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Sammanfattning  
Ett flertal forskningsstudier visar att psykisk ohälsa går allt lägre ner i åldrarna, framförallt 
bland flickor där ohälsan i vissa fall har dubblerats de senaste åren. Allt fler unga flickor ut-
vecklar ångestproblematik, sömnsvårigheter och självskadebeteenden. En kontext där 
ungdomar spenderar större delen av sin tid, samt där det finns vuxna som har möjlighet att 
förebygga psykisk ohälsa, är i skolan. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur 
skolkuratorer konstruerar psykisk ohälsa hos flickor i årskurs 7-9.  

För att uppnå detta syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med skolkuratorer i två större 
städer. Materialet har analyserats med en diskursteoretisk analys med utgångspunkt i det 
socialkonstruktivistiska perspektivet. Vidare har genusteori kompletterat analysen. I våra 
informanters utsagor framkommer att de definierar psykisk ohälsa i relation till den enskildes 
funktion i vardagen. Informanterna talade kring faktorer som försämrade skolresultat, hög 
frånvaro, försämrade relationer till familj och kamrater som tecken på psykisk ohälsa. Vidare 
genomsyrades informanternas konstruktioner även av en diskurs kring den “duktiga flickan”. 
Informanterna talade här kring högpresterande flickor med stora ambitioner, stort socialt 
nätverk, samt en väl fungerande vardag. Dessa flickor beskrevs, trots att de fungerande väl i sin 
vardag, må mycket dåligt med stress, ångest och depressionsliknande symtom. Vår empiri 
skildrar också hur skolkuratorer talade om orsaker till psykisk ohälsa. I konstruktioner kring 
orsaker talar informanterna om riskfaktorer, det rådande samhällsklimatet och sociala medier. 
Resultatet framhåller till sist informanternas tal om vikten av förebyggande arbete som åtgärd 
för att minska den psykiska ohälsan hos flickor i årskurs 7-9. Då det finns en avsaknad av 
socialkonstruktivistiska studier kring psykisk ohälsa bland unga anser vi att vår studie kan bidra 
med ny kunskap inom fältet genom att vi anlagt detta perspektiv.  

Nyckelord 
Psykisk ohälsa, Skolkuratorer, Diskurs, Flickor 
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1. Inledning 

En människas levnadsvanor grundläggs under barn- och ungdomsåren. Hälsorisker i tidiga 
levnadsår, både psykiska och fysiska, kan påverka en individs tillvaro för resten av livet. Att 
unga individer uppnår bästa möjliga hälsa är således avgörande. Forskning visar att stöd och 
hjälp i ett tidigt skede kan vara livsviktigt för den enskilde individen, och i förlängningen även 
lönsamt för samhället. Folkhälsoutvecklingen i samhället är i hög grad beroende av att barn och 
unga garanteras en god hälsa samt goda levnadsvanor och levnadsförhållanden (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2013:29).  

Ett flertal forskningsstudier visar att psykisk ohälsa går allt lägre ner i åldrarna, framförallt 
bland flickor där ohälsan i vissa fall har dubblerats de senaste åren. Allt fler unga flickor 
utvecklar ångestproblematik, sömnsvårigheter och självskadebeteenden. Under 1980 och 1990-
talen stegrade de självrapporterade psykiska och somatiska besvären bland 15-åringar men 
därefter avtog ökningen. Nu ökar dock återigen andelen flickor med besvär framförallt bland 13 
och 15-åriga flickor på högstadiet. Upplevelser av symtom som ängslan, ångest och nervositet 
har visat sig vara tecken på en eventuell utveckling av allvarlig psykisk ohälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2014:6,19). Detta högst aktuella sociala problem diskuteras inte bara 
inom forskningen utan debatteras både politiskt och medialt. Det är avgörande för dessa flickor 
att få det stöd och hjälp de behöver i ett tidigt skede. Vi anser att ljus måste riktas mot denna 
grupp av unga flickor och att vuxenvärlden bör agera snabbt för att ge flickorna bästa möjliga 
förutsättningar för ett liv fritt från psykisk ohälsa. 
 
