA ................................................................................................ 4 
2.6 ANALYSMETOD .................................................................................................................................. 4 
2.7 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET ...................................................................... 5 
2.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................................... 6 
2.9 INFORMATIONSSÖKNING ................................................................................................................... 7 

3. TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................... 7 
3.1 RISKFAKTORER FÖR SUICID- ETT EFTERSATT KUNSKAPSOMRÅDE BLAND SOCIONOMER ................. 7 
3.2 ARBETSSÄTT OCH METODER MED UNGDOMAR SOM HAR SUICIDTANKAR ........................................ 9 
3.3 VIKTIGA FAKTORER I ARBETET MED UNGDOMAR SOM HAR SUICIDTANKAR .................................. 11 

4. TOLKNINGSRAM ............................................................................................................................. 12 
4.1 HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDPREVENTION ...................................................................................... 12 
4.2 NYINSTITUTIONELL ORGANISATIONSTEORI .................................................................................... 13 
4.3 OSÄKERHET I YRKESROLLEN .......................................................................................................... 14 
4.4 HANDLINGSUTRYMME ..................................................................................................................... 14 
4.5 KRAV-KONTROLLMODELL ............................................................................................................... 15 

5. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................................. 15 
5.1 ARBETET MED UNGDOMAR SOM HAR SUICIDTANKAR ..................................................................... 16 
   5.1.1 VAD KURATORERNA FÖRVÄNTAS GÖRA .................................................................................... 16 
   5.1.2 VAD KURATORERNA FAKTISKT GÖR .......................................................................................... 18 
   5.1.3 SAMARBETE MED ANDRA YRKESGRUPPER ................................................................................. 20 
5.2 FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR RESPEKTIVE HINDRAR ARBETET ........................................................ 21 
   5.2.1 KURATORERNAS KUNSKAPER, FÄRDIGHETER OCH ERFARENHETER .......................................... 21 
   5.2.2 ARBETSBESKRIVNINGAR OCH RIKTLINJER ................................................................................. 25 
   5.2.3 HANDLINGSUTRYMME OCH STÖD .............................................................................................. 26 

6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ................................................................................................. 29 
6.1 METODDISKUSSION .......................................................................................................................... 31 
6.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING .................................................................................................... 32 

7. REFERENSLISTA ............................................................................................................................. 33 

8. BILAGA 1 ............................................................................................................................................ 36 

9. BILAGA 2 ............................................................................................................................................ 37 

10. BILAGA 3 .......................................................................................................................................... 38 

11. BILAGA 4 .......................................................................................................................................... 40



	 1	

1. Inledning  
Varje år begår 800 000 personer i världen suicid, vilket är detsamma som en person var 
fyrtionde sekund. Antalet personer som försöker ta sitt liv är dock flera gånger större. Bland 
unga personer är suicid den näst vanligaste dödsorsaken (Von Hall, 2014, 4 september). I 
Sverige dör 1 500 personer varje år i suicid och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. 
Ungefär 9 000 personer vårdas på sjukhus varje år till följd av suicidförsök och cirka 150 000 
personer funderar på att ta sitt liv. Bland ungdomar är detta en ökande problematik. I Sverige 
satsas endast tre miljoner kronor på forskning om suicid medan forskning om trafiksäkerhet får 
100-150 miljoner kronor varje år, trots att de som tar sitt liv är fem gånger fler än de som dör i 
trafikolyckor. I tsunamin, som inträffade 2004, dog 543 svenskar, vilket motsvarar en tredjedel 
av antalet personer som dör i suicid i Sverige varje år. Om alla dessa personer skulle dö på en 
och samma dag, skulle det möjligtvis bidra till att det riktas fler insatser mot att förebygga 
suicid (Skogberg, 2012).  
 
Det finns många tecken som tyder på att psykisk ohälsa och suicidtankar ökar bland ungdomar. 
Bland annat har unga flickor som vårdas på sjukhus på grund av suicidförsök ökat drastiskt 
under de senaste åren (Karolinska Institutet, 2015). Suicidtankar är vanliga i ungdomsåren men 
ungdomar söker sällan professionell hjälp för detta. Eftersom känslor, tankar och humör snabbt 
kan växla hos dem, kan det vara svårt att upptäcka när de lider av sådana tankar. Suicid kan 
förebyggas genom att bland annat lära sig att identifiera riskfaktorer och bakomliggande 
orsaker till suicid, vilket är särskilt viktig kunskap för personer som i sin yrkesroll möter dessa 
människor. Ett problem är dock att det råder brist på kunskap om barn och unga som begår 
suicid (Socialstyrelsen, 2016). Något som också är problematiskt är att antalet skolkuratorer 
och psykologer, vilka besitter mest kunskap om psykisk hälsa, successivt minskat i antal. Att 
ensam ansvara för 1000–1500 elever är mycket svårt (Karolinska Institutet, 2015). 
Rekommendationen är att en skolkurator ska ha en maxgräns på 300 elever för att ha möjlighet 
att ge stöd till de elever som har behov av det (Skogberg, 2017, 17 april). Skolpersonal, såsom 
lärare och kuratorer, har ett stort ansvar i att identifiera elever som mår dåligt och hänvisa dem 
vidare till vården (Karolinska Institutet, 2015). Samtidigt har hälso- och sjukvården hög 
arbetsbelastning och därmed långa vårdköer, vilket riskerar att ungdomar inte får den hjälp de 
behöver (Haverdahl, 2007, 7 december).  
 
Med anledning av att psykisk ohälsa och suicid ökar bland ungdomar har regeringen givit 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en handlingsplan för att 
förebygga suicid. Handlingsplanen riktas till de som i sin yrkesroll möter suicidnära personer. 
Bland annat har vuxna inom skolan och sjukvården en viktig roll när det gäller att upptäcka 
ungdomar som mår psykiskt dåligt och veta hur man ska agera i sådana situationer. Danuta 
Wasserman, professor för nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk 
ohälsa, menar att handlingsplanen är ett steg i rätt riktning men att det bör vara lag på att alla 
kommuner och landsting måste följa det, då det troligtvis skulle leda till att det satsas mer 
ekonomiska resurser på att förebygga psykisk ohälsa och suicid. En del i arbetet bör vara att 
ungdomar ska få större tillgång till psykologer och kuratorer samtidigt som yrkesprofessionella 
behöver ökad utbildning inom området. Suicid och psykiska sjukdomar är ofta förknippat med 
skam, och är därmed något som många människor har en fördömande inställning till. Denna 
inställning börjar dock långsamt förändras och det börjar bli ett mer prioriterat område i 
samhället (Ångström, 2005, 21 juli). 
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1.1 Problemformulering  
Att socionomer har en viktig roll när det gäller att förebygga suicid konstateras i flertalet 
internationella vetenskapliga studier, eftersom denna yrkesgrupp ofta kommer i kontakt med 
personer som har suicidtankar. Studier visar emellertid att socionomer saknar kunskap om 
bland annat vilka riskfaktorer som har samband med suicid samt hur man som socionom ska 
agera när man möter en person med suicidtankar (Osteen, Jacobson & Sharpe, 2014: 
Niedermeier & Joe, 2008: Feldman & Freedentahl, 2006). Här väcks intresset av att veta mer 
om hur det ser ut i Sverige vad gäller hur socionomer, och specifikt kuratorer, arbetar med 
ungdomar som har suicidtankar, vilka riktlinjer och metoder som finns och vilka faktorer som 
påverkar arbetet inom detta område. Under vår socionomutbildning och verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) upplevde vi att information om suicid har varit begränsad, vilket även flera 
verksamma socionomer konstaterade. Detta väckte vårt intresse av att undersöka vilka 
kunskaper och erfarenheter yrkesverksamma kuratorer har inom området samt att få förståelse 
för vilka organisatoriska faktorer, såväl materiella som immateriella, som påverkar arbetet. 
Valet föll på just yrkesgruppen kuratorer då vi antar att det är den grupp socionomer som i 
störst utsträckning kommer i kontakt med ungdomar med den problematik som undersöks. Mot 
bakgrund av den konstaterade kunskapsbristen i området samt den frekventa kontakten med 
dessa ungdomar, anser vi denna problematik mycket relevant att lyfta. Således kan eventuella 
utvecklingsområden påpekas, men även de fungerande faktorerna framhävas.  
 
1.2 Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i intervjuer med kuratorer undersöka 
hur de inom olika verksamhetsfält arbetar med ungdomar, mellan 12–20 år, som har 
suicidtankar. Vidare är syftet även att undersöka vad som möjliggör respektive hindrar 
kuratorers arbete med ungdomar som har suicidtankar.   
 
2. Metod  
 
2.1 Val av metod  
Valet av forskningsmetod ska styras av det problemområde som beskrivs i studien, det handlar 
alltså om valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod, eller båda i kombination, i förhållande 
till problemområdet. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att få fördjupad kunskap om 
ett ämne och fokuserar på ord snarare än siffror (Hjerm och Lindgren, 2014). Enligt Bryman 
(2011) fokuserar kvalitativt inriktade studier på att beskriva och analysera intervjupersonernas 
upplevelser och erfarenheter. Med bakgrund av detta anser vi att en kvalitativ metod är mest 
lämpad för att besvara studiens syfte. Vidare är kvalitativ metod lämplig vid studier som 
innehåller frågor som börjar med “hur” och ”vad” (Thyer, 2011), vilket ligger i enlighet med 
föreliggande studies intentioner som varit att undersöka hur kuratorer arbetar med ungdomar 
som har suicidtankar samt undersöka vad som möjliggör respektive hindrar kuratorers arbete 
med dessa ungdomar. Tillvägagångssättet som valts för att samla in data är kvalitativa 
intervjuer. Nilsson (2014) anger att kvalitativa intervjuer ofta används när syftet är att 
undersöka områden där grundläggande kunskaper om fältet saknas. Intervjupersonerna har då 
möjlighet att ge sin bild av forskningsområdet, vilket sedan kan analyseras av forskare i syfte 
att nå fördjupad förståelse för fältet.  
 
Studien utgår från en abduktiv ansats, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015), innebär att 
teorier och hypoteser används tillfälligt tills dess att man som forskare upptäcker andra teorier 
som förklarar fenomenet bättre. Det finns således en öppenhet för att nya teorier och begrepp 
kan komma att användas än de man inledningsvis i forskningsprocessen utgick från, vilket 
överensstämmer med utgångspunkten i studien då det funnits en växelverkan mellan teori och 
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empiri. Vidare beskriver Fejes och Thornberg (2015) beskriver vidare att de slutsatser som 
forskare med en abduktiv ansats under forskningsprocessen kommer fram till är preliminära 
och kan således komma att förändras beroende på om nya data tillkommer eller att befintliga 
data tolkas på ett annat sätt. Forskarens roll är att ständigt pendla mellan data/information och 
kända teorier/kunskaper för att komma fram till den mest sannolika förklaringen av ett 
fenomen. Det ställer således krav på att forskaren är uppmärksam och känslig för de data som 
framkommer under arbetets gång. Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003, s.183) 
förklarar att det gemensamma hos den abduktiva ansatsen är att den ger ny insikt genom att 
tolka och förstå någonting (empiriska data) som något annat med hjälp av teori och begrepp. 
Den abduktiva ansatsen syftar alltså inte till att bevisa att något måste vara på ett visst sätt utan 
påvisar den mest troliga förklaringen, vilket heller inte varit vårt syfte. Den abduktiva ansatsen 
ligger i linje med föreliggande studie då det har funnits en öppenhet och flexibilitet i arbetet, 
samt att insamlandet av intervjumaterialet till viss del har fått styra valet av teorier. Under 
första stadiet av studien valdes ett antal teoretiska analysverktyg ut som fick styra 
intervjuguiden men som sedan till viss del ändrats allteftersom nya teoretiska analysverktyg har 
utforskats och bedömts vara mer lämpliga för det insamlade intervjumaterialet.  
 
2.2 Vetenskapsteoretisk ansats  
Studien har även inspirerats av ett hermeneutiskt perspektiv då fokus ligger på att tolka och 
förstå det insamlade datamaterialet, i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning 
av hermeneutik. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys kommer det insamlade 
materialet att tolkas och analyseras utifrån utvalda teorier och begrepp. Uppsatsen baseras till 
stor del på kvalitativa intervjuer, vilket innebär att subjektiva erfarenheter och upplevelser 
framställs, och därmed överensstämmer med det hermeneutiska perspektivet. Vidare förklaras 
att begreppen samtal, text och förförståelse är centrala inom det hermeneutiska perspektivet. Vi 
anser att den förförståelse människan besitter är omöjlig att åsidosätta, varför studien på den 
punkten får anses ligga i linje med det hermeneutiska perspektivet. Detta är något som Ödman 
konstaterar om sagda förförståelse (2017). Genom att vi har studerat socionomprogrammet och 
genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom socialförvaltningen har vi utvecklat en viss 
förståelse kring ämnet. Utöver det har vi valt att tillämpa vissa teorier och begrepp som vi 
erhållit kunskaper om under utbildningen. Detta medför att vi påverkas av vår förförståelse och 
till viss del även uppsatsens framställning.  
 
2.3 Urval  
Ett viktigt steg inför att genomföra kvalitativa intervjuer är att noggrant välja ut de personer 
som ska delta. Valet av intervjupersoner ska styras av vilka personer som antas kunna ge 
information kring forskningsfrågan i studien, varför vi i första hand använt oss av ett målstyrt 
urval. Enligt Bryman (2011) innebär det att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt i syfte att få 
fram personer som är relevanta för forskningsfrågan, exempelvis genom att sätta upp vissa 
kriterier inför deltagandet, se nedan. Ett annat sätt att få tag på deltagare är genom så kallat 
snöbollsurval, vilket innebär att rekrytera fler personer genom tips från dem som redan valts ut, 
exempelvis en deltagares kollega (Nilsson, 2014). I föreliggande studie har vi tillämpat en 
kombination av nämnda urvalsmetoder. Det primära tillvägagångssättet har varit ett målstyrt 
urval, som kompletteras med ett snöbollsurval genom att en redan tillfrågad person tipsade om 
ytterligare två kollegor.  
 
Kriterier för de intervjupersoner som tillfrågats att delta i studien är I) kuratorer som har II) 
erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna med suicidtankar inom III) olika 
verksamhetsområden samt att de har IIII) varierande yrkeslivserfarenhet. På grund av 
tidsbegränsning har endast ett fåtal kriterier bestämts. Önskemålet var att komma i kontakt med 
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kuratorer som har varierande antal år i yrkeslivet för att kunna jämföra hur de med kortare 
kontra längre arbetslivserfarenhet upplever arbetet. De personer som har kontaktats är kuratorer 
som arbetar på vårdcentral, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skola, ungdomsmottagning, 
Fältgruppen och Öppenvårdsgruppen i Örebro kommun. Dessa har kontaktats via e-post där de 
fått ett informationsbrev innehållande syftet med studien och information om etiska principer 
(se bilaga 1). I första hand har e-post skickats ut till verksamhetens gemensamma e-postadress. 
I dessa fall har oftast enhetscheferna vidarebefordrat mailet till samtliga kuratorer på enheten. 
De som var intresserade kontaktade sedan oss för att få veta mer kring studien. I vissa fall har 
vi tillfrågat kuratorer via deras individuella e-postadresser på arbetsplatsen. Totalt har 25 
kontakter tagits. Syftet med att kontakta kuratorer som arbetar inom olika områden är att få en 
så heltäckande bild som möjligt av hur kuratorer arbetar med ungdomar som har suicidtankar. 
Intressenterna kontaktades sedan ytterligare en gång för att bestämma tid för intervju. Totalt har 
nio kuratorer valts ut; tre arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin, två inom skola, två på 
vårdcentral, en på Öppenvårdsgruppen och en på ungdomsmottagning. Utöver dessa 
intervjuobjekt besvarades även våra intervjufrågor via e-post av två kuratorer, vilka arbetar 
med ungdomar inom en förebyggande enhet kallad Fältgruppen.  
 
2.4 Intervjuguide 
Halvstrukturerade intervjuer är en typ av intervjuform som utgörs av en kombination av 
struktur och flexibilitet. Sådana intervjuer består oftast av ett antal förbestämda frågor som 
intervjupersonerna ombeds att besvara utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Fördel med 
denna insamlingsmetod är att den ofta innehåller öppna frågor, vilket således undviker att 
påverka intervjupersonens svar (Nilsson, 2014). Mot bakgrund av intervjuformens förtjänster, 
det vill säga kombinationen av struktur och flexibilitet samt att den innehåller öppna frågor, 
bedömdes halvstrukturerade intervjuer vara den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. En 
intervjuguide konstruerades utifrån ett antal olika teman, såsom kunskap och utbildning, 
erfarenhet av ungdomar med suicidtankar, arbetssätt och metoder, yrkesroll, etiska frågor, 
handlingsutrymme samt organisation och yrkesroll. Varje tema innehåller ett antal frågor som 
berör området. Exempel på en fråga under temat arbetssätt och metoder är “Hur upptäcker du 
när en ungdom visar tecken på att denne har suicidtankar” och “Hur går du tillväga när en 
ungdom visar tecken på att denne har suicidtankar?” (se bilaga 3). Utöver dessa intervjufrågor 
behövde vissa frågor kompletteras och förtydligas, varför dessa skickades ut via e-post till 
samtliga intervjupersoner (se bilaga 4). Endast hälften av deltagarna har besvarat de 
kompletterande frågorna.  
 