Den polske sociologen Zygmunt Bauman (2001) talar om att samhället idag låter individen, 
framför allt unga, göra mer fria val. Det skapas en förväntan på vad och hur de unga ska 
prestera. Tidigare handlade det om att individen "ville för mycket" medan det nu i mångt och 
mycket handlar om att vi uppnår för lite i relation till vad som förväntas av oss. Unga 
människors förväntningar har ökat snabbare än deras livsmöjligheter. I takt med att individens 
levnadsvillkor har ökat, ökar också förväntningarna på de unga (Bauman, 2001). Vi tror att en 
förutsättning för att närma sig de orsaker som kan vara bidragande till ökningen av psykisk 
ohälsa bland flickor är att kritiskt reflektera kring de kontexter dessa flickor rör sig i. En 
betydande kontext där ungdomar spenderar större delen av sin tid, samt där det finns viktiga 
vuxna som har möjlighet att förebygga psykisk ohälsa, är i skolan. I Socialstyrelsens och 
Skolverkets gemensamma styrdokument Vägledning för elevhälsan från 2014 beskrivs att 
skolpersonal inte bara har ansvar över elevers utbildning utan även ett psykosocialt ansvar över 
eleverna. All personal på skolan ska verka för den enskilde elevens välbefinnande. Dock bär 
elevhälsoteamet ett särskilt ansvar för detta, i vilket skolkuratorer ingår. Det är denna grupp av 
professionella som besitter den största kompetensen i skolan kring den psykosociala hälsan hos 
elever. Skolkuratorer bär, tillsammans med elevhälsoteamet, det yttersta ansvaret för att stötta 
elever till att få det stöd de behöver (Socialstyrelsen m.fl., 2014). Hur skolkuratorerna arbetar 
kring ökningen av psykisk ohälsa bland flickor är således, enligt vår mening, mycket viktigt för 
den enskilde elevens framtida hälsa.  
 
 



5	  
	  

År 2010 trädde den nya skollagen i kraft med avsikt att säkerställa att elevers behov av stöd i 
skolan uppfylls. Till skillnad från tidigare lagrum fastställs att skolkuratorn nu har en 
lagstadgad plats i skolan (Prop. 2009/10:165). Skolkuratorn har ett ansvar kring att arbeta med 
stöd och motivationssamtal, kris och konfliktsamtal samt utredande samtal med både elever och 
föräldrar. Denne företräder också elever i behov av särskilt stöd och ger handledning och 
konsultation till skolans personal (Socialstyrelsen, 2014:38). Skolkuratorer har i grunden ofta 
en socionomexamen och är således en yrkesgrupp vi vill fokusera på då de representerar vårt 
framtida yrkesfält (Socialstyrelsen, 2014).  

Den franske filosofen och idéhistorikern Michael Foucault publicerade 1961 boken Vansinnets 
historia under den klassiska epoken som i mångt och mycket utgjort grunden för debatten kring 
den moderna psykiatrin. Detta verk lyfter vikten av att kritiskt reflektera kring diskurser samt 
vikten av att vara medveten om att dessa konstruktioner är något som förändras och förskjuts 
över tid och kontext. Genom en kritisk analys av samhället, makt och synen på förnuft 
respektive oförnuft beskriver Foucault (1961) hur diskursen kring psykisk ohälsa förskjutits och 
skiftat utifrån samhälleliga förhållanden. Enligt Foucault (1961) har vi genom alla tider gjort 
särskiljningar i samhället mellan det avvikande och normala och dessa särskiljningar har 
baserats på samhällets klimat snarare än vetenskapliga resonemang (Foucault, 1961). Foucault 
menar vidare att psykisk ohälsa är något som konstitueras av individens avvikande handlingar. 
Med Foucaults resonemang i ryggen avser vi i denna studie fördjupa oss i diskursernas värld. 
Genom att titta på hur skolkuratorerna talar om psykisk ohälsa kan vi få insyn i hur begreppet 
konstrueras och hur diskurserna kring psykisk ohälsa figurerar inom skolans väggar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt övergripande syfte är följaktligen att studera hur skolkuratorer konstruerar begreppet 
psykisk ohälsa bland flickor i årskurs 7-9. Vi undersöker detta genom följande frågeställningar: 
 

• Hur definierar skolkuratorer begreppet psykisk ohälsa? 
• Vad anser skolkuratorer orsakar psykisk ohälsa? 
• Hur talar skolkuratorerna om förebyggande arbete av psykisk ohälsa? 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Efter detta inledande kapitel följer kapitel två där vi främst 
redogör för tidigare forskning om psykisk ohälsa. Detta leder sedan till kapitel tre där våra 
teoretiska utgångspunkter, socialkonstruktivism, diskursteori och genusteori presenteras. Vidare 
följer kapitlet om metodologisk ansats, urval och utförande samt vår valda analysmetod. 
Därefter redogörs även för studiens kvalité och etiska överväganden. I nästkommande kapitel 
presenteras studiens resultat och analys. Sista kapitlet utgörs av en diskussion av uppsatsens 
huvuddrag i relation till teori, tidigare forskning och metod. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för implikationer för socialt arbete.     
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel redovisas och presenteras tidigare forskning med fokus på psykisk ohälsa bland 
unga. Då vi upplevde att forskning kring psykisk ohälsa ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv var svår att finna kommer forskningen som presenteras nedan att främst representera 
den positivistiska forskningstraditionen men det förekommer även inslag av den 
fenomenologiska forskningen. Forskningen vi presenterar nedan berör även skolkuratorn som 
profession och forskning kring förebyggande arbete. Forskningen är både svensk och 
internationell.  
 
2.1 Psykisk ohälsa bland unga  

Psykisk ohälsa används som en paraplyterm för att omfamna ett kontinuum från svåra 
störningar/sjukdomar till en mångfald av vanliga psykisk hälsoproblem och milda symtom med 
varierande intensitet och ihållande. De milda symtomen kan skapa personligt lidande, men behöver 
inte innebära en psykiatrisk diagnos (Vilhelmsson, 2014:65).  

 
Psykisk ohälsa anses av många vara ett svårdefinierat begrepp. Ovan definieras det av Anderas 
Vilhelmsson (2014), som i en artikel från socialmedicinsk tidskrift presenterar den enligt 
honom allmänt vedertagna definitionen av psykisk ohälsa. Dock menar Lisa Hunter och Megan 
Tomb (2004) i en vetenskaplig artikel som undersöker betydelsen av förebyggande insatser vid 
ångestrelaterade problem hos unga, att det inte existerar en allmän definition av psykisk ohälsa 
utan att symtomen för psykisk ohälsa ofta skiljer sig åt, särskilt mellan unga och vuxna. Enligt 
Hunter och Tomb (2004) är ungas symptom på psykisk ohälsa unika och kan uttryckas på flera 
sätt. De menar att uttrycken ofta definieras av stark oro, nervositet, rastlöshet, 
tillbakadragenhet, sömnsvårigheter och ett stört ätbeteende.  

I Folkhälsomyndighetens rapport från 2013/2014, som bygger på en studie kring skolbarns 
hälsovanor i Sverige, återfinns forskning kring unga flickors psykiska ohälsa. Studien baseras 
på en anonym enkätundersökning och har genomförts bland 11-, 13- och 15-åringar. Denna 
syftar till att öka kunskapen om de levnadsvanor – och förhållanden som anses viktiga för barns 
hälsa och belyser både den psykiska och fysiska hälsan. Undersökningen besvarades i januari 
2014 av sammanlagt 8000 elever i de aktuella åldrarna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 69 
procent. Urvalet utfördes i varje årskurs med en ”klusterdesign” i två steg. Först valdes ett antal 
skolor slumpmässigt ut så att de ska vara representativa för hela landet. Vidare slumpades en 
klass ut från varje skola (Folkhälsomyndigheten, 2014:11-13). 
 