2.5 Genomförande av intervjuerna  
Vid genomförandet av intervjuerna fick samtliga intervjupersoner en samtyckesblankett som 
ytterligare beskrev förutsättningarna för deltagandet i studien, vilken de sedan fick välja att 
skriva under om de önskade delta (se bilaga 2). Samtliga intervjupersoner godkände 
samtyckesblanketten, vilken bland annat innebar samtycke till ljudupptagning av intervjun.  
Bryman (2011) anger att ett avgörande steg vid genomförandet av intervjuer är att de spelas in 
och sedan transkriberas. Detta gör att det intervjupersonerna förmedlar kommer fram på rätt 
sätt och underlättar bearbetandet av det insamlade materialet samt gör att underlaget för 
analysen blir mer korrekt. I och med att halvstrukturerade intervjuer användes som 
intervjuform kunde på förhand bestämda frågor ställas till intervjupersonerna i kombination 
med en del följdfrågor. I samtliga intervjuer, förutom en, intervjuades en kurator av oss båda. 
De olika temana delades på förhand upp mellan oss intervjuförrättare för att det skulle bli 
tydligt vem som skulle ställa vilken fråga. De flesta intervjuer hölls på kuratorns arbetsplats, 
förutom en som genomfördes utanför arbetsplatsen.  
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2.6 Analysmetod  
I föreliggande studie har kvalitativ innehållsanalys använts som analysmetod. Bryman (2011) 
anger att kvalitativ innehållsanalys är en av de vanligaste analysmetoderna vid en kvalitativ 
forskningsansats. Den innebär att forskaren systematiserar sitt datamaterial efter olika teman 
som kan uttydas i texten och som sedan analyseras. I de teman som urskiljs används ofta citat 
för att beskriva intervjupersonernas uttalanden. Teman bestäms ofta i förväg utifrån det man 
vill undersöka och styr sedan datainsamlingen. I enlighet med detta har intervjumaterialet 
delats upp i olika teman för att på så sätt försaka besvara syftet, likheter och skillnader har 
sammanställts och sedan analyserats med hjälp av olika teoretiska begrepp. Detta kan liknas vid 
det som Fejes och Thornberg (2015) anger gällande kvalitativ dataanalys. Vidare beskrivs fem 
huvudmetoder för kvalitativ dataanalys: koncentrering, kategorisering, berättelse och ad hoc. 
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att meningskoncentrering innebär att koda och 
sammanfatta intervjupersonernas uttalanden till kortare formuleringar. Detta har i följande 
studie genomförts genom att belysa kortare citat från deltagarnas svar på intervjufrågorna. 
Vidare beskriver Fejes och Thornberg (2015) att kategorisering innebär att de insamlade 
materialet delas upp i kategorier för att kunna hitta likheter och skillnader, vilket i uppsatsen 
genomförts genom utvalda teman. Berättelse handlar däremot om att försöka skapa en 
sammanhängande text av de händelser som beskrivs i materialet, vilket har genomförts i 
resultatdelen för att sammanfatta deltagarnas svar i en sammanfattande text. Tolkning går ut på 
att tolka en specifik del i texten, som vi genomfört i analysdelen i uppsatsen. När forskaren 
kombinerar flera analysmetoder kallas detta för ad hoc, vilket således använts i studien.  
 
2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet är ett begrepp som handlar om hur väl studien undersöker det den avser undersöka. 
Det handlar alltså om giltigheten och styrkan i utlåtanden. För att ett utlåtande ska ha hög 
validitet behöver de vara välgrundat och hållbart (Bryman, 2011: Kvale & Brinkmann, 2014). 
Kvale & Brinkman (2014) anger exempel på ställningstaganden som kan bidra till att stärka 
validiteten under olika faser i forskningsprocessen. I planeringen av studien är det viktigt att ta 
ställning till hur väl metodvalen (urvals-, datainsamlings- och analysmetod) lämpar sig för att 
besvara syftet med undersökningen. I föreliggande studie anses en kvalitativ ansats vara mest 
lämplig för att undersöka hur kuratorer arbetar med ungdomar som har suicidtankar. Därefter 
valdes att genomföra intervjuer med kuratorer som kommer i kontakt med ungdomar som har 
suicidtankar, för att få del av deras tankar, åsikter och erfarenheter inom området. Den 
kvalitativa innehållsanalysen valdes med hänsyn till att syftet med studien delvis var att 
jämföra hur kuratorer inom olika verksamhetsfält arbetar samt att se eventuella likheter och 
skillnader utifrån deras arbetslivserfarenhet. Analysmetoden lämpar sig inför denna studie för 
att kunna urskilja teman i vårt empiriska material, som innehåller de mest centrala begreppen. 
Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att under intervjuerna påverkas validiteten bland 
annat av tillförlitligheten i intervjupersonernas yttranden. Deltagarna i föreliggande studie har 
noggrant valts ut då de med stor sannolikhet besitter kunskaper om och erfarenheter från det 
studerade området. Det gäller också att inta en etisk medvetenhet, exempelvis genom att 
informera undersökningspersonerna om syftet med studien samt att se till att deras uttalanden 
blir så korrekt återgivna som möjligt. Detta kriterium har vi tagit hänsyn till då ett 
informations- och samtyckesbrev lämnats ut samt att intervjuerna spelats in och transkriberats 
för att få korrekta citat i texten.  
 
Kvale och Brinkman (2014) förklarar att reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat kan 
replikeras vid andra tillfällen och av andra forskare. Bryman (2011) menar dock att detta är 
svårt inom den kvalitativa forskningen, då den sociala miljön är föränderlig. I den kvalitativa 
intervjuforskningen handlar det exempelvis om möjligheten att intervjupersonerna ändrar sina 
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svar om intervjun hade skett vid ett annat tillfälle eller om det är en annan person som ställer 
frågorna. Dock finns möjlighet att nå hög reliabilitet, då den bland annat beror på vilka frågor 
som ställs under intervjun. Exempelvis kan ledande frågor påverka svaren hos intervjupersonen 
och i sin tur även reliabiliteten i studien på ett negativt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). I 
föreliggande studie har ledande frågor försökt undvikas, detsamma gäller slutna frågor som 
endast kan besvaras med ja och nej, alternativt fasta svarsalternativ. Däremot har en del 
följdfrågor ställts eftersom en halvstrukturerad intervjuform använts, vilket skulle kunna ha 
påverkat svaren hos intervjupersonerna om de ställts på ett ledande sätt. Vidare förklaras att 
transkriberingen av intervjun också kan påverka studiens reliabilitet. Ju högre noggrannhet vid 
transkriberingen, desto högre reliabilitet hos studien. Tvärtom blir reliabiliteten hos studien låg 
om forskaren tolkar det som sägs under bandinspelningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Transkriberingen i föreliggande studie har genomförts noggrant, men kan ha påverkats av att 
två personer genomfört transkribering av olika intervjuer.  
 
Enligt Bryman (2011) anser många kvantitativt orienterade forskare att empiriska 
generaliseringar är näst intill omöjliga att göra inom kvalitativ forskning. Detta då den 
kvalitativt inriktade forskaren oftast studerar en mindre grupp (ett målstyrt icke representativt 
urval) och ofta i ett visst sammanhang, vilket gör att det är svårt att generalisera de empiriska 
resultaten till en större population. Eftersom vår studie utgår från en kvalitativ ansats, och ett 
målstyrt urval tillämpats, anser vi därför att resultaten inte är möjliga att generalisera. Endast en 
liten grupp på elva personer har undersökts, vilket inte ger tillräcklig empiri för att kunna dra 
generella slutsatser om övriga populationen. Bryman (2011) förklarar att slutsatserna i en 
kvalitativ studie däremot kan generaliseras till teori. Det är således kvaliteten hos de teoretiska 
slutsatser som formuleras i och med analysen av kvalitativa data som är viktiga när det gäller 
bedömningen av generaliserbarheten. Även Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar frågan om 
huruvida kvalitativ forskning är generaliserbar. De ställer sig också frågan om huruvida det är 
nödvändigt att resultaten hos en studie ska kunna det eller ej. Det är inte nödvändigtvis så att 
alla instämmer i att vetenskapen ska producera kunskap som gäller för alla människor och 
platser. Exempelvis utgår forskare inom en konstruktionistisk ansats att kunskap är bunden till 
sammanhang och kontext.  
 
2.8 Etiska överväganden  
Kvale och Brinkmann (2014) anger att intervjuer i forskningssammanhang kräver en etisk 
medvetenhet hos forskaren. Bland annat behöver forskaren fundera över eventuella 
störningsmoment som kan uppstå under intervjun, innan själva intervjun genomförs. Ett 
exempel på detta är att se till att intervjupersonen ska kunna känna sig bekväm i situationen och 
fri att uttrycka sina åsikter om ett ämne. På initiativ av deltagarna har samtliga intervjuer i 
föreliggande studie, med undantag för en, genomförts på deltagarnas respektive arbetsplatser. 
En av intervjuerna genomfördes på ett café, också på initiativ av intervjupersonen, vilket 
innebär att samtliga intervjupersoner själva har fått välja plats för intervjun. För forskaren är 
det viktigt att upprätthålla balans mellan att respektera intervjupersonernas integritet och att 
samtidigt använda sig av den information som är av värde för forskningsprocessen (Kvale och 
Brinkmann, 2014). Samtliga intervjupersoner har avidentifierats, vilket gör att deras integritet 
respekteras. De är dessutom medvetna om att citat från dem kommer att användas i intervjun, 
då det funnits med i samtyckesblanketten som delats ut inför intervjun.  
 
Generellt förekommer fyra allmänna etiska riktlinjer för forskningen: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
deltagarna får information om syftet med undersökningen och att de deltar frivilligt och således 
kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst (Bryman, 2011). I föreliggande studie har ett 
informationsbrev skickats ut via e-post till de personer som tillfrågats att delta i studien. 
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Vetenskapsrådet (2002) anger att Konfidentialitetskravet syftar till att inte avslöja deltagarnas 
identitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. I föreliggande studie har samtliga intervjupersoner avidentifierats genom att inga riktiga 
namn nämnts. Bryman (2011) beskriver att Samtyckeskravet handlar om att inhämta samtycke 
från deltagarna i undersökningen, vilket har tagits hänsyn till genom att de som sedan valt att 
vara med i studien har getts en samtyckesblankett där de fått information om de etiska principer 
som tagits hänsyn till vid studiens genomförande. Till sist handlar nyttjandekravet om att 
uppgifter om enskilda inte får användas till icke-vetenskapliga ändamål (ibid). Att följa de 
etiska riktlinjerna kan tänkas vara särskilt viktigt när forskaren undersöker ett känsligt område, 
som exempelvis i föreliggande arbete, då suicid generellt är ett mycket känsloladdat ämne. Det 
anses därför extra viktigt att intervjupersonerna har känt sig trygga med att lämna ut 
information och att deras åsikter framställs riktigt. Samtliga intervjupersoner har därför 
tillfrågats att läsa igenom den färdigställda transkriberingen för att kunna ha möjlighet att ändra 
om de skulle önska det. En av deltagarna har begärt en utskrift av transkriberingen. Slutligen 
har samtliga deltagare erbjudits att ta del av det färdigställda arbetet, vilket alla tackade ja till.  
 
2.9 Informationssökning  
Den litteratur som ligger till grund för studien eftersöktes genom Örebro universitets 
bibliotekskatalog, Libris, med sökorden suicid, självmord, socialt arbete, suicidprevention, 
kurator och ungdomar. Internationell forskning söktes i databaserna Primo, Social Services 
Abstracts och Applied Social Sciences Index & Abstracts. De sökord som användes där var 
suicide, social work, suicide prevention, youth, counselor, teenagers och adolescents. För att 
avgränsa sökningen har på förhand bestämda inklusions- och exklusionskriterier använts. Dessa 
inklusionskriterier är att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade, vara skrivna på engelska 
och svenska, vara tillgängliga i fulltext samt vara utgivna efter år 2000. Att artiklarna ska vara 
utgivna efter år 2000 beror på att det som framställs i artiklarna ska vara relativt aktuellt i 
dagens samhälle. Totalt har nio artiklar valts ut som uppfyller ovanstående krav och som är 
relevanta för föreliggande studie. Beträffande informationssökning har vi i enlighet med Booth 
(2012) strävat efter att inta ett kritiskt förhållningssätt i föreliggande studie, det vill säga i vår 
värdering av en studies kvalitet samt om den är att betrakta som relevant eller ej, och vägt 
studiens begränsningar och svagheter mot dess styrkor.  	
 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning, såväl nationell som internationell, utifrån ett antal 
teman som berör studiens syfte. De teman som valts arbetades fram efter genomgång av 
tidigare forskning och efter den forskning som var återkommande. Det första temat beskriver 
tidigare forskning om riskfaktorer för suicid som är ett eftersatt kunskapsområde bland 
socionomer. Det andra temat, arbetssätt och metoder för ungdomar med suicidtankar, behandlar 
forskning om bland annat rutiner, riktlinjer och metoder. Under det sista temat presenteras 
organisatoriska och professionella faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt arbete med 
ungdomar som har suicidtankar.  
 
3.1 Riskfaktorer för suicid - ett eftersatt kunskapsområde bland socionomer  
Forskning visar att de främsta riskfaktorerna för suicid är samtliga former av psykiska 
sjukdomstillstånd, inte minst depression, missbruk, anorexi, och schizofreni. Depression 
innefattar ofta oro, nedstämdhet, ångest, sömnstörningar och brist på energi som kan bidra till 
dödsönskningar och suicidtankar (Ringskog-Vagnhammar & Wasserman, 2017: Nyberg, 
2013). Att ha föräldrar med missbruksproblem, suicidtankar eller som försummar barnets 
behov är exempel på andra riskfaktorer för suicid. Övergrepp av både fysisk och psykisk 
karaktär är ytterligare exempel på riskfaktorer för suicid hos barn. Vidare utgör faktorer som 
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mobbning, våld, relationsstörningar, separationer, psykiskt trauma och migrationserfarenhet en 
risk för suicid (Ringskog-Vagnhammar & Wasserman, 2017). Olika psykologiska faktorer som 
kan bidra till depression och suicidtankar handlar ofta om förluster eller kränkningar som leder 
till utanförskap. För yngre människor handlar det ofta om mobbning, kärleks- eller 
vänskapsrelationer som avslutas, förlust av en förälder eller tankar kring sin sexuella läggning. 
Dessa olika faktorer kan leda till en upplevelse av att livet inte är värt att leva. I dagens 
samhälle riskerar de som mår psykiskt dåligt att må ännu sämre när de jämför sina egna liv med 
de välordnade och framgångsrika liv som många visar upp i sociala medier. Detta kan utgöra 
risk för suicidtankar, särskilt hos unga människor (Nyberg, 2013).  
 
Flertalet studier belyser att kunskap om suicid, såväl riskfaktorer som insatser, är ett eftersatt 
kunskapsområde hos socionomer (Osteen, Jacobson & Sharpe, 2014: Joe & Niedermeier, 2008: 
Almeida, O´Brien, Gironda och Gross, 2017: Singer & Slovak, 2011: Feldman & Freedenthal, 
2006). I Osteens, Jacobsons & Sharpes studie (2014) framförs att socionomer är en av de 
yrkesgrupper som ofta kommer i kontakt med suicidnära personer och därför bör ha kunskap 
om riskfaktorer för suicid. I studien framkommer att majoriteten av de 112 socionomstudenter 
som besvarat en enkät upplever att de saknar kunskap inom området. Detta är, enligt 
författarna, problematiskt då majoriteten av personer som har begått självmord har sökt 
professionell hjälp för sitt psykiska mående innan dödsfallet. Joe och Niedermeier (2008) 
påpekar följande i deras litteraturöversikt om suicid och suicid-relaterade beteenden; trots att 
forskningen om suicid inom socialt arbete ökar är den evidensbaserade kunskapen om 
prevention och behandling av suicid begränsad bland socionomer. I studien konstateras att 
socionomer har en viktig roll när det gäller att förebygga suicid samt att hjälpa människor som 
har suicidtankar att få rätt insats. I studien ges förslag på vidare forskning i syfte att införa 
riktlinjer, metoder och tekniker kring hur socionomer ska arbeta med suicidnära personer (Joe 
& Niedermeier, 2008).  
 
I en studie skriven av Almeida et al. (2017) sammanställs tidigare forskning om ämnena suicid 
och suicidprevention inom socialt arbete. Författarna lyfter bland annat fram bristen på kunskap 
om suicid hos socionomer. Detta beskrivs som problematiskt då de flesta socionomer kommer i 
kontakt med suicidala klienter och därför är i behov av kunskap om ämnet redan på 
utbildningen. I studien beskrivs hur forskarna skapar en kurs innehållandes suicidpreventiva 
metoder, hur man ska hantera suicidala klienter, vilka insatser som finns, hur man arbetar med 
suicidprevention på samhällsnivå samt hur man följer upp suicidala klienter. Dessa ämnen 
valdes ut efter att ha skickat ut en förfrågan till American Society of Suicidology om att inhämta 
kursplaner från suicidrelaterade kurser. Vidare beskrivs hur implementeringen av kursen 
startades med att en klass bestående av 22 socionomstudenter fick genomgå kursen. 
Inledningsvis gavs klassen föreläsningar om suicid som samhällsproblem samt utbildning i 
definitionen av suicid. Vidare hölls föreläsningar om risk- och skyddsfaktorer och om 
suicidprevention. Kursen utvärderades genom att studenterna fick fylla i en enkät innan kursen 
startades samt när den avslutades. Resultatet visade att studenterna kände sig mer trygga i att 
öppet prata om suicid efter kursen och att de vågade ställa frågor kring det samt att de fick 
kunskaper om hur de skulle genomföra en suicidriskbedömning. Studenterna ansåg att kursen 
borde införas till samtliga socionomstudenter.  
 
I Singer och Slovaks (2011) studie undersöks erfarenheter av ungdomars suicidala beteenden 
hos school social workers. Resultatet visar att majoriteten av de 399 socialarbetarna som 
deltagit i studien, och som arbetar gentemot skolor, känner sig trygga med att arbeta med 
suicidala ungdomar och är insatta i skolans riktlinjer och policydokument gällande suicid. Det 
är nämligen en av deras arbetsuppgifter att erbjuda stöd till ungdomar som mår psykiskt dåligt 
och har suicidtankar samt att utbilda skolpersonal och familjer i suicidprevention. Det finns 
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dock begränsad vetenskaplig kunskap om erfarenheter hos yrkesprofessionella som ger insatser 
till suicidala ungdomar. Studien belyser således behovet av mer forskning kring 
suicidprevention för ungdomar utfört av socialarbetare.  
 