I rapporten återfinns intressanta upptäckter kring ungas psykiska ohälsa. Rapporten uppger att 
utav de 1151 deltagande 13-åriga flickorna så har upp till var femte flicka försökt att gå ner i 
vikt. Andelen 15-åriga flickor som upplever minst två psykiska och/eller fysiska besvär så som 
sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation eller nervositet minst en gång i veckan fortsätter att 
öka markant. 57 procent av de 1415 deltagande 15-åriga flickorna uppger att de har minst två 
psykiska eller fysiska problem i veckan, vilket är den högsta procentsatsen sedan studien 
började under 1985 (Folkhälsomyndigheten, 2014:19). Med psykiska besvär menas exempelvis 



7	  
	  

nedstämdhet, irritation och nervositet medan fysiska besvär innefattar exempelvis 
sömnsvårigheter och huvudvärk. Rapporten visar också att högstadieflickors upplevelser av 
ovanstående besvär är dubbelt så många som för pojkar i högstadiet. Under 2013 till 2014 
uppgav 26 procent av de 1151 deltagande 13-åriga flickorna att de känt sig nervösa mer än en 
gång i veckan, en dubblering mot andelen pojkar där 13 procent av de 1132 deltagande 
pojkarna upplevde nervositet mer än en gång i veckan (Folkhälsomyndigheten, 2014:21-27). På 
andra områden visar dock Folkhälsomyndighetens rapport på faktorer gynnsamma för flickors 
hälsa. Alkoholanvändningen och tobaksanvändningen har minskat bland ungdomar 
(Folkhälsomyndigheten, 2014:41-43) samtidigt som motion och en mer näringsrik kosthållning 
har ökat (Folkhälsomyndigheten, 2014:34). Dock är vi medvetna kring att denna studie gjorts 
utifrån självrapporterade upplevelser av den psykiska ohälsan, vilket kan bidra till att eleverna 
reviderat svaren. Det har inte heller samlats in något material från utomstående personer, så 
som lärare eller föräldrar. Dock är det en relativt hög procentsats som deltagit i studien och med 
hjälp av en anonym enkätundersökning tror vi att det är lättare att vara ärlig vid frågor som 
berör känsliga ämnen.  
 
Marianne Cederblad (2013) menar, likt Folkhälsomyndighetens rapport, att tonårsflickor 
upplever mer nedstämdhet och oro än pojkar i samma ålder. Hon beskriver även att sjukhusvård 
för depression har ökat mer bland flickor än bland pojkar i motsvarande ålder (Cederblad 
2013:1) Det är dock viktigt att poängtera att Cederblad endast sammanställt annan forskning 
och därför inte gjort några egna studier på ämnet. Med det sagt visar hennes artikel ändå på att 
flera forskningsstudier är överens om att tonårsflickor upplever mer nedstämdhet och oro än 
pojkar och därför ansåg vi det vara viktigt att lyfta även denna artikel. 

I en FoU-rapport från Stockholms stad, genomförd av Anders Ekstrand (2006), granskas hur 
skolungdomar mår psykiskt samt hur risk- och skyddsfaktorer är relaterade till psykisk ohälsa. 
Ekstrand definierar till skillnad från Folkhälsomyndigheten (2014) och Vilhelmsson (2014) 
psykisk ohälsa som psykosomatiska besvär, emotionella problem samt självförtroendeproblem. 
Studien baseras på enkätsvar från nästan 10000 skolungdomar i Stockholm i grundskolans 
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Då vi endast fokuserar på psykisk ohälsa hos flickor i 
högstadiet har vi uteslutande studerat de delar som berör årskurs 9. 2609 stycken flickor och 
2738 pojkar i årskurs 9 deltog i studien. Studien visar tydligt, likt Cederblad (2013), att psykisk 
ohälsa är vanligare hos flickor än pojkar i årskurs 9. Studien stärker också det faktum att 
sömnsvårigheter är ett stort problem och att flickor har större problem med detta jämfört med 
pojkar i samma ålder (Ekstrand, 2006). Vi är även här medvetna om att det är den enskilde 
eleven som tolkar innebörden i frågorna. Psykisk ohälsa är som tidigare nämnt ett svårdefinierat 
begrepp och därför finns det utrymme för subjektivitet. Vi anser dock att dessa typer av studier 
möjliggör en övergripande bild av hur ungdomar mår och därför är viktiga att redogöra för.  

Ulf Jonsson undersöker i sin avhandling från 2010 hur depression i tonåren leder till 
psykosociala problem senare i livet (Jonsson, 2010:9). Ett av de mest betydande psykiska 
besvären hos unga är nedstämdhet, som Jonsson menar kan leda till depression. Avhandlingen 
grundar sig i en 15 år lång uppföljning av en undersökning kring tonårsdepression. 
Undersökningen startade mellan 1991-1993 då eleverna var 16-17 år och uppföljdes sedan 
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2006-2008 när de var mellan 30-33 år. Av totalt 2465 ungdomar i åldersgruppen deltog 2300 
ungdomar i en screening för depression med självskattningsskalor. De eleverna med positiva 
screening-resultat blev tillfrågade att göra en intervju, vilket var 631 personer. 80 procent av 
dessa var kvinnor, vilket Jonsson menar stärker tidigare forskning kring att kvinnor mår sämre 
än män. 609 personer deltog slutligen i den uppföljande studien där intervjuer genomfördes och 
information från nationella register granskades (Jonsson, 2010:21). 
 
Jonsson redovisar i sin studie att tillståndet depression ofta debuterar i tonåren där det sker en 
snabb utveckling av sociala, känslomässiga och kognitiva förmågor hos människan. Att drabbas 
av depression under tonåren har en negativ effekt på flera plan, inte minst senare i livet. Studien 
visar att de personer som lidit av depression i tonåren i mindre utsträckning tog en examen vid 
högskola. De kvinnor som lidit av depression under tonåren rapporterade vid uppföljningen att 
de genom livet haft problem i relationer med vänner och partners. Fortsatt utvecklad 
problematik kring psykisk ohälsa var också vanligt förekommande hos de med långvariga 
depressioner i tonåren. Tonårsdepressionerna visade sig också i viss utsträckning leda till 
samsjuklighet med ångestsyndrom och utåtagerande störningar. Jonsson menar således att 
depression i tonåren är förknippat med fortsatta psykosociala problem i vuxen ålder. Han 
framhåller därför vikten av att kartlägga tidig identifiering och behandling av depression för att 
förbättra utfallet för den enskilde. Jonsson anser också att den långsiktiga effekten av insatser 
kring dessa typer av problem bör undersökas närmare (Jonsson, 2010:41).            
 