3.2 Arbetssätt och metoder med ungdomar som har suicidtankar  
Enligt Nyberg (2013) är det viktigt att yrkesprofessionella i ungdomens närhet är 
uppmärksamma på om en ungdom förändras i negativ mening eller mår dåligt. Detta är en 
viktig del i kuratorns arbete, det vill säga att vara uppmärksam på förändringar i beteendet hos 
ungdomar. Ringskog-Vagnhammar och Wasserman (2017) ger exempel på förändringar som är 
bra att vara uppmärksam på, nämligen; sämre resultat i skolan, bristande motivation till skolan, 
idrott och/eller andra fritidsaktiviteter, bristande intresse för sådant som individen tidigare 
uppskattat, dåligt uppförande, skolk, ökat alkoholintag, rökning eller missbruk av droger, våld 
och aggressivitet (ibid). Nyberg (2013) beskriver vad kuratorn kan göra i sådana fall på 
följande sätt: Om någon kontaktar kuratorn, antingen för sin egen skull eller för någon i sin 
närhet, är det viktigt att kuratorn tar det på allvar och agerar utifrån det. Kuratorn bör lyssna in 
och samla in information. Det kan vara bra att undersöka om det under den senaste tiden har 
skett något drastiskt i den unges liv. Som kurator är det viktigt att visa respekt, våga fråga och 
att inte döma. Ibland kan det, för att få en bekväm stämning, vara bra att träffa ungdomen på en 
annan plats än kuratorns kontor, exempelvis genom att ta en promenad eller gå på café. På så 
sätt bygger kuratorn upp ett förtroende hos ungdomen. Att direkt börja samtala om tunga och 
svåra ämnen kan leda till att ungdomen drar sig undan eller förminskar problemet. Det är 
viktigt att kuratorn tar kontakt, visar att hen finns där och är beredd att lyssna, samt fokuserar 
på ungdomen under samtalet. Att bygga upp ett förtroende hos ungdomen kan också innebära 
att låta den unge vara medveten om att kuratorn kan behöva ta kontakter med andra som är eller 
eventuellt kommer att bli berörda i arbetet med att hjälpa ungdomen. Om denne har svårt att 
berätta om sina tankar kan kuratorn ge olika exempel på hur andra ungdomar har haft liknande 
svårigheter för att avdramatisera problemet. Andra viktiga faktorer är att vara närvarande i 
samtalet och lyssna till de lösningsförslag ungdomen har innan kuratorn själv ger förslag. Är 
ungdomen under 18 år måste en kontakt tas med vårdnadshavarna, om suicidtankarna är 
uttalade. Då är det av vikt att samarbeta med vårdnadshavarna kring den unge och göra upp en 
plan om hur man ska gå vidare i arbetet. Om krisen har lagt sig, bör kuratorn visa att denne 
finns kvar för den unge i händelse av att denne åter skulle må sämre.  
 
Wasserman et al. (2015) visar i deras studie att information och utbildning samt kamratstöd på 
skolor har suicidförebyggande verkan. Youth Aware and Mental Health (YAM) är ett program 
som har utvecklats och prövats i tio olika EU-länder med 11 000 elever. Detta program är 
utvecklat för skolelever mellan 14–16 år och syftar till att förbättra kunskaper och färdigheter 
kring att möta olika hinder och svårigheter som kan uppstå i livet, samt att öka kunskaper kring 
psykisk ohälsa. Wasserman et al. (2015) förklarar att de kunskaper och färdigheter eleverna 
utvecklade, genom föreläsningar och rollspel, var risk- och skyddsfaktorer för suicid, ångest, 
depression och stress. För att mäta resultatet fick eleverna fylla i en enkät och besvara frågor 
om de haft tankar, planer eller genomfört försök av suicid innan programmet infördes samt 
några månader senare. Programmet visade sig vara effektivt i arbetet med att minska 
suicidtankar och planer på suicid och sammanlagt minskade antalet suicidförsök med femtio 
procent.  
 
Ytterligare ett suicidpreventivt program som visat sig ha effekt beskrivs i Zeneres och Lazarus 
studie (2009) där det framgår att antalet suicid minskat drastiskt bland skolelever mellan 5–19 
år tack vare implementerandet av programmet Trust. Den 18 år långa studien syftar till att 
förebygga suicid bland elever på skolor runtom i Miami genom det suicidpreventiva 
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programmet. Studien föranleddes av den ökade problematiken av suicidalt beteende, vilket 
innefattar suicidtankar och suicidförsök, hos ungdomar. Trustprogrammet innefattar ett team av 
Trust-specialister, vilka beskrivs som ett slags kuratorer. Dessa har till uppgift att arbeta med 
elevers psykiska ohälsa, vilket inkluderar missförhållanden, exempelvis alkoholism i familjen, 
depression och bristande impulskontroll. På varje skola skulle, enligt programmet, en Trust-
specialist finnas tillgänglig. Programmet innehåller även life management skills, vilket innebär 
att eleverna får lära sig att identifiera tecken på suicidrisk såväl hos sig själva som hos elever i 
deras närhet. De får också lära sig hur de ska agera om det blir aktuellt. Vidare ges personal 
utbildning i att uppmärksamma riskfaktorer för suicid och de får då även information om 
psykisk ohälsa. Trustprogrammet har tydliga rutiner och riktlinjer både när det gäller att 
upptäcka riskfaktorer för suicid samt tillvägagångssätt när de väl upptäcks. Exempel på hur 
riskfaktorer kan upptäckas är bland annat genom att sammanställa information. Lärare och 
personal fyller i en blankett för varje student innehållande områden som exempelvis närvaro 
och skolresultat. Om eleven uppvisar negativa resultat inom flertalet områden bokas en träff 
med kuratorn in för att identifiera vilka behov eleven har och därefter jobbar man sedan aktivt 
för att uppnå förbättringar inom dessa områden. Kuratorn har således en viktig funktion för att 
främja psykisk hälsa hos eleverna liksom när det gäller att se till att de elever som har problem i 
skolan ska få hjälp, vilket kuratorn jobbar aktivt med. Att samarbeta med andra 
yrkesprofessionella som besitter kunskap inom området samt med föräldrar till eleverna utgör 
en viktig del i arbetet. Tillsammans kan de komma fram till om eventuella anpassningar efter 
elevens behov behöver införas, såsom kortare skoldagar eller andra justeringar i schemat.  
 
Med hänvisning till forskningsresultat hävdar Socialstyrelsen och Skolverket i deras 
gemensamma vägledning för elevhälsan (2016) att forskning visar att skolbaserade 
suicidpreventiva program kan förhindra självmordsförsök och självmordstankar hos unga. 
Vidare beskrivs att kunskapsläget kring huruvida dessa program har effekt när det gäller att 
minska antalet självmord är oklart. Detta gemensamma dokument arbetades fram på uppdrag 
av regeringen under år 2016, i syfte att stärka insatser och uppdatera vägledningar, 
rekommendationer och kunskapsöversikter för elevhälsan (Socialstyrelsen, 2016). Bennet et al. 
(2015) anger i en systematisk litteraturöversikt att det är få skolbaserade suicidpreventiva 
program som har utvärderats genom kontrollerade randomiserade studier, vilket är det mest 
vetenskapligt säkra sättet att bedöma effekten av en insats. Vidare beskrivs i vägledningen för 
elevhälsan, i ett specifikt avsnitt som rör suicid, att suicidtankar är en naturlig del av 
ungdomsåren och att de flesta ungdomar någon gång har haft sådana tankar. Dessa tankar går 
oftast över, men de utgör en risk i de fall tankarna är återkommande och där ungdomen ser 
suicid som den enda utvägen. En riskfaktor för att begå suicid är att ha genomfört ett 
suicidförsök, vilket gör det särskilt viktigt att i ett tidigt skede upptäcka och behandla 
ungdomar med sådana tankar. Eftersom ungdomar själva ofta har svårt att kommunicera sina 
suicidtankar, har den vuxne i ungdomens närhet en viktig uppgift i att upptäcka riskfaktorer. 
Elevhälsan ansvarar bland annat för att kontakta rektorn om en elev uppvisar förändringar i 
beteendet, såsom ogiltig frånvaro, bristande motivation i skolan och försämrade skolresultat 
och utreda om eleven är i behov av någon stödinsats. I vägledningen för elevhälsan (2016) 
betonas vikten av att skolan har skriftliga rutiner som tydligt beskriver vad som ska göras om 
en elev har suicidtankar eller är deprimerad. Om en elev har tagit sitt liv ska skolan använda sig 
av de krisplaner som tagits fram särskilt för sådana omständigheter.  
 
Inom vård och omsorg ska riktlinjer angående vad som ska göras när det upptäcks att en person 
är suicidbenägen finnas tillgängliga för personal som kommer i kontakt med suicidnära 
personer. Rutinerna ska vara skriftliga och tydligt beskriva hur personalen ska gå tillväga vid 
uppmärksammandet av att en person har suicidtankar eller är suicidbenägen. Det bör också 
finnas kontaktpersoner inom primärvården som personal från kommunen kan kontakta vid 
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frågor och rådgivning. Vidare bör ett akut- och kristeam finnas tillgängliga samt en 
akutpsykiatrisk mottagning. För de yrkesprofessionella som kommer i kontakt med suicidnära 
personer är det bra att vara insatt i hur länets psykiatriska verksamheter tar emot och 
handlägger ärenden med akut suicidrisk. Väl fungerande rutiner minskar risken för att 
eventuella misstag görs samt för att behöva improvisera i ett akut läge. Rutinerna bör även 
tydligt beskriva vad som ska tas med i en rapport från en verksamhet till annan, exempelvis om 
en kurator skickar en remiss till psykiatrin. Personer som uppvisar risk för suicid ska få en 
suicidbedömning inom sjukvården, helst av en läkare med specialistkompetens inom psykiatri. 
Det som är mest akut är när någon har genomfört ett suicidförsök, vilket gör det aktuellt att 
genomföra en akut bedömning och sedan erbjuda psykiatrisk uppföljning. Dock ser inte alltid 
verkligheten ut så, då det ibland saknas rutiner och då suicidbenägna personer i vissa fall inte 
vill ha hjälp. I de fall en suicidbenägen person avböjer kontakt med psykiatrin, behövs ändå 
någon form av uppföljning, eftersom ett suicidförsök är en allvarlig riskfaktor för framtida 
suicidförsök (Nyberg, 2013).  
 
Ringskog, Vagnhammar och Wasserman (2017) beskriver hur den yrkesprofessionelle bör 
agera för att bryta en suicidprocess. Det viktigaste är att inleda ett samtal för att undersöka 
situationen och inhämta information om de tankar individen har, vilket kallas för 
riskbedömning. Här är det viktigt att vara uppmärksam på om en person visar känslor av skuld, 
skam, värdelöshet och hopplöshet. Direkta frågor bör ställas till personen, som exempelvis om 
individen har tankar på att avsluta sitt liv. Andra raka frågor av vikt är om personen tidigare har 
genomfört suicidförsök, eller om personen har en plan för hur denne ska ta sitt liv. Det är också 
viktigt att undersöka vilka skyddsfaktorer personen har, som exempelvis socialt stöd, liksom att 
få information om dennes livsförhållanden i övrigt. Om suicidrisk föreligger bör den 
yrkesprofessionelle råda personen att söka hjälp. Om personen avfärdar sina tidigare yttranden 
om tankar på att genomföra suicid, kan det vara ett varningstecken på att individen inte vill bli 
hindrad i sin planering. I sådana fall bör kontakt med nätverket tas, helst med samtycke. De 
närstående kan hjälpa personen att få komma till en psykiatrisk klinik. Någon måste ständigt 
närvara hos personen tills dess att denne är inlagd.  
 
3.3 Viktiga faktorer i arbetet med ungdomar som har suicidtankar  
Som tidigare nämnt framkommer det i flertalet studier att socionomer saknar kunskap om 
suicid, vilket är problematiskt då denna yrkesgrupp ofta kommer i kontakt med suicidnära 
personer (Osteen, et al. 2014). I detta avsnitt beskrivs viktiga faktorer som, enligt Brent, 
Goldstein och Poling (2013), behövs för att arbetet med ungdomar som har suicidtankar ska 
fungera så bra som möjligt. I sin studie beskriver författarna hur arbetet bedrivs i en verksamhet 
vid namn STAR-kliniken och de avgörande faktorerna i arbetet med suicidala ungdomar. Dessa 
faktorer är användbara för psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, psykiatriker och 
sjuksköterskor som arbetar med dessa ungdomar och deras familjer. Brent et.al (2013) förklarar 
att arbetet är uppdelat i tre huvudområden som är avgörande för behandlingen; organisationen, 
behandlaren och relationen mellan behandlaren och ungdomen. När det gäller organisatoriska 
faktorer som främjar arbetet med suicidala ungdomar är arbete i team en främjande faktor som 
dels bidrar till ett korrekt beslutsfattande av behandlare och dels ger stöd i arbetet. Brent et.al 
(2013) förklarar vidare att teamarbete bidrar med olika kompetenser kring området och att 
ungdomen kan få hjälp med både medicinska och psykosociala problem då det ofta behövs när 
det handlar om en kombination av depression och suicidbenägenhet. Teamet kan exempelvis 
bestå av en behandlare (kurator), specialistsjuksköterska och barnpsykolog. Handledning är 
också en betydande faktor som är till hjälp för den professionelle behandlaren, då behandling 
av suicidala ungdomar är en krävande uppgift. Handledningen syftar även till att utveckla den 
professionelles färdigheter, att ta tillvara på dennes personliga egenskaper i behandlande syfte 
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samt vara ett stödjande verktyg för behandlaren. Brent et.al (2013) beskriver även att 
kontinuitet är av vikt i vården av suicidnära ungdomar och att det föreligger en hög risk för 
suicid vid förändringar av omvårdnaden, exempelvis vid övergång från sjukhusvård till 
öppenvård. Det är då av vikt att det finns ett samarbete mellan de olika verksamheterna och att 
det finns rutiner kring överlämnandet av ett ärende. Brent et.al (2013) har som rutin att 
behandlarna på den nya avdelningen möter upp klienten och dess anhöriga medan de 
fortfarande är på den högre vårdnivån. Detta bidrar till ett relationsskapande samt till ett bra 
överlämnande inom vården. Brent et.al (2013) beskriver behandlarens färdigheter, såväl 
tekniska som relationella som den andra viktiga faktorn i behandlingsarbetet. Tekniska 
färdigheter avser behandlarens förmåga att undersöka suicidrisken och att göra 
suicidriskbedömningar samt de tekniker som används i arbetet. Behandlaren bör även besitta 
relationella färdigheter och kunna använda sig själv som ett verktyg i behandlingen, exempelvis 
genom att lyssna, samarbeta, vara bestämd, flexibel och inneha ett självförtroende. Brent et.al 
(2013) anger att den tredje viktiga faktorn är den relation som främjas när den professionelle 
kombinerar sina tekniska och relationella färdigheter och samarbetar med ungdomen. För att 
lyckas i behandlingen är det viktigt att klienten känner sig bekräftad, trygg och att terapeuten 
vill dennes bästa. Relationen mellan klienten och behandlaren är den viktigaste och mest 
avgörande faktorn för ett utfall av behandlingen. Utöver behandlarens färdigheter bör det även 
finnas tydliga riktlinjer för hur sekretess, föräldrarnas delaktighet i behandlingen och hur 
förväntningarna från behandlaren och ungdomen ska hanteras. Det bör även finnas möjlighet 
både för ungdomen och behandlaren att diskutera faktorer i behandlingen som fungerar mindre 
bra.  
 

4. Tolkningsram  
De teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av det insamlade datamaterialet är 
nyinstitutionell organisationsteori, osäkerhet i yrkesrollen, handlingsutrymme och krav-
kontrollmodell. Den nyinstitutionella teorin används för att förstå hur kuratorernas 
yrkesutövning påverkas av den organisation de arbetar inom. Begreppet handlingsutrymme 
tillämpas för att få djupare kunskap om hur kuratorernas självbestämmande och 
påverkansmöjligheter i arbetet ser ut och vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar deras 
arbete. Här används även krav-kontrollmodellen för att förstå relationen mellan de krav och 
förväntningar kuratorn har jämfört med det utrymme de har att kunna påverka sitt arbete. 
Utöver de teorier och begrepp som kommer att tillämpas i resultat- och analysavsnittet, 
kommer delar ur Folkhälsomyndighetens nationella handlingsprogram för suicidprevention att 
tillämpas, samt Region Örebro läns handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk 
ohälsa i syfte att jämföra hur kuratorerna inom olika verksamhetsfält arbetar praktiskt i 
förhållande till hur målen i handlingsplanen ser ut.  
 
4.1 Handlingsplan för suicidprevention 
Riksdagen beslutade 2008 att ett handlingsprogram ska införas med nio åtgärdsområden för att 
minska antalet suicid. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan 
utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen, vilket är den så kallade nollvisionen. 
Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att utveckla ett nationellt program för suicidprevention. I 
denna presenteras de nio strategiska åtgärdsområden som valts ut för att förebygga suicid. 
Bland annat ska personal och andra nyckelpersoner inom vård och omhändertagande av 
personer med självmordsproblematik få kompetenshöjning. Sedan ska medicinska och 
psykologiska insatser förbättras inom bland annat primärvård, elevhälsovård, psykiatri och 
socialtjänst. Vidare ska samverkan mellan dessa verksamhetsområden förbättras samt kunskap 
spridas om sina verksamhetsområden och metoder för att på längre sikt minska antalet suicid 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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I Örebro län redovisas högre suicidtal än genomsnittet för riket. I konkurrens med andra viktiga 
åtgärder inom psykiatrin och primärvården har suicidprevention inte kunnat prioriteras. 
Avsaknaden av samordningsfunktion för att stödja utveckling och utbildning inom 
suicidprevention antas också inverka på suicidtalen. Erfarenheten från andra län visar att tidiga 
insatser är ändamålsenliga (Region Örebro län, 2016). Örebro Län har därför utvecklat en 
handlingsplan som utgår från den nationella handlingsplanen år 2016 som kallas för 
Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa (Region Örebro län, 2016). 
Denna syftar till att införa olika åtgärdspunkter, exempelvis att involvera olika nyckelaktörer i 
det preventiva arbetet mot suicid såsom länsstyrelsen, trafikverket, SOS-Alarm, polisen, 
räddningstjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ytterligare en åtgärdspunkt är 
att utveckla samverkan och få till fungerande vårdkedjor och samverkansgrupper mellan 
aktörerna inom psykiatrin, specialistsjukvård, närsjukvård och kommunal vård- och omsorg. 
Samverkan syftar till att öka kunskaper om de medverkande aktörernas olika uppdrag och 
förutsättningar, vilket i sin tur ska leda till en samsyn och underlätta samarbetet. Det bör även 
utses en regional samordnare som ska arbeta med att implementera handlingsplanen i regionen. 
Nästa viktiga åtgärdspunkt är att organisera hälso- och sjukvården och utbilda personal inom 
suicidprevention. Sjukvården har en särskild viktig funktion i arbetet med individer som lider 
av psykisk ohälsa och där det föreligger en risk för suicid. Detta ska genomföras via en 
kompetensgrupp för suicidprevention, där olika representanter för samtliga områden inom 
sjukvården som ska ge stöd för att införa olika vårdprogram för suicidnära patienter samt 
inventera behovet av kompetenshöjande insatser, ska ingå. För att öka tillgängligheten till vård 
ska Örebro införa ett mobilt team som ska bistå vid larm och utryckning där mobila insatser ska 
ges från psykiatrins akutmottagning i Örebro (Region Örebro Län, 2016).   
 