Ett ytterligare förekommande psykiskt besvär hos ungdomar är stress. I en studie gjord av 
Diane De Anda et al. (1997) undersöks upplevd stress och psykisk ohälsa hos 54 ungdomar i 
Los Angeles. Totalt deltog 16 pojkar och 38 flickor i åldrarna 12-14 år. Ungdomarna fick 
besvara två utförliga självrapportsenkäter angående stressrelaterade problem. Denna studie 
visar likt tidigare presenterad forskning att flickor i högre utsträckning upplevde 
stressrelaterade problem jämfört med jämnåriga pojkar. De anda et al. ställer sig dock frågan 
om detta kan dock bero på att flickor är mer benägna att tala om sin psykisk ohälsa jämfört med 
pojkar. Resultatet visar också att den ideala platsen för preventivt arbete kring psykisk ohälsa är 
i skolan, detta dels för att skolrelaterade psykiska problem är vanliga. Det är även effektivt 
eftersom skolpersonal kan hjälpa ungdomar att utveckla copingstrategier för att hantera sin 
psykiska ohälsa (De Anda et al., 1997:90,95). Att studien är snart 20 år gammal och inte utförs i 
Sverige anser vi inte vara något större problem då det visar sig att psykisk ohälsa är ett 
internationellt socialt problem. Dock ställer vi oss frågande till om De Anda (1997) kan uttala 
sig kring huruvida ett kön skulle vara mer benäget att tala om sin psykiska ohälsa än det andra 
med beaktning av det relativt lilla urvalet studien baseras på.  
 
Liknande problem hos ungdomar i skolan beskrivs i en artikel av Wiklund et al. från 2012. Här 
kartläggs att självrapporterade besvär så som smärta, sömnproblem, ångest, och olika 
stressrelaterade problem verkar ha ökat över tid bland äldre ungdomar, särskilt flickor (Wiklund 
et al., 2012:1). Syftet med Wiklunds studie har därför varit att undersöka upplevd stress samt 
mentala och subjektiva hälsoproblem bland 16-18 åringar i norra Sverige. Författarna 
undersökte detta genom en enkätundersökning på tre olika skolor där totalt 1033 av 1176 elever 
besvarade enkäten. Författarna menar att resultatet av studien tyder på att skolungdomars 
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negativa upplevelser av sin mentala ohälsa är vanligt under tonåren. Dessa negativa upplevelser 
är särskilt vanligt hos flickor. Dessutom visar resultatet att upplevd stress och höga krav kan 
vara betydande förklaringsfaktorer till varför den psykiska ohälsan uppstår. Det är också viktigt 
att framtida studier bör vara uppmärksamma på balansen mellan könsrelaterade krav, upplevd 
kontroll och socialt stöd, speciellt i skolmiljön. Detta avsåg vi ta fasta på i vår studie. 
Författarna menar även att klyftan mellan könen i ungdomars psykiska hälsa inte studerats 
tillräckligt och måste utredas ytterligare (Wiklund et al., 2012:11). Studien kan dock inte visa 
på om det är den upplevda stressen som orsakar hälsoproblem eller vice versa. Den stärker dock 
det faktum att det existerar signifikanta könsskillnader i förekomsten av upplevd stress.  
   
Som ovan nämnt kartläggs således att flickor, i större utsträckning än pojkar, lider av ovan 
framlagda psykiska besvär. I en avhandling av Maria Strömbäck (2014) diskuteras flickors 
psykiska ohälsa med ett genusorienterat och sociokulturellt perspektiv. Avhandlingen innehåller 
fyra delstudier där samtliga genomfördes på en ungdomshälsomottagning. En 
interventionsmodell i form av stresshanteringskurser för unga kvinnor prövades och 
utvärderades därefter med hjälp av intervjuer och enkäter. Totalt deltog 65 kvinnor mellan 15 
och 25 år i kurserna (Strömbäck, 2014:20-21). Resultatet av den fenomenologiskt inriktade 
avhandlingen visar att unga kvinnor har komplexa symtom med hög grad av psykiska besvär så 
som ångest, depression och kroppsliga besvär. Även en negativ självbild och upplevelser av 
kroppsligt obehag visade sig vara vanligt. I avhandlingen nämns dock att om kvinnorna får 
hjälp i tidig ålder ser prognosen god ut (Strömbäck, 2014:2). Kvinnorna i studien delade med 
sig av berättelser kring problem med allt för höga krav på sig själva och en problematisk 
inställning till sin kropp. Enligt Strömbäck beror dessa problem på att kvinnorna försöker att 
sträva efter en normativ femininitet vilket innebär att vara högpresterande i skolan, ständigt vara 
tillgängliga, se bra ut och samtidigt ta ansvar för sig själv och andra. Deras strävan mot en 
normativ femininitet leder till ett självkritiskt förhållningssätt och vidare till psykisk ohälsa. 
Således menar Strömbäck att psykisk ohälsa är ett genusrelaterat problem där exempelvis 
samtida hälso- och skönhetsideal anses påverka unga kvinnors kroppsliga missnöje (Strömbäck, 
2014:1,43).  
 