4.2 Nyinstitutionell organisationsteori 
Blomberg och Petersson (2013) anger att nyinstitutionell organisationsteori syftar till att 
förklara hur organisationer påverkas av den kontext de befinner sig i. Exempelvis ser hälso- 
och sjukvården annorlunda ut idag än vad den gjorde för femtio år sedan. Organisationers 
agerande förklaras utifrån att dessa tar till sig idéer och organisationsmodeller från 
omgivningen för att söka legitimitet i det organisatoriska fält man verkar i. De modeller och 
idéer som organisationer tar till sig är baserade på normer och värderingar, vilka i sin tur är 
knutna till föreställningar i samhället kring vad som i en organisation anses effektivt och 
modernt (ibid). Med organisatoriska fält avses de organisationer som är verksamma inom 
samma område, har liknande uppdrag, gemensamt intresse och/eller samma målgrupp 
(Svensson, 2013). Grape (2006) förklarar att inom ett organisatoriskt fält finns olika ramar som 
bestämmer vad en organisation bör och inte bör göra, och som inte kan kritiseras av andra 
organisationer. Inom varje organisatoriskt fält finns vanligtvis flera olika verksamhetsdomäner, 
vilka utgörs av de mål och den struktur som råder inom en organisation och tydliggör vilka 
arbetsuppgifter som finns inom fältet.  Organisationer kan göra anspråk på andra organisationer 
verksamhetsdomäner, vilket kallas för domänanspråk. Så länge en verksamhetsdomän hanteras 
av en och samma organisation uppstår oftast inga problem, men när flera organisationer gör 
anspråk på samma verksamhetsdomän kan konflikter uppstå. Det beror oftast på att de 
strukturerar arbetet på olika sätt. Organisationer som har liknande intressen eller uppdrag kan 
hamna i konflikt om vem som ska ha ansvar för vad, vilket kallas för en domänkonflikt. Om de 
däremot är införstådda med var och ens ansvar, föreligger istället domänkonsensus (ibid). Detta 
kan liknas vid det Svensson (2013) beskriver gällande hur organisatoriska fält definieras, då det 
beskrivs att om definitionerna emellanåt är otydliga kan det utgöra problem för de som arbetar 
inom människobehandlande organisationer. Vidare beskriver Svensson (2013) att gällande 
organisatoriska fält är det i regel oftast verksamheten och det som praktiskt utförs inom denna 
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som definierar fältet, vilket innebär de arbetsuppgifter som finns inom organisationen. 
Exempelvis kännetecknas bland annat barn- och ungdomspsykiatrin av att de har hand om barn 
och unga med psykiatriska problem och diagnoser. Men även de sociala relationerna mellan 
organisationer blir grund för definitionen. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om vilka 
arbetsuppgifter olika organisationer har. Johansson (2013) beskriver att många människor är i 
behov av stöd och insatser från flera människobehandlande organisationer, exempelvis från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samverkan mellan olika professionella aktörer i olika 
verksamheter inom samma organisatoriska fält förväntas förbättra stödet för barn och unga. Det 
kan dock vara problematiskt om parterna har olika förväntningar på varandra, exempelvis när 
det gäller vem som ska delge vem vad för slags information och vem/vilka som ansvarar för att 
koordinera insatser. Johansson (2013) beskriver att i de fall problem uppstår i samverkan i de 
allra flesta fall har sin grund i olika rättsliga åligganden, i lagstiftningen, i olikheter i 
organisationers uppbyggnad samt i olika utgångspunkter hos professionella gällande kunskaps- 
och förklaringsmodeller.  
 
4.3 Osäkerhet i yrkesrollen  
Ponnert (2013) diskuterar begreppet osäkerhet med stöd av en nyinstitutionell 
organisationsteori och menar att vissa forskare hävdar att det ibland kan vara bra att det i en 
professionell bedömning finns viss osäkerhet, eftersom människor och deras levnads-
förhållanden är föränderliga. Å andra sidan finns en strävan efter att bedömningarna ska göras 
så säkra som möjligt och vara grundad på forskningsbaserad kunskap. Därför bör man skilja på 
olika former av osäkerhet, som exempelvis vilka skälen är till att en socialarbetare känner 
osäkerhet samt vilka handlingsstrategier detta kan leda till. Osäkerhet och säkerhet kan kopplas 
samman med okunskap och kunskap med hjälp av termerna positivt ovetande respektive 
negativt ovetande. Positivt ovetande innebär att individen medger sig uppleva en osäkerhet 
kring hur denne ska agera på grund av bristen på vetande, vilket leder till att individen är öppen 
för att inhämta mer information och andra arbetssätt. Motsatsen är det negativa ovetandet, 
vilket innebär att individen är stängd för att ta in hjälp från andra på grund av att människan 
tror sig veta mer än vad denne faktiskt gör. Vidare beskrivs att osäkerhet i socialarbetarrollen 
ofta är oundviklig då det sällan går att möta samtliga förväntningar och krav som finns. 
Osäkerhet kan ses som att den professionelle är öppen för ifrågasättande av vissa metoder, 
liksom för reflektion och sensitivitet i sitt arbete. Denna osäkerhet får dock inte leda till att 
socialarbetaren blir oförmögen att handla i vissa ärenden, utan denne bör ändå ha tilltro till sin 
egen kompetens. All osäkerhet är dock inte positiv, som exempelvis en bristande tro på sin 
egen yrkeskompetens när det inte föreligger specifika skäl för det. Om så är fallet bör 
socialarbetaren använda sig av särskilda verktyg som sin utbildning, tidigare erfarenheter, 
metoder och forskning. Motsatsen till osäkerhet är säkerhet, vilket i en professionell bedömning 
kan liknas vid kunskap om hur man ska agera och att man är säker på vilket beslut som är rätt 
(Ponnert, 2013).  
 
4.4 Handlingsutrymme  
Svensson, Johnsson och Laanemets (2013) anger att socialarbetaren oftast arbetar inom en 
organisation, varinom det finns bestämda ramar som socialarbetaren måste förhålla sig. 
Socialarbetaren har ett visst handlingsutrymme, som dels påverkas av organisationens uppdrag 
men också av rutiner, professionella tolkningar samt av faktorer mellan socialarbetare och 
klient. Utöver det påverkas handlingsutrymmet också av faktorer som ekonomi, tid, kunskaper 
och rättigheter. Socialarbetaren har ofta stor frihet i sitt arbete samtidigt som denne är styrd av 
lagar, regler och riktlinjer. Det är socialarbetarens uppgift att använda det utrymme som finns 
för att möta klientens behov och samtidigt agera i linje med organisationens uppdrag. Till stöd 
för detta har socialarbetaren sin professionella kunskap och organisationens resurser. Resurser 
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kan innebära olika saker såsom ekonomiska och materiella resurser, men det kan också handla 
om tid, kunskaper eller befogenheter. Resurser i form av tid för samtal, kunskaper och 
möjligheter att samverka med andra yrkeskategorier samt rätten att fatta beslut är några av de 
icke-materiella resurser som socialarbetaren förfogar över. För att veta hur man ska förhålla sig 
till förfogandet över resurser behöver socialarbetaren känna sig säker i sin yrkesroll och ha en 
kunskapsbas. Att känna sig säker i sin yrkesroll inbegriper en förståelse för hur organisationen 
man arbetar inom fungerar, detta för att kunna förfoga över de resurser som finns inom den. 
Utöver det behövs förståelse för vad det innebär att vara klient. Kunskaper om lagstiftning, 
metoder och tekniker, exempelvis samtalstekniker, rutiner och riktlinjer, är också en viktig del 
av det område inom vilket socialarbetaren arbetar. Tillsammans utgör dessa kunskaper grunden 
för hur socialarbetaren ska förhålla sig till klienter i sin yrkesroll (Svensson, Johnsson & 
Laanemets, 2008).  
 
4.5 Krav-kontrollmodell  
Theorell (2003) beskriver krav-kontrollmodellen som en teoretisk modell som handlar om de 
yttre psykiska krav som människan har i relation till det beslutsutrymme och stöd som denne 
får i sin arbetsmiljö. Beslutsutrymme är jämförbart med begreppet handlingsutrymme, vilket 
inom denna modell anger de möjligheter som anställda har att påverka hur de själva fattar 
beslut i sitt arbete. Modellen kan användas för att förklara och förstå hur stress kan uppstå i 
arbetet. Vidare beskrivs relationen mellan krav och kontroll utifrån fyra olika situationer; den 
avspända, den passiva, den aktiva och den spända. I den avspända är kraven inte alltför höga 
och beslutsutrymmet är stort. I den passiva har individen låga krav samtidigt som 
beslutsutrymmet är begränsat medan den spända utmärks av höga krav och knappt något 
beslutsutrymme. I den aktiva är beslutsutrymmet högt samtidigt som att kraven är höga (ibid). 
Allvin, Aronsson och Hagström (2006) beskriver att den som har stort beslutsutrymme, det vill 
säga hög kontroll, också har möjlighet att hantera höga krav då denne kan planera och påverka 
sitt arbete, och rentav stimuleras av det. Personer som befinner sig på en arbetsplats där man 
genom en bra balans av krav och kontroll kunnat finna strategier för att hantera stress, har 
större möjlighet att hantera perioder som är mer intensiva. Stress kan alltså uppstå till följd av 
för höga krav i relation till litet beslutsutrymme, men det kan också orsakas av att individen har 
för låga krav, det vill säga är understimulerad. Exempel på detta är om individen har alltför 
monotona arbetsuppgifter och då inte får använda sig av sina erfarenheter eller kunskaper och 
heller inte lär sig nya saker och på så sätt utvecklas (ibid). Modellen tar även hänsyn till att stöd 
från chefer och kollegor påverkar människors arbetsmiljö, vilket kan fungera kompenserande 
för dem som till exempel har höga krav i kombination med begränsad kontroll. Med stöd avses 
såväl praktisk som känslomässig vägledning. Om den yrkesverksamme får stöd har det goda 
effekter på hälsan (Theorell, 2003). Allvin et al. (2006) beskriver att stöd kan innebära olika 
saker, bland annat socialt stöd i form av grupptillhörighet och kamratskap, som en 
socialisationsfaktor och som en resurs för att motverka arbetsbelastningen.  
 

5. Resultat och analys 
Resultatdelen baseras på intervjuer med nio kuratorer som arbetar inom olika verksamhetsfält i 
Örebro kommun. Utöver det har två kuratorer besvarat intervjufrågorna via e-post. Gemensamt 
för samtliga deltagare är att de i sin yrkesutövning, om än i varierande grad, kommer i kontakt 
med ungdomar som ger uttryck för suicidtankar. För att avidentifiera intervjupersonerna har de 
tilldelats följande fiktiva namn: Petra, Anna, Lena, Lisa, Jessica, Amanda, Elin, Karin och 
Hanna. Petra, Anna och Lena arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Lisa arbetar på 
Ungdomsmottagningen (UMO), Jessica och Amanda arbetar som skolkuratorer, Elin och Karin 
arbetar på vårdcentral och slutligen arbetar Hanna inom Öppenvården. De två personer som 
medverkade via e-post arbetar med ungdomar på en förebyggande verksamhet vid namn 
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Fältgruppen kommer här att kallas för Sandra och Malin. Samtliga intervjupersoner har arbetat 
som kuratorer från två år upp till cirka sjutton år. De flesta av deltagarna har i grunden en 
socionomutbildning, förutom en som är beteendevetare. Många av dem har utöver det 
genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning, som också kallas steg 1-utbildning.  
 
Resultat och analys har delats upp i två olika teman; arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar och faktorer som möjliggör respektive hindrar arbetet. Det första temat handlar 
om kuratorernas arbetsuppgifter, rutiner, riktlinjer och metoder. Det andra temat handlar om 
faktorer som kunskaper, erfarenheter, riktlinjer och stöd. 
 
5.1 Arbetet med ungdomar som har suicidtankar  
 
5.1.1 Vad kuratorerna förväntas göra  
Eftersom kuratorerna arbetar inom olika verksamhetsfält skiljer sig också förväntningarna på 
vad de ska göra i arbetet med ungdomar som har suicidtankar. Amanda, som arbetar som 
skolkurator, uppger att hon av arbetsledningen ofta förväntas genomföra samtal med de elever 
som har hög frånvaro. I sådana ärenden får eleven fylla i en mall, ett självskattningsdokument, 
som innehåller ett antal olika teman. Mallen handlar dels om hur den pedagogiska biten 
fungerar men också om hur eleven mår. Utifrån den kan man sedan se vilket tema som det är 
mest problematik kring och det temat är det som elevhälsoteamet arbetar vidare med. På frågan 
om det finns riktlinjer för hur kuratorn ska agera när hen i arbetet möter en ungdom som har 
suicidtankar svarar skolkuratorerna att det inte finns några, utan att det är upp till kuratorn att 
arbeta med dessa ungdomar och hänvisa vidare till annan instans vid behov. Amanda lyfter 
behovet av att införa riktlinjer för hur skolan ska arbeta förebyggande med suicid. De två 
skolkuratorerna uppger att de inte arbetar behandlande och remitterar därför vidare till antingen 
Ungdomsmottagning eller BUP, beroende på hur allvarlig problematiken är. De två 
skolkuratorerna uppger att det är viktigt att kontakta vårdnadshavare om ungdomen uttrycker 
suicidtankar. Jessica, som också arbetar som skolkurator, berättar att om hon märker av att 
vårdnadshavare inte klarar av att hantera ungdomen eller inte tar situationen på allvar, så är hon 
skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten.  
 
Öppenvården är en del av socialtjänsten som arbetar med att ge vård och stöd till ungdomar 
som av olika anledningar har behov av det. Hanna, som arbetar inom Öppenvården, svarar 
följande på frågan om vad hon förväntas göra i arbetet med ungdomar som har suicidtankar:  
 

Jag förväntas ha behandling för personen, men är tankarna för allvarliga och även planer finns, måste 
jag remittera personen till BUP. Antingen remitterar jag den eller åker dit med ungdomen. Jag förväntas 
också ta kontakt med föräldrar/vårdnadshavare om jag blir orolig (Hanna). 

 
Fältgruppen är också en del av socialtjänsten som arbetar med ungdomar. Sandra och Malin 
beskriver att deras arbete bland annat kretsar kring att förebygga ohälsa och normbrytande 
beteende hos ungdomar genom att hålla i föreläsningar om exempelvis missbruk, sociala 
medier, skadegörelse och attityder. De förväntas hålla sig uppdaterade på ungdomsrelaterade 
ämnen. Om de kommer i kontakt med en ungdom som uttrycker suicidtankar förväntas de 
hjälpa denne vidare till rätt instans. De förväntas således samverka med andra instanser för att 
ungdomen ska få den hjälp denne behöver. Vidare berättar Sandra och Malin att deras arbete 
utgörs av att vara verksamma på fältet och möta ungdomarna i deras miljö och på så vis kunna 
förebygga att ungdomar far illa.   
 
På ungdomsmottagningen kan ungdomar få hjälp och stöd för olika slags psykosociala besvär. 
Det är en verksamhet som tillhör primärvården och som ska verka förebyggande för bland 
annat psykisk ohälsa och fånga upp ungdomar som mår dåligt, samt arbeta för att besvären inte 
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ska hinna utvecklas till en allvarligare problematik. Kuratorerna arbetar med en kortare 
behandling på cirka fem till tio samtal, varför de förväntas arbeta med metoder som är mer 
anpassade till korttidsbehandling. De behöver också arbeta efter ett tydligt mål för att inte 
riskera att ha för långa behandlingskontakter. Om ungdomen har en mer allvarlig psykisk 
problematik och återkommande suicidtankar är det psykiatrin som ska behandla och inte 
primärvården som ungdomsmottagningen tillhör, uppger Lisa, som arbetar som kurator på 
ungdomsmottagningen. Till primärvården hör även vårdcentraler, där Elin och Karin arbetar 
som kuratorer. Elin uttrycker att hon förväntas ta kontakt med läkare för att få en 
suicidriskbedömning om ungdomen visar tecken på suicidtankar. Vidare svarar hon följande på 
frågan om det finns specifika riktlinjer eller policydokument för hur hon ska agera om hon 
möter en ungdom med suicidtankar:  
 

Vi har ju, alltså här inom hälso- och sjukvården, så har vi ju det. Dels har vi ett program för hur vi ska 
jobba med suicidprevention överhuvudtaget, det är ju väldigt väl utvecklat program här inom 
landstinget. Och så har vi ju dokument som stöd, för när man gör en suicidbedömning så kan ju de flesta 
som jobbar med behandling dem utantill liksom, det finns ju dokument för vilka frågor vi bör ställa och 
hur vi bör agera så. Sen, ja, behöver man ju, alltså stödet är ju där, man måste ju lära sig liksom hur 
vårdkedjan fungerar, så att man vet vart man ska vända sig. Så det behöver man ju också (Elin).  

 
Inom barn- och ungdomspsykiatrin förväntas kuratorerna ha specialistkompetens när det gäller 
ungdomar som har suicidtankar, varför de också har tydliga riktlinjer som stöd för hur de ska 
arbeta med personer som har suicidtankar. Petra, som arbetar som kurator, uppger att de 
förväntas genomföra en suicidriskbedömning vid varje samtal, policyn är att de ska kunna göra 
sådana bedömningar där. Vidare framför hon att en suicidriskbedömning alltid är en färskvara 
och att det inte föreligger några garantier för att ungdomen inte ska begå suicid, därför har de 
som ansvar att följa upp hur ungdomens mående förändras över tid. I en suicidriskbedömning 
beaktas befintliga risk- och skyddsfaktorer, varför kuratorerna måste ha kunskap om dessa. 
Petra svarar här på vad hon förväntas göra i arbetet med ungdomar som har suicidtankar:  
 

Jag förväntas uppfatta, fråga och följa upp. Jag förväntas kunna göra en grundläggande bedömning, 
och vid behov rekommendera en fördjupad bedömning med läkare. Jag förväntas vidta åtgärder och 
även dokumentera dessa. Exempelvis ringa och prata med föräldrar, ge numret till akutpsykiatri, föra 
vidare information (Petra).   

 
När frågan ställdes om vilka möjligheter kuratorerna har att påverka sitt arbete svarade samtliga 
att möjligheterna var stora. Flera uppgav att de själva kan bestämma hur de ska utföra sitt 
arbete i samtalet med ungdomen, exempelvis uppgav en kurator att hon kunde gå och fika 
tillsammans med ungdomen medan en annan sade att de kunde vara kreativa i samtalet med 
exempelvis lera, ritblock eller en avslappnande leksak (fidget spinner). Samtidigt verkar en del 
av kuratorerna ha höga krav i sin arbetssituation, som kuratorerna på BUP, vilka förväntas göra 
en suicidriskbedömning i varje samtal med en ungdom. Vidare förväntas kuratorerna på 
ungdomsmottagningen genomföra kortare behandling på begränsat antal behandlingssamtal, 
vilket också kan antas vara ett relativt högt krav att förhålla sig till. Kombinationen av att ha 
högt beslutsutrymme samtidigt som man har höga krav, beskrivs i Theorells krav-
kontrollmodell (2013), som en aktiv arbetssituation. Denna arbetssituation kan vi tolka 
föreligga hos flera av kuratorerna, då de återkommande uppgett att de har fria händer i hur de 
utför behandling, alternativt agerar stödjande kontakt. Samtidigt har de stort ansvar, som 
exempelvis skolkuratorn med de många eleverna, eller som kuratorn på BUP som möter 
ungdomar med ett omfattande behov. Modellen tar även hänsyn till om den yrkesprofessionelle 
får stöd i sitt arbete. Det kan antas att rutiner, riktlinjer och policydokument kan ge praktiskt 
stöd för den yrkesverksamme, vilket då kan fungera vägledande i en krävande, om än 
utmanande, arbetssituation. Som ovan nämnt har kuratorerna på BUP riktlinjer för hur de ska 
arbeta med suicidnära personer medan kuratorerna inom skolverksamhet uppger att det inte har 
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några riktlinjer, vilket innebär att de själva får bedöma när det är lämpligt att ta kontakt med en 
annan instans. I andra hänseenden kan avsaknaden av riktlinjer tänkas fungera som en 
stressfaktor i yrkesutövningen. Vi tänker närmast på uttalanden där skolkuratorer lyfter behovet 
av att införa riktlinjer för skolans förebyggande arbete mot suicid. Sammanfattningsvis tycks 
kuratorerna inom primärvården och psykiatrin ha mer praktiskt stöd inom detta område, vilket 
även är förståeligt då de har ett tydligare ansvar för att behandla personer med psykisk ohälsa 
och suicidtankar.  
 
5.1.2 Vad kuratorerna faktiskt gör 
Flera av kuratorerna nämner att en viktig del i arbetet är att våga fråga om ungdomen har 
suicidtankar, och gärna flera gånger, samt att normalisera sådana tankar genom att säga att det 
är vanligt förekommande att ungdomar ibland tänker så. Samtidigt är det också viktigt att ta 
ungdomars suicidtankar på allvar. Som tidigare nämnts hänvisar oftast skolkuratorerna vidare 
de ungdomar som har allvarligare problematik i form av suicidtankar samt tar kontakt med 
vårdnadshavare eftersom det är de som har det yttersta ansvaret över sitt barn. Som skolkurator 
uppger Amanda att hon, i de fall hon skickat en remiss eller hänvisat vidare till 
Ungdomsmottagning eller Barn- och ungdomspsykiatrin, är noga med att sedan följa upp hur 
ungdomen mår, och fråga om denne fått den hjälp och det stöd hen behöver. Vidare uppger 
Amanda att hon försöker följa suicidstegen, vilket är ett verktyg som innehåller ett antal frågor 
för att identifiera människor som är i riskzonen för suicidförsök eller suicid. Det är således ett 
stöd för den professionella att strukturera upp samtalet och få en bild av personens tankar och 
eventuella planer runt döden och suicid. Hon tillämpar denna i samtal med ungdomar som ger 
uttryck för en hopplöshet för att undersöka vad dessa känslor kretsar kring. Utöver det 
använder hon en frånvaromall och ett självskattningsdokument som eleven får fylla i och som 
kan ge en indikation på dennes mående. Jessica, som också arbetar som skolkurator, beskriver 
att hon är noga med att informera om sin sekretess till ungdomen, men också att den kan 
komma att brytas vid oro. 
 
Inom Öppenvården beskriver Hanna att hon kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare om 
ungdomen uttrycker suicidtankar och eventuellt åker med ungdomen till akutpsykiatriska 
enheten för att få en suicidriskbedömning. Vid behov skickas en remiss till BUP då det är de 
som har ansvar för att behandla suicidnära personer. Hanna beskriver att hon kan använda sig 
av ett självskattningsformulär kallat MADRAS-S för att undersöka om ungdomen har depressiva 
symptom. På frågan om hur hon går tillväga när en ungdom visar tecken på att denne har 
suicidtankar svarar Hanna följande:  
 

[...]Det beror på hur allvarligt det bedöms att vara men om det är litegrann så tänker jag att man behandlar 
det här, men om det är mer än bara ”tankar” då skulle jag skicka en remiss, om det inte är så att man måste 
åka till akutpsyk, så skulle jag skicka en remiss till BUP och sen fortsätta naturligtvis ha samtalen här. Sen 
är ju BUP, så fort det har med suicidtankar och suicidrisk tar de emot väldigt fort ifrån oss. Om man skriver 
remissen på det sättet, då får de komma snabbt dit och sen får ju de göra en bedömning, sen kanske det inte 
fortsätter med behandling där utan då är det vi som fortsätter i så fall (Hanna).   

 
Inom hälso- och sjukvården, exempelvis på vårdcentral, finns det tillgång till läkare men på en 
ungdomsmottagning, skola eller inom öppenvården finns oftast inte någon läkare på plats. 
Istället tas en kontakt med vårdcentral eller psykiatrin, alternativt akutenheten. Det är av vikt att 
aldrig släppa en suicidnära ungdom, helst ska vårdnadshavare följa med ungdomen för att få en 
suicidriskbedömning. Alternativt kan kuratorn följa med ungdomen, uppger flertalet av 
kuratorerna. Elin och Karin, som arbetar på en vårdcentral, beskriver att de tar hjälp av läkaren 
som finns på plats om det föreligger oro för suicidrisk. Även de använder sig av suicidstegen 
(se ovan). På ungdomsmottagningen berättar Lisa att första gången hon träffar en ungdom har 
hon ett kartläggnings- och bedömningssamtal där hon bland annat frågar om ungdomen har 
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suicidtankar. I detta samtal ges information om att kuratorn har sekretess, samt att den kan 
brytas om kuratorn känner oro. Om hon under behandlingen upptäcker att ungdomen har 
återkommande suicidtankar och att det inte blir bättre, kontaktas vårdnadshavare och så skickar 
hon en remiss till BUP.  
 
Inom barn- och ungdomspsykiatrin uppger kuratorerna att de använder sig av de riktlinjer och 
policydokument som finns, bland annat ett som heter Vårdprogram för suicidprevention som 
innehåller suicidstegen, information om risk- och skyddsfaktorer, skattnings- och 
bedömningsinstrument samt information om vårdplaner. De har alltid tillgång till läkare och 
akutenheten som kan göra suicidriskbedömningar. Petra nämner att hon brukar genomföra en 
krisplan tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare där de tillsammans försöker fastställa 
under vilka omständigheter tankar och planer på suicid uppstår, detta eftersom suicid oftast sker 
impulsivt och då kan krisplanen vara till stöd för ungdomen att stanna upp och finna 
anledningar till att fortsätta leva. 
 
Mot bakgrund av att samtliga undersökningsdeltagare på ett eller annat sätt arbetar med samma 
målgrupp, har samma intressen eller delmål (att motverka suicidtankar hos ungdomar) samt 
liknande arbetsuppgifter i syfte att uppnå dem, kan man säga att de är verksamma inom samma 
organisatoriska fält (Grape, 2006). Det kan dock antas att de skiljer sig en del vad gäller deras 
verksamhetsdomäner, det vill säga arbetsuppgifter, om man jämför skolkuratorerna med 
kuratorerna på BUP. Detta eftersom skolkuratorerna endast har en stödjande funktion medan 
kuratorerna på BUP har det yttersta ansvaret över suicidnära ungdomar. Om man däremot 
jämför kuratorerna på vårdcentral kontra de på ungdomsmottagning, kan deras 
verksamhetsdomäner likna varandra, då de båda tillhör primärvården och arbetar behandlande 
med ungdomar som har återkommande suicidtankar. Vidare har samtliga kuratorer angett att 
barn- och ungdomspsykiatrin är den instans som har huvudansvaret för hjälpinsatser gentemot 
suicidnära ungdomar (eller ungdomar med återkommande suicidtankar), vilket indikerar att det 
också föreligger domänkonsensus vad gäller behandlingsansvaret för målgruppen i fråga inom 
detta organisatoriska fält (Grape, 2006). Sistnämnda stöds dessutom av att det enligt 
intervjupersonerna tycks finnas en fungerande vårdkedja, där en verksamhet remitterar vidare 
klienten till en annan verksamhet med ett mer behandlande uppdrag (det vill säga BUP) i de fall 
klienten har en svårare problematik. Det tycks inte utifrån det insamlade intervjumaterialet 
finnas något som tyder på att verksamheterna gör domänanspråk på varandras arbetsuppgifter.  
I stort tycks domänkonsensus föreligga då det finns en fungerande vårdkedja, men i vissa 
specifika fall kan verksamheterna ha olika uppfattningar om vem som har ansvar över 
behandlingen av en ungdom. En del av kuratorerna har nämnt att de gjort en bedömning och 
därmed skickat en remiss till BUP om att de bör överta behandlingen men att BUP skickat 
tillbaka remissen då de anser att behandlingen kan fortgå på den remitterande verksamheten. 
Här kan det tänkas uppstå en domänkonflikt, då de har skilda uppfattningar om vem som har 
ansvaret över vissa arbetsuppgifter eller klienter. I enlighet med Svensson (2013) kan detta 
utgöra problem för de som arbetar inom människobehandlande organisationer. En rimlig 
tolkning är att detta även utgör problem för klienterna då de kan uppleva en osäkerhet kring sin 
behandling och om de får rätt vård samt att processen att få behandling troligtvis tar längre tid 
än vad som egentligen är nödvändigt.  
 
På frågan om det finns några förebyggande insatser mot suicid inom verksamheten svarar 
respondenterna olika, vilket beror på att de har olika uppdrag. Några av organisationerna är mer 
behandlande medan andra har en mer stödjande funktion. Jessica, som arbetar som skolkurator, 
beskriver att skolans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa genomförs av skolsköterskan, 
genom hälsosamtal. Alla elever på skolan i årskurs två, fyra och sju samtalar med sköterskan 
kring vissa teman och får besvara olika frågor. Det skickas även hem ett frågeformulär till 
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vårdnadshavarna som de får fylla i. Detta ska syfta till att upptäcka ohälsa och förebygga ohälsa 
i ett tidigt stadium. Lisa på ungdomsmottagningen uppger att deras verksamhet också syftar till 
att förebygga ohälsa hos ungdomar. Bland annat hålls föreläsningar för alla åttondeklassare 
inom kommunen, där de får information om psykisk ohälsa och vad ungdomsmottagningen kan 
hjälpa till med. Karin som arbetar på vårdcentral berättar att de ska börja med att ha en 
informationsträff i grupp, som blir det första man får när man söker för psykisk ohälsa, vilket är 
ett sätt att försöka minska vårdköerna och svårare problematik. Detta kan tänkas gynna 
ungdomar som söker hjälp hos vårdcentralen. I handlingsplanen för suicidprevention och 
minskad psykisk ohälsa för Region Örebro län beskrivs att regionen redovisar högre antal 
suicid än genomsnittet i Sverige. Suicidprevention har inte kunnat prioriteras på grund av att 
andra viktiga åtgärder har vidtagits inom psykiatrin och primärvården, exempelvis att bygga 
nätverk och skapa strukturer för ansvarstagande (Region Örebro län, 2016). Det som Karin 
lyfter fram kan tänkas vara ett sätt att minska vårdköerna och på så sätt nå fler personer som 
lider av psykisk ohälsa. På längre sikt kan detta tänkas förebygga psykisk ohälsa och suicid, då 
de långa vårdköerna kan medföra att fler hamnar i en djupare depression.  
 
5.1.3 Samarbete med andra yrkesgrupper  
En fråga som ställs till samtliga kuratorer är om de samverkar med andra yrkesprofessionella i 
ärenden som rör ungdomar med suicidtankar, samt hur det fungerar. Merparten av kuratorerna 
uppger att samverkan ofta sker mellan olika verksamheter och myndigheter men att det finns 
utrymme för förbättringar. Flera kuratorer uppger att samverkan ibland fungerar bra medan det 
ibland fungerar mindre bra, beroende på vem man samverkar med. Något som ofta påverkar 
samarbetet är att det inom vården, vilket innefattar vårdcentral, BUP och UMO, ofta är lång 
väntetid på att få behandling. Detta gör att om exempelvis skolkuratorn skickar en remiss till 
BUP så kan ungdomen få vänta i flera månader, vilket i sin tur leder till att det blir svårt att få 
en bra överlämning, men det är viktigt att skolkuratorn då har kvar kontakten med ungdomen. 
Amanda säger att hon upplever att det oftast är hon som tar initiativ till att samverka med bland 
annat BUP och socialtjänst och att hon skulle önska att det oftare kunde ske på initiativ från 
dem.  
 
På frågan om ifall hon samverkar med andra yrkesprofessionella i ärenden med ungdomar och 
hur det i så fall fungerar, beskriver Hanna på Öppenvården följande:   
 

[...]Men det fungerar bra, verkligen oftast och vi har ju möjlighet att ha något som heter SAMBA-möten 
och då är det ju en person som kallar till ett nätverksmöte och då är ju kanske inte ungdomen med men 
alla som jobbar runtomkring kan vara med och föräldrarna också. Då är det ju en samtalsledare och så, 
och det är så bra att vi kan ha det och att alla jobbar åt samma håll och att man vet att ni gör det och vi gör 
det här och ni gör det. [...]Jo det händer att det blir missförstånd, men det ska man ju slippa med det här. 
För är till exempel BUP inblandad ska de jobba med ungdomens psykiska ohälsa och vi kanske mer ska 
jobba med familjen alltså så, familjearbete så att dem kommer ihop. För är ungdomen så dålig så ska ju 
den vara hos BUP för ohälsan (Hanna).  

 
Anna, som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin, svarar på samma fråga följande:  
 

Jättemycket, absolut det ligger i vårt uppdrag här på den här enheten att vi ska jobba mycket med 
samverkan. Det fungerar olika, vi har hela länet. Har varit olika med socialtjänsten, det fungerar bäst när 
man lär känna någon men det är svårt när man jobbar mot hela länet, väldigt många skolor och 
socialtjänster. Sen är ju inte vi själva, länsmottagningen och ungdomsmottagningen jobbar också mot 
psykisk ohälsa. Men jag skulle kunna tänka mig att vi är den enhet som jobbar mest med samverkan. Vi 
träffar också socialtjänstens förstärkta öppenvård här, vi har lite sådana. När samverkan fungerar bra brukar 
det gå framåt. Men det är inte så lätt att få till det (Anna).  

 
Lena på BUP förklarar att den omfattande personalomsättningen inom socialtjänst leder till att 
samverkan kan bli lidande då det inte är någon kontinuitet i samarbetet. Hon har märkt av en 
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tendens där efter ett fåtal samverkansmöten med en socialsekreterare, så är det ofta att denne 
har slutat av olika anledningar. Detta kan försvåra samarbetet eftersom en ny socialsekreterare 
då måste sätta sig in i ärendet.  
 
Utifrån ovanstående citat framkommer skilda meningar om hur samverkan fungerar mellan 
olika verksamheter. Hanna på Öppenvården beskriver att samverkan fungerar bra medan två av 
kuratorerna på BUP redogör att det finns utrymme för förbättringar gällande samverkan. Detta 
kan bland annat tänkas bero på att BUP arbetar mot hela länet, vilket gör att de samarbetar med 
väldigt många olika verksamheter, medan Öppenvården endast arbetar inom kommunen. 
Samverkan sker även inom en och samma enhet, då flera olika professioner arbetar i team. 
Detta innefattar psykolog, kurator, läkare och sjuksköterska, som alla är involverade i samma 
ärende. Flertalet av kuratorerna upplever att ett sådant samarbete oftast fungerar bättre. 
Sammanfattningsvis framkommer det att samtliga kuratorer både samverkar med yrkesgrupper 
inom samma enhet, samt med yrkesgrupper inom andra verksamhetsfält. Enligt Johansson 
(2013) är samverkan viktig då det förväntas förbättra stödet för barn och unga som är i behov 
av stöd och insatser från flera människobehandlande organisationer.  Det kan dock vara 
problematiskt om parterna har olika förväntningar på varandra, exempelvis när det gäller 
vem/vilka som ansvarar för att koordinera insatser. Utifrån vad skolkurator Amanda uppgav 
gällande att det oftast är hon själv som tar initiativ till samverkan, kan det tolkas som att det 
kan föreligga olika förväntningar hos parterna angående vem som ska ta initiativ. I citatet från 
Anna på BUP framkommer att det är svårt att få till en fungerande samverkan, vilket flera av 
kuratorerna instämmer med. Detta kan tänkas bero på brist på tid i arbetet och olika 
utgångspunkter om vilket ansvar man har.  
 
I Folkhälsomyndighetens nationella program för suicidprevention (2016), samt i Region Örebro 
läns handlingsplan för psykisk ohälsa och suicidprevention (2016), är samverkan något som 
lyfts fram och som ska arbetas mer med för att underlätta arbetet med personer som har 
suicidtankar. Ett gynnsamt sätt att göra det kan tänkas vara genom det Hanna på Öppenvården 
beskrev, det vill säga genom SAMBA-möten där flera verksamheter möts för att diskutera 
samma ärende. I tidigare forskning beskriver Brent et.al (2013) att kontinuitet är av vikt i 
vården för suicidnära ungdomar och att det föreligger en hög risk för suicid vid förändringar av 
omvårdnaden, exempelvis vid övergång från sjukhusvård till öppenvård. Det är då av vikt att 
det finns ett samarbete mellan de olika verksamheterna samt att det finns rutiner kring 
överlämnandet av ett ärende. Skolkuratorerna påpekar att överlämningarna från skola till 
psykiatrin ibland kan bli svår då det är långa vårdköer, men att i de fall ungdomen får vänta har 
skolkuratorn kvar kontakten med ungdomen.  
 
5.2 Faktorer som möjliggör respektive hindrar arbetet  
 
5.2.1 Kuratorernas kunskaper, färdigheter och erfarenheter  
En likhet som var genomgående i samtliga intervjuer var att deltagarna inte ansåg att de hade 
fått med sig kunskaper efter sin socionomutbildning för att kunna arbeta med individer som har 
suicidtankar. Däremot har en del av deltagarna skilda uppfattningar kring om det är meningen 
att utbildningen ska innehålla sådan specifik kunskap. En del var av åsikten att 
socionomutbildningen är bred och att det därför inte var särskilt nödvändigt att den måste täcka 
även detta område, medan en del önskade mer kunskap om suicid. En av kuratorerna nämner 
att hon upplevde att utbildningen fokuserar mer på myndighetsutövning än behandling, vilket 
hon önskade mer kunskap om.  
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På frågan om de kände att de hade de rätta kunskaperna/verktygen för att kunna arbeta med 
individer som har suicidtankar efter sin utbildning svarade Petra som arbetar inom barn- och 
ungdomspsykiatrin på följande sätt:  
 

Nej, absolut inte. Nej det har man inte, men det är inte heller meningen tänker jag för 
socionomutbildningen är så pass bred. Det är inte alltid man kommer i kontakt med den här typen av 
problematik, det viktiga är väl snarare att kunna identifiera och skicka till rätt instans och på så sätt tycker 
jag att jag var förberedd (Petra).  

 
Elin, som arbetar på en vårdcentral, svarade på följande sätt:  
 

Nej det vill jag inte påstå, inte utifrån utbildningen, utan det är ju egen erfarenhet som man skaffar sig 
av att faktiskt jobba med människor. Men inte från utbildningen tänker jag, för jag tycker ju att 
utbildningen är väldigt fokuserad på myndighetsutövning och inte på behandlande verksamheter och har 
inte heller fokus på ett hur samtal behöver föras. För att hantera den typen av problematik, så det tycker 
jag inte (Elin).  

 
Flera av kuratorerna uppger att de önskar att de yrkesgrupper som inte är lika insatta som 
kuratorerna men som ändå kommer i kontakt med ungdomar, också är i behov av utbildning i 
att känna igen riskfaktorer och få ökad förståelse för problematiken. På frågan om det finns 
utvecklingsområden inom arbetet med ungdomar som har suicidtankar säger Petra på BUP att 
många yrkesverksamma ofta blir oroliga när de märker att någon har suicidtankar och att de 
ofta har svårt att hantera det. Petra tror att det kan bero på att de inte har tillräcklig utbildning 
och kunskap inom området och att de därför känner sig tveksamma över hur de ska agera. Här 
svarar Petra på frågan om det finns några utvecklingsområden i arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar:  
 

Ja jag tycker att man generellt i samhället behöver utbilda och undervisa mer om suicidprevention [...] 
jag tycker att det här med suicidprevention, vi borde ut och utbilda mycket mer, ut till skolor, 
socialtjänst, första linjen och liksom så att alla ska kunna möta det här [...] jag tänker såhär ibland att 
personer som kanske inte är beredda på att de ska kunna upptäcka saker att det är de som ska utbildas, 
en mentor som sitter och har ett samtal efter att en unge har bråkat på rasten kanske hör någonting 
sådant där och den måste kunna ta emot och hjälpa vidare. Så att vi måste utbilda allmänheten mycket 
mer så att det här inte blir det här stigmat för det är ju det som är liksom… det svåra tycker jag. Så det är 
ju utanför mitt själva hus men det är det som jag tycker är ett utvecklingsområde och egentligen så 
tänker jag att vi måste vi vända oss till oss själva. Hur mycket preventivt vi arbetar, att det kanske är vi 
som skulle ut och arbeta preventivt skulle ut på skolor, och liksom berätta om varningstecken dra sig 
undan liksom. Alla varningstecken, jag kan ju dem men jag kanske ska ut och utbilda om dem och den 
tiden finns väl inte riktigt (Petra).  

 
Citatet ovan liknas vid det som skolkurator Amanda svarar på frågan om hur resurser som 
personal, tid, utbildning och ekonomi påverkar arbetet med ungdomar som har suicidtankar:  

 
Men det jag kan tycka saknas lite är lärarnas utbildning om psykisk ohälsa. Det är många som bara nej 
det här vill inte jag ta i. Det hade underlättat för mitt arbete om de var lite mer förberedda för dem ska ju 
ändå jobba med människor (Amanda).  

 
I citaten ovan efterfrågas mer utbildning om psykisk ohälsa och suicid till fler yrkesgrupper, 
vilket samstämmer med de riktlinjer som beskrivs i både Folkhälsomyndighetens nationella 
program (2016) och Region Örebro läns handlingsplan (2016), som innehåller uppmaningar om 
att “Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid behöver öka inom 
myndigheter och i organisationer, men även i det civila samhället” (Region Örebro län, 2016). I 
Folkhälsomyndighetens nationella program lyfts det också fram att kompetensnivån bör ökas 
samt att verksamheterna ska sprida sin kunskap om evidensbaserade metoder som de använder 
sig av i arbetet till andra organisationer. Det kan tänkas att dessa åtgärdsområden ännu inte har 
implementerats i praktiken inom alla verksamheter ännu med tanke på att handlingsplanerna 
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upprättades förra året. Något som varit återkommande, som lyfts fram tidigare i resultatdelen, 
är att kuratorerna har hög arbetsbelastning, vilket gör att de många gånger måste hantera det 
mest akuta ärendet först. Detta leder i sin tur till att sådana mål som Region Örebro län och 
Folkhälsomyndighetens nationella program lyfter fram inte hinns med i praktiken.   
 
De färdigheter som kuratorerna är i behov av i mötet med ungdomar som har suicidtankar 
framkommer efter frågan om vad de tycker är viktigt i mötet med ungdomar som har 
suicidtankar, vilket bland annat är att vara lugn och trygg i bemötandet av ungdomen. Vidare 
beskrivs att kuratorn behöver visa att denne kan hantera samtal kring sådana funderingar. 
Kuratorn ska kunna inge hopp hos ungdomen och förmedla att det finns hjälp att få. Lena, som 
är kurator på BUP, uppger att kuratorn ska vara närvarande i samtalet, samt kunna validera 
ungdomen och skapa en allians till denne. Att bekräfta ungdomen beskriver även Lisa är 
viktigt. Vidare beskriver Hanna på Öppenvården att det är viktigt att vara empatisk, vilket även 
Amanda, som arbetar som skolkurator, uttrycker. Amanda uttrycker även att man som kurator 
inte ska döma, utan försöka hålla sig neutral och inte visa för mycket känslor i mötet med 
ungdomen. Petra säger att det ibland kan krävas att hon som kurator är styrande, exempelvis att 
informera ungdomen att det behövs tas en kontakt med vårdnadshavare eller andra 
yrkesprofessionella.  
 
När det gäller erfarenheter av att möta ungdomar som har suicidtankar är det relativt spridda 
svar från intervjupersonerna. De flesta svarar att det är vanligt förekommande med ungdomar 
som har suicidtankar och att de som kurator ofta kommer i kontakt med dessa ungdomar. De 
som arbetar inom BUP, som är mer specialiserade inom detta område, har stor erfarenhet av 
ungdomar med sådan problematik medan en av skolkuratorerna upplevde att det är få gånger 
hon hört ungdomar uttrycka suicidtankar. Något som ofta återkom i svaren var att de flesta av 
kuratorerna har mött ungdomar som har tankar på att inte vilja leva längre men att det oftast 
stannar där. Ställer man frågan om personen har tankar på att inte vilja finnas längre, så svarar 
de flesta ungdomarna ja på den frågan, uppger ett flertal kuratorer. Det är dock mindre vanligt 
att det finns planer på att genomföra ett suicidförsök.  
 
Petra på BUP svarar på frågan om hur vad hennes uppfattning om hur vanligt förekommande 
det är med ungdomar som har suicidtankar:  
 

Jag tror att har du en psykisk ohälsa så kommer du att umgås med tankar på att inte vilja leva, det är 
som att… Jag ser det lite grann som psykets ”escape door” att har du det tufft, har du en jätteallvarlig 
ångestproblematik eller har du en depression eller går du igenom saker så är det som att hjärnan 
konstruerar att det finns en flyktväg, du kan välja att inte vara med längre (Petra).  

 
Jessica som arbetar som skolkurator svarar följande:  
 

Jag skulle nog inte säga att det är väldigt vanligt förekommande. Däremot självskadebeteenden, är ju 
mer frekvent egentligen. Och det är ju sådär att jag tror att om jag har jobbat här i 12 år och när vi har 
varit sådär jätteoroliga det kanske ryms sådär på en hand, typ vid fem tillfällen där det har blivit lite 
pådrag runt och då blir det ju inte så vanligt förekommande. Tänker jag men så det här att stoppa i sig 
för mycket tabletter eller det är ju ändå ett väldigt stort rop på hjälp tänker jag (Jessica).  

 
Flera av kuratorerna svarade att de oftast möter unga tjejer då det är denna målgrupp som ofta 
söker hjälp för sitt mående. Många kuratorer beskriver att killar inte söker sig till dem i samma 
utsträckning, vilket är problematiskt då många killar också mår psykiskt dåligt.  
 
På frågan om det finns könsskillnader när det gäller ungdomar som har suicidtankar svarar 
Hanna, som arbetar inom Öppenvården, följande:  
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Ja, det skulle jag vilja säga, överhuvudtaget så är det ju flest tjejer som söker vård och söker samtal, de 
killar jag har mött nu när jag tänker efter har mest gjort det under fyllan. Att det har gjort 
självmordsförsök, men dem är inte många dem kan nog räknas på en hand faktiskt. (Hanna).  

 
Petra som arbetar på BUP svarar följande på samma fråga:  
 

[...] definitivt finns det könsskillnader och det är ett utvecklingsområde. Men det känns absolut... Det är 
ett bekymmer. Jag hörde någon som sa att när det gäller BUP så har vi överrepresentation av pojkar 
mellan 6-12 år för då vill de ha en ADHD-diagnos men sen efter det, mellan 12-18, är majoriteten 
flickor som är inom psykiatrin och vi vet ju att det inte är som så att tjejer mår sämre psykiskt och vi vet 
att det är killar som tar livet av sig så varför lyckas inte vi inom psykiatrin fånga dom? Jätte 
bekymmersamt, så det ända vi gör är att tänka så fort det kommer in en kille på akutbedömning så visste 
man ju kille, nu får va vara lite lyhörda här, men under alla mina 4 år när jag jobbade på avdelningen så 
hade vi 6 vårdplatser och i princip alltid så var det fyllt med 4-5 tjejer och sen nån gång 1-2 killar max. 
Jätte lite killar som söker hjälp för det här och så återigen där måste vi ju ut och se i skolor på 
socialtjänst och aah det är jättedåligt. (Petra).  

 
Med tanke på att kuratorerna arbetar inom olika verksamhetsfält, har de också olika 
ansvarsområden och skilda arbetsuppgifter, vilket instämmer med begreppen organisatoriska 
fält och verksamhetsdomän (Svensson, 2013: Grape, 2006). De har därför också olika 
erfarenheter av att möta ungdomar som har suicidtankar, exempelvis har kuratorerna på BUP 
större erfarenhet av denna målgrupp än vad skolkuratorerna har då BUP har ett tydligare 
ansvarsområde över målgruppen. Om ansvarsområdena tenderar att likna varandra alltför 
mycket är det något som kan försvåra arbetet, enligt (Svensson, 2013). Utifrån de genomförda 
intervjuerna verkar det som att de har relativt tydliga uppfattningar om vilka som har ansvar 
över suicidnära personer (det vill säga BUP), vilket då kan ses som något som möjliggör 
arbetet. Däremot önskar många att det satsas ännu mer på det förebyggande arbetet mot suicid 
samt mer kunskap och personal, då det skulle gynna arbetet. Många påpekar också att när det 
gäller unga killar som mår psykiskt dåligt, behöver det också satsas mer resurser på att fånga 
upp dem. Detta är särskilt viktigt på skolor, och att införa det i ett tidigt stadium.  
 
På frågan “Hur väl känner du dig säker och trygg i arbetet med ungdomar som har suicidtankar 
samt om det händer att du känner dig osäker på hur du på bästa sätt ska utföra dina 
arbetsuppgifter?” svarar de flesta att de känner sig trygga i sin yrkesroll efter att ha arbetat i 
flera år, men att de ibland kan bli osäkra på hur de ska agera. Många beskriver att de, om de 
känner sig osäkra, tar hjälp av sina kollegor eller sin chef. De flesta är medvetna om att de inte 
alltid kan nå fram till alla, i dessa fall kan det vara bättre att en kollega får hjälpa till i ett 
särskilt klientärende. Hanna som arbetar inom Öppenvården berättar att hennes gruppledare 
brukar fördela ärenden utifrån kuratorernas kompetens och tidigare erfarenheter, för att försöka 
matcha klienten med behandlaren.  
 
På frågan om hur pass säker man känner sig i arbetet med ungdomar som har suicidtankar, 
svarar Lena på BUP följande:  
 

Vi jobbar ju med människor och jag kommer aldrig någonsin känna mig säker, jag känner mig trygg i 
att jag kan läsa av och att jag kan psykologi jag vet hur människor påverkas av kris och hur man 
agerar och hur vi agerar, sen är varenda nytt patientärende för mig är ju ett pirr och det är alltid ett pirr 
innan det är…det får aldrig bli vardag för då tappar vi greppet, utan jag växlar ständigt mellan såna 
här grandiosa tankar att jag är världens bästa terapeut till att jag skrapar ihop min självkänsla och att 
nu tar vi hem dig och nu tar vi hand om dig. Och jag tänker att så måste det få fortsätta att vara för i 
det spannet så föds en nyfikenhet i att ständigt fylla… bli bättre (Lena).  

 
På frågan om ifall det hände att man känner sig tveksam i arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar svarar Anna på BUP följande: 
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Absolut, det tror jag att man behöver göra i det här jobbet. Sen kan man vara tveksam på, det var 
skillnad på hur jag var när jag började jobba, när allting var nytt. Nu känner jag ju mer trygg i 
socionomrollen, men jag kan ju fortfarande tvivla på…det finns ju inga raka svar. Det går inte att ta ett 
blodprov och säga att det här blir bra för dig i vårat jobb, utan…jag läste någonstans att de terapeuter 
som är bra dem tvivlar hela tiden (Anna).  

 
Petra på BUP svarar följande på ovanstående fråga: 
 

Ja självklart. Detta eftersom en bedömning är just en bedömning, en riskskattning utifrån klinisk 
erfarenhet och de hjälpmedel som finns till hands. Men jag måste alltid ha en ödmjukhet för att jag 
inte får hela bilden, tolkar fel eller inte tar på tillräckligt stort allvar. Jag tänker att den osäkerheten är 
viktig, vi kan aldrig bli säkra utan måste försöka följa upp, förtydliga i samtal etc. Vi måste också 
samarbeta med andra runt ungdomen, föräldrar, skolpersonal etc så att alla runt om har koll. - Petra  

  
Citaten ovan kan förstås utifrån begreppet osäkerhet, som Ponnert (2013) beskriver kan vara 
nödvändig i en socialarbetarroll. Ponnert (2013) förklarar att positivt ovetande innebär att 
individen erkänner att den upplever sig osäker på hur hen ska agera i vissa situationer och detta 
kan innebära att denne är positivt inställd till att inhämta information från annat håll. Det kan 
också innebära att man ifrågasätter vissa metoder och reflekterar över vad som gynnar 
individen. Eftersom de flesta kuratorer uppger att de ibland känner sig osäkra och behöver ta 
hjälp från kollegor alternativt få stöd från riktlinjer, kan man uppfatta dem som positivt 
ovetande. Många berättar att de känner sig trygga i sin yrkesroll efter att de har arbetat en 
längre tid som socionom och samlat på sig erfarenhet inom olika områden. Flera kuratorer har 
specifik erfarenhet från psykiatrin och har därför kommit i kontakt med klienter som har svår 
problematik och har därmed en trygghet i sin yrkesroll när det gäller att kunna hantera och 
bemöta människor som befinner sig i en svår situation. Genom sina erfarenheter har de således 
utvecklat kunskaper och färdigheter och därmed en trygghet i sin yrkesroll. Deras tidigare 
misstag har lärt dem hur de inte ska agera i framtiden vilket även kan ses som en utveckling i 
deras yrkesroll. Däremot säger de flesta att de ibland känner sig osäkra, vilket enligt vissa 
intervjupersoner hör till då de arbetar med människor. När de känner sig osäkra berättar många 
att de har stöd av sitt team, vilket är något som möjliggörs och underlättar deras arbete. 
Ponnert, (2013) betonar att socialarbetare inte får bli passiva och brista i tilltro till den egna 
yrkeskompetensen utan att de i sådana situationer ska ta hjälp av sina erfarenheter och 
kunskaper. Detta kan ses i intervjuerna med kuratorerna att de alla känner sig trygga i sin 
yrkesroll och att de upplever en tilltro till de riktlinjer, kunskaper och färdigheter som de 
besitter. De har förmågan att agera och lutar sig mot de verktyg de har i form av sina tidigare 
utbildningar och erfarenheter och de tror på samtalets behandlande effekt och ber om hjälp i de 
fall det krävs.  
 
5.2.2 Arbetsbeskrivningar och riktlinjer  
Vid frågan om det finns tillgång till riktlinjer, rutiner och policydokument framkommer skilda 
svar från kuratorerna inom de olika verksamhetsfälten. Inom skolan svarar skolkuratorerna att 
de inte har några tydliga riktlinjer i dessa frågor, medan de på BUP och inom primärvården har 
mer tydliga sådana. En av kuratorerna på BUP säger att denne, tack vare mer struktur inom 
psykiatrin gällande metoder, rutiner och riktlinjer, har bättre verktyg för att genomföra en 
bedömning än att endast gå på sin egen känsla och intuition. De har även tillgång till ett intranät 
där det står tydliga riktlinjer, vilka kuratorn dock behöver hålla sig uppdaterad på. Det är 
väldigt viktigt att journalföra alla samtal och vad kuratorn har uppmärksammat i samtalet. På 
frågan om ifall arbetsuppgifterna gällande arbetet med ungdomar som har suicidtankar är 
tydliga, och om det finns riktlinjer för hur ni ska agera, svarar Petra på BUP såhär:  
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Vi har riktlinjer för suicidprevention. [...] Jag tycker riktlinjerna är hyfsat tydliga, men märker att det 
kanske också beror på min erfarenhet från avdelningen. Jag tänker att vi kanske är sämre på 
information/utbildning till nya kollegor (Petra).  

  
Gällande information och utbildning till nya kollegor, som Petra nämner i citatet ovan, 
uttrycker även Anna på BUP liknande åsikter. Nedan ger hon svar på hur organisatoriska 
faktorer som tid, utbildning, ekonomi och personal påverkar arbetet:  
  

Ja men jag tänker när jag började som nyanställd, så skulle jag behövt mer information och tydlig 
information gällande rutiner och riktlinjer. Jag skulle behövt egentligen lite mer utbildning, och jag 
tänker att man skulle önska att det var en självklarhet att alla är med när det är suiciddagarna till 
exempel för det är så pass viktigt ämne [...] så absolut, både när det gäller rutiner och utbildning så 
finns det mycket att önska tycker jag. Och att det är en självklarhet att man som nyanställd går 
igenom det och kollar av, vad har du för kunskap och vad behöver du veta för det är så pass viktigt 
ämne. Ekonomi och utbildning hör ju ihop, för att man behöver kunskap om hur man ska hjälpa 
ungdomar [...] och personalmässigt att det är tydligt från dag ett när man börjar här var man vänder 
sig (Anna).  

  
Vidare säger Anna att det inte finns lika tydliga riktlinjer inom skola och socialtjänst utifrån 
egna erfarenheter, vilket även har framkommit i intervjuer med skolkuratorerna Amanda och 
Jessica. 
 
Två kuratorer på BUP betonar vikten av att en nyanställd får en bra introduktion, som bland 
annat innehåller information om vilka rutiner och riktlinjer arbetsplatsen har, vart man ska 
vända sig om man blir osäker och att man får förtydligande om vilka arbetsuppgifter man har. 
Detta var något som de båda tyckte behövde förbättras, för att det ska underlätta arbetet. 
Eftersom en av dem upplevde att hon saknade en introduktion, var det också något som delvis 
hindrade hennes arbete under hennes första tid. Exempelvis visste hon inte vart hon skulle 
vända sig när hon hade en patient som uttryckte suicidtankar, när det inte fanns varken läkare 
eller psykolog på plats. Utifrån Theorells krav-kontrollmodell (2013) kan det tolkas som att hon 
saknade praktiskt stöd under sin första tid på arbetsplatsen. Det kan tänkas att hon då befann sig 
i den spända situationen, då hon upplevde höga krav och litet beslutsutrymme. Resultatet av 
dessa två faktorer i kombination kan enligt Theorell (2013) leda till att man upplever stress, 
vilket skulle kunna tänkas vara fallet i Annas situation då hon saknade stöd från sin 
arbetsledning i en akut situation.  
 
5.2.3 Handlingsutrymme och stöd 
Organisatoriska faktorer såsom tid, utbildning, ekonomi och personal hänger ihop och påverkar 
arbetssituationen. Vi ställde frågan till samtliga kuratorer om hur dessa faktorer påverkar deras 
arbete med ungdomar som har suicidtankar. Här svarade många att dessa faktorer i stor grad 
styr deras arbete och att de skulle önska mer tid, fler personal och fler utbildningar för att 
förbättra arbetet. Flertalet av kuratorerna uppger att det i grund och botten handlar om ekonomi, 
då det kan begränsa möjligheten att anställa fler personal och att öka antalet utbildningar. 
Frågan ställdes även om kuratorerna har möjlighet att själva bestämma hur de arbetar, varav de 
flesta sade att de hade stora möjligheter att påverka hur de själva utför sitt arbete och disponerar 
sin tid. Här ges ett exempel på hur Lena på BUP besvara denna fråga:  
 

Åh, i det lilla; enorma friheter, i det stora är jag väldigt begränsad i yttre ramarna, jag har en 
stämpelklocka, jag kommer hit, jag har en dator jag registrerar allting, jag kodar, det är ju vissa 
rutiner över vad som händer här. Men om jag plockar fram lera eller om vi ligger och krälar på 
golvet eller bakar muffins, hur jag får till kommunikation, det är inte en själ som lägger sig i, utan 
det är mitt ansvar. Men dom stora ramarna är jag bunden till (Lena). 
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Respondenterna uppger lite skilda svar på frågan om de har fått vidareutbildningar inom 
området av sin arbetsgivare. Många uppger att de har gått steg ett - grundläggande 
psykoterapiutbildning. Vissa har även fått gå på föreläsningar som handlar om suicid medan 
andra inte har fått någon ytterligare utbildning. Lena på BUP uppger att om hon är intresserad 
av en utbildning om suicid som hon tror kan bidra i arbetet och att ifall hon har skäliga 
argument för det så brukar inte hennes chef säga emot. Hon ifrågasätter dock hur mycket mer 
det ger att hon åker iväg på en dyr utbildning i en annan stad mot att avsätta en dag på sin 
arbetsplats till att läsa in sig på den senaste forskningen. Hanna på öppenvården berättar att 
eftersom det är hög arbetsbelastning på BUP önskade hon att de inom öppenvården skulle få 
mera utbildning inom området, vilket skulle kunna bidra till att de kunde avlasta BUP och 
kunna hantera lite svårare ärenden. Elin som är kurator på vårdcentral svarar följande på frågan 
om hon har fått vidareutbildningar inom detta område av sin arbetsgivare: 
 

Jaa, flera gånger, mycket föreläsningar finns det ju inom området, särskilt inom hälso- & sjukvården 
här så finns det ju återkommande möjlighet till vidareutbildning och det har ju jag även gått tidigare 
när jag har jobbat åt ett privat företag någon föreläsning sådär. Och inom kommunen var vi ju också 
men eftersom kommun och landstinget samarbetar så var det ju landstingets föreläsningar som jag 
har varit på då också. Ja jag har kanske gjort det ungefär tre gånger så kanske inte varje år men 
vartannat ungefär (Elin).  

 
På frågan “Om du hade obegränsat med resurser i arbetet med ungdomar som har suicidtankar, 
vad skulle du göra då?” svarar en del av kuratorerna att det hade varit fördelaktigt att ha 
tillgång till en läkare, för att snabbt kunna få en suicidriskbedömning och på så vis underlätta 
arbetet. På vårdcentral och inom psykiatrin finns det läkare i närheten, men inom Öppenvården 
och på Ungdomsmottagning finns det inte. Hanna på öppenvården yttrar att hon skulle önska 
mer resurser till BUP för att minska vårdköerna, vilket hon tror är särskilt viktigt för att 
ungdomar snabbt ska få rätt hjälp. Elin berättar att det ibland händer att en ungdom har uttryckt 
suicidtankar under ett samtal, samtidigt som tiden runnit ur och att Elin har ett nytt möte 
inbokat kort därefter. Dock säger hon att hon får prioritera det som är akut, och avboka det som 
kan vänta. Lisa som arbetar på ungdomsmottagningen uppger att hon ibland kan bli begränsad 
av att de arbetar med korttidsbehandling, vilket delvis kan bero på att de har långa vårdköer. 
Hon skulle önska att hon kunde ha längre behandlingar ibland. Utöver det tycker hon att det 
rent generellt i samhället behöver riktas mer uppmärksamhet åt psykisk ohälsa och läggas mer 
resurser på. Bland annat anser hon att det finns för få kuratorer inom vården, vilket gör att de 
blir överbelastade. Lisa uppger att det oftast finns fler sjukgymnaster på en vårdcentral än vad 
det finns kuratorer, trots att psykisk ohälsa ökar och faktiskt är en av de främsta orsakerna 
bakom sjukskrivningar. Vidare efterfrågar Lisa mer personal både inom psykiatrin och i sin 
egen verksamhet på UMO, vilket kan ses i följande citat: 
 

[...]det beror ju på att psykiatrin har överbelastat helt enkelt, och det är ju ett resursproblem. Vi 
skulle ju också behöva ha mer personal så vi inte har så långa väntetider. Det är ju problem att ett 
problem kan fördjupas när den står i kö i tre månader, det skulle ju kunna vara ett mindre problem 
om man får hjälp tidigare. De har ju som högst motivation när de söker hjälp och den kan ju dala 
(Lisa). 

 
Att kuratorerna uppger att de påverkas av organisatoriska faktorer som tid, ekonomi, personal 
och kunskap, men också uppger att de själva har stor möjlighet att påverka hur de arbetar kan 
beskrivas utifrån begreppet handlingsutrymme. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 
anger att socialarbetarens handlingsutrymme påverkas av organisationens uppdrag men också 
av rutiner, professionella tolkningar samt av faktorer mellan socialarbetare och klient. Utöver 
det påverkas handlingsutrymmet också av faktorer som ekonomi, tid, kunskaper och rättigheter. 
Socialarbetaren har ofta stor frihet i sitt arbete samtidigt som denne är styrd av lagar, regler och 
riktlinjer. Det är socialarbetarens uppgift att använda det utrymme som finns för att möta 



	 28	

klientens behov och samtidigt agera i linje med organisationens uppdrag. Ett mönster som kan 
ses i intervjuerna är att väldigt många efterfrågar mer resurser i form av mer personal hos BUP 
och en ökad tillgång till läkare inom alla verksamheter, vilket skulle vara en stor resurs i 
arbetet, minska vårdköerna och öka handlingsutrymmet för kuratorerna. Ökade resurser skulle 
även ge mer tid i arbetet åt samtalet, vilket har framkommit att ibland är det tidspressat i 
arbetet. Som kurator Elin, som arbetar på vårdcentral, uppger tidigare att det ibland kan uppstå 
en situation där en klient berättar att denne har suicidtankar men att kort därpå har hon ett nytt 
möte inbokat. Hon säger dock att då får man ta sig tid och lösa det, vilket kan tolkas som att 
hon här utnyttjar sitt handlingsutrymme för att prioritera i sitt arbete. Det vill säga att hon gör 
en bedömning om vad hon ska prioritera, exempelvis gällande vad som är mest akut, och 
därmed själv bestämmer hur hon disponerar sin tid. Detta exempel visar på att hon själv fattar 
beslut utifrån sin yrkeskompetens och tidigare erfarenheter för att på bästa sätt möta klientens 
behov.  
 
Flertalet av kuratorerna beskriver vikten av stöd från organisationen och från sina kollegor. 
Något som varit återkommande i flera intervjuer är att kuratorerna i första hand söker stöd hos 
sina kollegor. Hanna, som arbetar inom Öppenvården, säger att hon känner sig trygg i att hon 
får uppbackning och stöd från kollegor och chef, vilket hon anser är oerhört viktigt och en 
förutsättning för arbetet med ungdomar. Hon kan även ringa BUP och få råd och stöd därifrån. 
Flera av kuratorerna lyfter även fram handledning som en stödjande funktion i arbetet. En del 
har handledning en gång i månaden på ett antal timmar medan vissa har handledning 2-3 
gånger per månad. En del av kuratorerna upplever dock att deras chef inte alltid har full 
förståelse för deras arbetssituation, då de själva inte har socionomutbildningen i grunden.  
 
Här beskrivs ett citat från Petra på BUP om vikten av stöd från kollegor och chefer:  
 

[...]här på psykiatrin finns det en kunskap, cheferna förstår att man behöver ha luft mellan besöken, 
dom förstår att man kan behöva liksom följa upp någonting. Man kanske måste omboka det som 
kommer efter. Här vet vi vad vi jobbar med men på socialtjänsten finns det definitivt inte den här 
tiden och första linjen där jag jobbade på UMO. Jättetufft att man bara ska lägga mer och mer på 
dom som ska jobba med det här och då minskar ju möjligheten att hitta och följa upp. Jag tror att 
ungdomar känner i rummet om du är stressad och ska till nästa besök, hur är det med livslusten? Jo 
men det är bra, säger dom då för de vill inte vara till besvär. [...]Så det är jätteviktigt att hur när man 
jobbar med personer som kan vara suicidnära i alla typer av samtalsbehandlingar att man har 
förstående chefer, kollegor och en förstående organisation som gör att vi kan ta hand om det vi får 
fram (Petra).  

 
På frågan vad som fungerar bra i ditt arbete med ungdomar som har suicidtankar svarar Lena på 
BUP följande, vilket belyser vikten av stöd:  
 

Jag tycker det faktum där vi har en organisation, där vi har en vårdavdelning i samma hus. Det är en 
närhetsprincip vi har jouren sitter här, det är alltid folk. Jag är inte ensam. Jag är aldrig ensam, så det 
tycker jag fungerar väldigt bra (Lena).  

 
Anna på BUP svarar liknande på samma fråga: 
  

Men det tycker jag är just här på psykiatrin att det är en levande fråga, inget konstigt. Det kan man 
ju tycka med vanliga människor som inte jobbar i den här världen, haha, och det tycker jag är 
någonting bra. För det tror jag är bra för patienterna, att de inte möts av en stor ångestklump så fort 
de pratar om det. Det som fungerar bra är att jag känner att jag har kollegor att vända mig till, och att 
de finns dem som har mer utbildning i det här än vad jag har. Och de som har till uppgift att göra 
bedömningar, och det är ganska skönt. Det är en trygghet (Anna).  

 
I tidigare forskning beskrivs stöd av kollegor och chef som en av de viktiga komponenterna för 
ett gynnsamt arbete. Brent et al. (2013) beskriver att teamarbete bidrar med olika kompetenser 
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kring området och att ungdomen kan få hjälp med både medicinska och psykosociala problem 
då det ofta behövs när det handlar om en kombination av depression och suicidbenägenhet. 
Teamet kan då bestå av en kurator, specialistsjuksköterska och barnpsykolog. Många kuratorer 
nämner just stöd av sina kollegor som en viktig del i arbetet, samt så arbetar många av dem i 
team med andra yrkesprofessioner och kan på så sätt ta hjälp av varandra. Utifrån Theorells 
krav-kontrollmodell (2013) är stöd en viktig del i att kompensera för de krav som ställs på den 
yrkesprofessionella, och på så vis underlätta arbetet. Som tidigare nämnts önskar dock en del av 
kuratorerna att deras chef skulle ha mer förståelse för deras yrkesroll och arbetssituation, vilket 
upplevs svårt då en del av dem inte är socionomer. Detta skulle kunna förklara varför många av 
kuratorerna istället tar stöd av sina kollegor, som också är socionomer, för att kunna få råd och 
stöd för hur de ska agera i sitt arbete. Brent et al. (2013) anger även handledning som en 
betydande faktor, vilket också beskrivs av kuratorerna som ett viktigt hjälpmedel i arbetet. 
Handledning är ett stöd för den professionelle behandlaren, och som kan användas för att 
diskutera komplexa ärenden. Som tidigare nämnt har samtliga kuratorer handledning i olika 
omfattning. Det kan ses som en viktig del i att underlätta kuratorernas arbete, och utifrån krav-
kontrollmodellen väga upp för att kuratorerna ibland upplever hög arbetsbelastning, vilket i sin 
tur leder till tidspressat schema och en stressande arbetssituation.  
 

6. Slutsatser och diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kuratorer inom olika verksamhetsfält 
arbetar med ungdomar som har suicidtankar samt vad som möjliggör respektive hindrar deras 
arbete. I studiens resultat framkommer att kuratorerna arbetar på olika sätt med ungdomar som 
har suicidtankar beroende på vilken verksamhet de arbetar inom. Skolkuratorerna har en 
stödjande roll och ska hjälpa ungdomen med suicidtankar vidare till nästa instans, medan 
kuratorerna inom primärvården, psykiatrin och öppenvården har en mer behandlande roll i 
arbetet med ungdomar som har suicidtankar. Genom intervjuer med två skolkuratorer 
framkommer att om de kommer i kontakt med ungdomar som uttrycker suicidtankar hos 
skolkuratorn behöver de dels kontakta vårdnadshavare och eventuellt kontakta 
ungdomsmottagning, BUP eller vårdcentral beroende på ungdomens behov. Det framkommer 
att det inte finns tydliga riktlinjer och rutiner inom skola för hur kuratorerna ska agera vid 
sådana situationer. Detta kan tänkas vara problematiskt då det tydligt beskrivs i 
Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma vägledning för elevhälsan (2016) vikten av att 
det finns tydliga riktlinjer inom skola som beskriver vad som ska göras om en elev har 
självmordstankar eller är deprimerad. Eftersom Skolverket och Socialstyrelsen beslutade att ta 
fram vägledningen gemensamt, efter att ha fått i uppdrag att uppdatera elevhälsans vägledning 
samt förstärka insatser för elevhälsan, under 2015 kan det tänkas att det ännu inte hunnit 
arbetats fram riktlinjer inom samtliga skolor. Detta eftersom den gemensamma vägledningen 
utgetts under år 2016. Det skulle också kunna tänkas att kuratorerna var osäkra på vad som 
menades med denna fråga, och därför uppgav att det inte finns några riktlinjer. I Wasserman et 
al. (2015) studie framkommer att utbildning och information samt kamratstöd på skolor har en 
suicidförebyggande verkan. Detta ses även i Zeneres och Lazarus studie (2009) som visar att 
det suicidpreventiva programmet vid namn Trustprogrammet, som fokuserar på att öka 
utbildningsnivån om psykisk ohälsa och suicid hos skolpersonal, vilket bland annat innefattar 
skolkuratorer. Eftersom ungdomar spenderar stor del av sin tid i skolan, då skolplikt föreligger 
om man är under 15 år, kan det tänkas att det kan göras mer i skolan för att upptäcka och 
förebygga psykisk ohälsa och suicid.  
 
I resultatet framkommer att kuratorerna som arbetar på ungdomsmottagning, vårdcentral och 
öppenvården uppger att de arbetar med behandlande samtal. Gemensamt för kuratorerna inom 
dessa verksamhetsfält är att om ungdomen bedöms ha suicidtankar som är mer återkommande 
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och av allvarligare karaktär så bör en kontakt med psykiatrin tas. I tidigare forskning beskrivs 
att Ringskog-Vagnhammar och Wasserman (2017) att om suicidrisk föreligger bör den 
professionelle hjälpa personen att söka hjälp hos rätt instans. Viktigt är att aldrig lämna en 
suicidnära person ensam, innan denne fått akut hjälp. Detta framkommer i flera intervjuer, det 
vill säga att antingen behöver föräldrar följa med till akutenheten alternativt att kuratorn följer 
med. Något som också återkommer i intervjuerna är att våga fråga om ungdomen har tankar på 
att inte vilja leva, vilket stämmer överens med det Nyberg (2013) beskriver, det vill säga att det 
är viktigt som kurator att våga fråga om suicidtankar. Det kan tänkas att just ämnet suicid är 
känsligt och tabubelagt, och då är det extra viktigt att kuratorn som faktiskt arbetar med 
personer som mår dåligt på olika sätt vågar ställa frågan.  
 
Inom primärvården och psykiatrin finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur personal ska 
agera när de kommer i kontakt med suicidnära personer. Dessa innehåller information om vilka 
frågor personal ska ställa till ungdomen och hur man ska bedöma suicidrisk. Detta stämmer 
överens med det Nyberg (2013) förklarar, att inom vård och omsorg ska riktlinjer finnas för vad 
som ska göras när en person uppvisar risk för suicid. Detta minskar risken för att eventuella 
misstag görs och att personal improviserar i ett akut läge. Ibland ser inte alltid verkligheten ut 
så, och många faktorer påverkar arbetet (ibid). Något som framkom under intervjuerna var att 
en kurator upplevde att hon inte fick en tillräckligt genomgående introduktion som nyanställd, 
vilket ledde till att det uppstod situationer i början där hon inte var insatt i rutinerna som 
försvårade arbetet. Att få en grundlig introduktion som nyanställd kan tänkas vara en 
förutsättning för att arbetet ska fungera. Gällande riktlinjer inom hälso- och sjukvården och 
skola kan det tänkas att anledningen till hälso- och sjukvården har tydligare riktlinjer också 
beror på att de har ett mer omfattande ansvar över dessa individer.  
 
Fältgruppen är en verksamhet som skiljer sig lite från de andra verksamheterna, då de arbetar 
på ett förebyggande sätt och erbjuder råd och stöd till ungdomar. Deras arbete handlar främst 
om att förebygga ohälsa och normbrytande beteende hos ungdomar genom att tillhandahålla 
föreläsningar för ungdomarna där de bland annat pratar om missbruk, sociala medier, 
skadegörelse och attityder. De förväntas också hålla sig uppdaterade på ungdomsrelaterade 
ämnen. Detta arbete kan tänkas ha en god förebyggande effekt på ungdomar då tidigare 
forskning Wasserman et al. (2015) visar på att information och utbildning har en 
suicidförebyggande verkan. Detta framkommer i programmet Youth Aware and Mental Health 
(YAM), som syftar till att förbättra kunskaper och färdigheter kring att möta olika hinder och 
svårigheter som kan uppstå i livet, samt att öka kunskapen kring psykisk ohälsa. Med tanke på 
att det förebyggande arbetet mot suicid inte verkar vara prioriterat, vilket framkommer enligt en 
del av intervjupersonerna och i region Örebro läns handlingsplan (2016) kan det tänkas att det 
vore önskvärt att Fältgruppen, alternativt andra verksamheter, inkluderar suicidrelaterade 
föreläsningar i sitt förebyggande arbete. Detta med tanke på att Fältgruppen arbetar med att ge 
råd och stöd till ungdomar och närvara i de miljöer där ungdomar befinner sig. Forskning visar 
att suicidtankar är ett så pass vanligt förekommande fenomen bland ungdomar, varför 
Fältgruppen eller annan förebyggande verksamhet skulle kunna föreläsa om suicid på skolor. 
Detta skulle kunna tänkas bryta stigmat kring suicidtankar och leda till att fler ungdomar pratar 
om sina funderingar kring suicid. Eftersom att det i vägledningen för elevhälsan (2016) 
beskrivs att ungdomar med suicidtankar är dåliga på att prata om sina tankar och känslor med 
personer i sin omgivning, kan det tänkas att det är ett ämne som behöver uppmärksammas, 
särskilt i skolan där ungdomar befinner sig. Om mer fokus läggs på att förebygga psykisk 
ohälsa kan det tänkas på längre sikt minska arbetsbelastningen hos de verksamheter som har det 
yttersta ansvaret över ungdomar med psykiska besvär, exempelvis BUP.  
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Syftet var också att undersöka vad som möjliggör respektive hindrar kuratorernas arbete med 
ungdomar som har suicidtankar. Som tidigare nämnt är en faktor som möjliggör arbetet om 
man inte fått en utförlig introduktion. Flera av kuratorerna uppger att de önskar mer utbildning 
kring ämnet suicid, vilket skulle syfta till att öka kunskaperna om risk- och skyddsfaktorer och 
orsaker bakom suicid. Flertalet internationella studier belyser att stor andel socionomer saknar 
kunskap om suicid, vilket innefattar bland annat risk- och skyddsfaktorer (Osteen, Jacobson & 
Sharpe, 2014: Joe & Niedermeier, 2008: Almeida, O´Brien, Gironda och Gross, 2017: Singer & 
Slovak, 2011: Feldman & Freedenthal, 2006). Detta kan även ses i föreliggande studie då de 
flesta av respondenterna uppger att de efter sin socionomutbildning inte upplevde att de hade 
dem rätta kunskaperna och verktygen att arbeta med individer som har suicidtankar, vilket blir 
problematiskt då flertalet även uppger att de inte har fått någon specifikt riktad vidareutbildning 
gällande suicid av sin arbetsgivare. Detta kan jämföras med Osteens, Jacobsons & Sharpes 
studie (2014) som visade på att socionomer är en av de yrkesgrupper som ofta kommer i 
kontakt med suicidnära personer och därför bör ha kunskap om riskfaktorer för suicid.  
 
Utifrån resultatet har det framkommit att flera av kuratorerna uppger att de viktigaste 
färdigheterna i mötet med ungdomar som har suicidtankar är att vara lugn och trygg. Kuratorn 
ska visa att denne kan hantera att samtala kring detta känsliga ämne, vara närvarande, validera 
ungdomen och skapa en allians till denne. Kuratorn ska även kunna inge hopp och förmedla att 
det finns hjälp att få, vilket kan liknas med det Brent et.al (2013) beskriver är en av de 
avgörande faktorerna i arbetet är relationen mellan behandlaren och ungdomen. Vidare 
beskriver författarna att behandlaren bör besitta relationella färdigheter och kunna använda sig 
själv som ett verktyg i behandlingen exempelvis genom att lyssna, samarbeta, vara bestämd, 
flexibel och inneha ett självförtroende, vilket också kan liknas vid det som respondenterna 
uttryckte i föreliggande studie. Flera faktorer som kuratorerna beskriver är viktiga i arbetet och 
som möjliggör arbetet för dem är att få stöd av kollegor och det team man arbetar inom, ha en 
förstående chef, att få handledning av en kunnig yrkesprofessionell samt att det finns ett 
fungerande samarbete till andra yrkesgrupper. Kuratorerna uppger att de känner sig trygga i att 
det alltid finns hjälp att få av kompetenta kollegor eller att de kan ta kontakt med andra 
verksamheter som exempelvis BUP för rådgivning. Detta kan liknas med det Brent et.al (2013) 
anger, det vill säga att teamarbete har en gynnande verkan på arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar då det kan tänkas bidra till att få en heltäckande bild eftersom de olika 
professionerna har olika infallsvinklar, vilket är gynnsamt då suicid är ett komplext fenomen. 
Handledning är även en punkt som Brent et. al (2013) belyser är viktigt i arbetet då syftet är att 
det ska utveckla behandlarens färdigheter, vilket ska vara gynnande för arbetet med ungdomar 
som har suicidtankar. I samtliga intervjuer framkommer det att kuratorerna upplever att de har 
stora möjligheter att själva påverka sitt arbete och att de har ett stort handlingsutrymme. Detta 
är något som kan möjliggöra deras arbete och arbetssituation. Dock framkommer det att det 
finns många utvecklingsområden i arbetet, som exempelvis att det föreligger långa vårdköer, 
begränsad ekonomi och därmed begränsade resurser som personal. Dessa faktorer har de 
mindre möjlighet att påverka, vilket kan antas är något som hindrar arbetet. Med tanke på att 
det upprättas en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa (Region 
Örebro Län, 2016) kan det tänkas att processen är igång att rikta fler resurser till detta område, 
som bland annat att öka kompetensnivån hos nyckelpersoner samt att förbättra samarbetet.  
 
6.1 Metoddiskussion 
En del metodaspekter bör lyftas fram och diskuteras. En aspekt som kan diskuteras var att 
givna teman inte bestämdes på förhand, utan fick utvecklas längre fram i studien. Som tidigare 
nämnt användes en abduktiv ansats, vilket innebär en flexibilitet och öppenhet i arbetet. Efter 
att intervjuerna genomförts och teman arbetats fram, behövde dock en del frågeställningar 
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förtydligas och kompletteras.  En del av intervjupersonerna har dock inte besvarat dessa frågor, 
vilket har lett till ett begränsat material gällande just dessa frågeställningar. Det kan också 
nämnas att vi fick begränsade svar på vissa frågor i intervjuguiden. En av dessa frågor var “Hur 
påverkar organisatoriska faktorer såsom tid, utbildning, ekonomi och personal ditt arbete med 
ungdomar som har suicidtankar”. Eftersom denna fråga är väldigt bred berördes ibland bara en 
del av dessa faktorer. Här kan det tänkas att det hade varit bättre att dela upp faktorerna var för 
sig. Under intervjuerna märktes det av att en del av frågorna var något vagt formulerade, vilket 
medförde att en del av intervjupersonerna inte besvarade den ursprungliga tanken med 
frågeställningen. Dock har materialet ändå kunnat appliceras till studien, men vissa andra 
frågeställningar hade varit att föredra eller hade kunnat bidra till ett fylligare material.  
En styrka med studien är att många kuratorer var intresserade av att medverka, vilket gjorde att 
flertalet verksamhetsfält har undersökts. Detta har varit önskvärt då syftet är att beskriva hur 
kuratorer inom olika verksamhetsfält arbetar med ungdomar som har suicidtankar. Utöver det 
har även flera respondenter inom samma verksamhet deltagit i studien, vilket också har varit 
önskvärt. Styrkan har således varit att detta har lett till en så heltäckande bild som möjligt för 
att besvara studiens syfte, utifrån de förutsättningar vi har. På grund av tidsramen så gjordes 
bedömningen att avgränsa oss till elva respondenter. Det hade dock varit fördelaktigt att ha två 
respondenter från varje verksamhet, men med tanke på tidsramen var detta inte genomförbart. 
Utöver det har det inom vissa verksamheter endast varit en kurator intresserad av att medverka 
i studien. Det hade vidare varit önskvärt att ha med kuratorer från ännu fler verksamhetsfält, 
exempelvis inom frivilliga organisationer, eftersom att vi är medvetna om att det finns många 
fler verksamhetsfält än de som redan medverkar i studien.  
 
6.2 Förslag på vidare forskning  
Några intressanta aspekter som upptäcks var att flertalet av kuratorerna träffar fler unga tjejer 
än unga killar. Samtidigt visar forskning att suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga 
killar medan det är den näst vanligaste orsaken bland flickor. Statistik visar alltså att det är 
betydligt fler unga killar än tjejer som tar sitt liv. Det här är således ett utvecklingsområde som 
behöver uppmärksammas ännu mer. Trots att det är fler killar som dör i suicid är det fler tjejer 
som söker hjälp för sitt psykiska mående, enligt flera av respondenterna i studien. Detta kan 
troligtvis ha att göra med att det är skambelagt att må psykiskt dåligt, varför det är många som 
är ensamma i sitt psykiska mående. Detta område har inte lyfts fram tillräckligt mycket i 
föreliggande studie, då det hade krävts mer fokus och utrymme om ämnet under avsnitten 
tidigare forskning och resultat- och analysdelen. Vi har däremot valt att lyfta fram det som ett 
utvecklingsområde och som förslag på vidare forskning. Utöver det framkom en intressant 
aspekt gällande fördelning av kuratorer jämfört med andra yrkesgrupper på vårdcentraler. Detta 
var något som lyftes fram av en intervjuperson, som var av uppfattningen att det finns fler 
sjukgymnaster än vad det finns kuratorer trots att psykisk ohälsa är en av de ledande orsakerna 
till sjukskrivningar. Detta var något som vi själva undersökte på Regionens Örebro läns 
hemsida, där det framkom att flertalet vårdcentraler faktiskt har fler sjukgymnaster än vad det 
finns kuratorer. Även detta ämne skulle behövas mer forskning om. Båda ovanstående ämnena 
är relevanta inom socialt arbete då det har visat sig vara områden som behöver forskas mer 
kring och utvecklas, för att det i sin tur ska kunna förbättra kuratorers arbete med människor 
som mår psykiskt dålig och eventuellt har suicidtankar. Utifrån studiens resultat framkommer 
det att många kuratorer anser att det behöver läggas mer resurser på det förebyggande arbetet 
mot suicid, exempelvis att öka kunskapsnivån hos yrkespersoner samt att föreläsa på skolor. 
Detta område är något som blivit mer prioriterat under de senaste åren om man ser till 
Riksdagens beslut till att införa åtgärdsområden och att upprätta handlingsplaner för att arbeta 
med suicidprevention. Förhoppningsvis kommer detta leda till att detta område utvecklas och 
förbättras och att målet med en nollvision för suicid så småningom kan uppnås.  
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Bilaga 1 

 
Informationsbrev 
 

Hej! 
  
Vi är två socionomstudenter som går termin 6 vid Örebro universitet och som ska skriva C-
uppsats under denna termin. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur kuratorer arbetar med 
ungdomar som har suicidtankar. Intervjuerna kommer vara relativt korta, max en timme, och vi 
kan anpassa oss efter när du har tid och möjlighet. Intervjufrågorna kommer att beröra vissa 
teman och den information som lämnas kommer att behandlas med konfidentialitet.  
  
Vi skulle bli väldigt tacksamma om du vill delta och uppskattar om vi får ett svar så snart som 
möjligt. 
  
Med vänliga hälsningar, 
Sara Danielsen och Rebecca Nilsson 
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Bilaga 2  
 
Samtyckesblankett   
  
Syftet med vår studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur kuratorer arbetar med ungdomar 
och unga vuxna som har suicidtankar. Att delta i intervjun är frivilligt och det går att avbryta 
deltagandet när som helst. Det du säger kommer att spelas in och enbart användas till vår C-uppsats. All 
information som lämnas kommer att behandlas med konfidentialitet. Inspelningen kommer sedan att 
raderas. I C-uppsatsen kommer citat och referat från dig att användas. Enligt de forskningsetiska 
reglerna kommer det ursprungliga materialet endast att läsas av oss samt av vår handledare. Vi som 
intervjuar har tystnadsplikt och är därmed sekretesskyddade. Intervjuerna beräknas ta cirka 1-1,5 timme. 
  
Om du bestämmer dig för att medverka enligt villkoren ber vi dig fylla i följande uppgifter: 
  
  
  
____________________________ 
Underskrift, datum 
  
  
  
____________________________ 
Namnförtydligande 
  
 

 

 

Vid eventuella funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.  
 

 

Sara Danielsen 
Tel. nr: 070-7716911 
Email: saradanielsen@hotmail.com 
 
Rebecca Nilsson 
Tel. nr: 072-5065229 
Email: nilsson90rebecca2c@outlook.com 
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Bilaga 3  

 
Intervjuguide  
 
Inledande frågor 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat som kurator? 
Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet inom socialt arbete? 
Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 
 
Kunskap och utbildning  
Efter din socionomutbildning kände du då att du hade de rätta kunskaperna/verktygen för att 
kunna arbeta med individer som har suicidtankar? 
Har du någon gång fått utbildning inom detta område av din arbetsgivare? Hur ofta?  
Har du någon vidareutbildning som rör detta område?  
  
Erfarenhet av ungdomar med suicidtankar 
Vilken erfarenhet har du av att möta ungdomar med suicidtankar? 
Vad är din uppfattning om hur vanligt förekommande det är med ungdomar som har 
suicidtankar? 
Har du märkt om det skett någon förändring inom detta område? Har problematiken 
ökat/minskat? 
Om du upplevt att det skett en förändring, vad tror du att det kan bero på? 
Vad är din uppfattning om vad ungdomarna själva tror är orsaken/orsakerna till att de har mått 
psykiskt dåligt och eventuellt haft suicidtankar?  
Finns det eventuella skillnader mellan tjejer och killar när det gäller suicidtankar? 
 
Arbetssätt och metoder  
Hur upptäcker du när en ungdom visar tecken på suicidtankar?  
Hur går du tillväga när en ungdom visar tecken på att denne har suicidtankar? (rent praktiskt)  
Finns det specifika rutiner/riktlinjer/policydokument för hur ni ska agera när ungdomar har 
suicidtankar? 
Finns det specifika metoder/arbetssätt som du använder när du kommer i kontakt med 
ungdomar som har suicidtankar?  
När du möter ungdomar med suicidtankar, vad tycker du är viktigt i bemötandet? 
Hur ställer du dig till att ge medicinsk behandling till dessa ungdomar? 
Har ni något förebyggande arbete mot suicid hos ungdomar? (exempel information till 
ungdomar gällande all psykisk ohälsa, missbruk etc.)  
Samverkar ni med andra yrkesprofessionella i ärenden med ungdomar? Hur tycker du att det 
fungerar?  
 
Handlingsutrymme och organisation 
Hur påverkar lagstiftningen dig i ditt arbete med ungdomar med suicidtankar?  
Hur upplever du att resurser som tid, utbildning, ekonomi och personal påverkar ditt arbete med 
ungdomar som har suicidtankar? 
Hur upplever du dina möjligheter att själv bestämma hur du arbetar?  
Om du har fria händer och obegränsat med resurser i arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar, vad skulle du göra då?  
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Yrkesroll 
Vilka förväntningar har du på din yrkesroll i arbetet med ungdomar som mår psykiskt dåligt? 
Hur väl känner du dig säker och trygg i det praktiska arbetet? 
Händer det att du känner dig tveksam på hur du på bästa sätt ska utföra dina arbetsuppgifter? 
Upplever du att du får det stöd du behöver för att hantera dina arbetsuppgifter, och i så fall från 
vilka? 
 
Etiska aspekter 
Hur reflekterar du kring din tystnadsplikt när det gäller att kontakta föräldrar? 
Hur ställer du dig till tystnadsplikten när det gäller att ta kontakt med andra 
yrkesprofessionella?  
 
Övriga frågor 
Vad fungerar bra i ditt arbete med ungdomar som har suicidtankar?  
Vad fungerar mindre bra i ditt arbete med ungdomar som har suicidtankar? Kan du se några 
utvecklingsområden? 
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Bilaga 4  
 
Kompletterande mail gällande intervjuguide  
 
Vi har några kompletterande frågor som vi skulle uppskatta om du kunde besvara via mail. Vi 
ställde tidigare dessa frågor som du redan besvarat:   
 

• Hur väl känner du dig säker och trygg i det praktiska arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar? 

• Händer det att du känner dig tveksam på hur du på bästa sätt ska hjälpa ungdomar som 
har suicidtankar? 

 
Här skulle vi vilja veta mer om dina tankar kring vilka skäl som finns till att du antingen känner 
dig säker eller osäker i ditt arbete. Vi skulle även vilja veta mer om hur du agerar om du känner 
dig osäker i arbetet med ungdomar som har suicidtankar. 
 
Sedan vill vi förtydliga dessa frågor och ha svar på: 

• Vad förväntas du göra i arbetet med ungdomar som har suicidtankar? (Här vill vi veta 
mer praktiskt kring vad du förväntas göra, vilka eventuella krav som finns osv.) 

• Är arbetsuppgifterna när det gäller arbetet med ungdomar som har suicidtankar tydliga 
eller otydliga? Finns det riktlinjer för hur ni ska agera? (Utveckla gärna) 

• Vilka kunskaper och färdigheter behöver kuratorer ha i arbetet med ungdomar som har 
suicidtankar? Upplever du att du själv har sådana kunskaper och färdigheter? 

 