2.2 Skolkuratorns arbete                                            
 

Akademikerförbundet SSR har låtit Novus göra en undersökning kring skolkuratorers arbete. 
Undersökningen baseras på 424 webbintervjuer med skolkuratorer i Sverige. Undersökningen 
visar att 70 procent av de 424 skolkuratorerna upplever att de inte har tid att arbeta med 
förebyggande insatser. Var femte skolkurator uppger i denna undersökning att de inte är nöjda 
med sin arbetssituation. De vittnar om en för hög arbetsbelastning och en majoritet menar också 
att den har ökat de senaste åren. Det framkommer i undersökningen att den psykiska ohälsan 
bland eleverna är det som främst upptar skolkuratorns arbetstid. Enligt skollagen ska 
skolkuratorns arbete vara förebyggande och hälsofrämjande men 90 % av skolkuratorerna anger 
att deras arbete mestadels är akutstyrt (Novus, 2012). 
 

I en forskningsartikel skriven av Wallace J. Gingerich och Todd Wabeke (2001) beskrivs vikten 
av ett problemfokuserat terapeutiskt arbete i skolan med de elever som uppvisar symptom 
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rörande psykisk ohälsa. Gingerich och Wabeke (2001) har inte utfört någon egen studie kring 
metoden utan artikeln vilar på tidigare empirisk forskning. Artikeln belyser hur ett 
problemfokuserat förhållningssätt hos vuxna inom skolan kan hjälpa elever med psykisk ohälsa. 
Metoden de beskriver, som visserligen inte funnits mer än 20 år, vilar på samma 
konstruktivistiska grundtaganden som denna uppsatsstudie. Det vill säga där meningsskapande 
är konstruerat i samvaro med andra och språket har en avgörande betydelse (Gingerich och 
Wabeke, 2001:34). Författarna beskriver vikten av att professionella som möter elever med 
psykisk ohälsa lyfter den enskildes styrkor och försöker motivera denne till förändring. 
Gingerich och Wabeke (2001) framhåller att den professionelle bör förhålla sig medveten kring 
språket i interaktionen med eleven då språket är en viktig del i meningsskapandet. Hur den 
professionella talar om ett problem är enligt Gingerich och Wabeke (2001) avgörande för hur 
eleven kommer agera och förhålla sig till sin situation. Författarna menar att det kan vara viktigt 
att minimera ord som berör diagnoser, svårigheter och sjukdomar i den mån det är möjligt. 
Fastän dessa begrepp kan ha goda intentioner legitimerar det elevens syn på sig själv som 
avvikande och normbrytande (Gingerich och Wabeke, 2001:35). I artikeln framkommer vidare 
att ångestrelaterad ohälsa är den vanligast förekommande problematiken bland barn och unga. 
Dessa ångestrelaterade symtom kan medföra en risk för eleven då dessa elever enligt Gingerich 
och Wabeke (2001) inte uppmärksammas av vuxna på skolan i samma usträckning som de 
elever som visar ett mer utåtagerande beteende. Författarna menar att elever drabbade av 
ångestproblematik ofta anpassar sig efter skolans ramar och väcker därför inte personalens 
uppmärksamhet. Snarare kan dessa elever tendera att överprestera och utmärkas genom ett 
perfektionistiskt beteende, till följd av deras problematik (Gingerich och Wabeke, 2001:38). 
 
2.3 Förebyggande arbete  
 

Ekstrand (2006) menar som tidigare nämnt att ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer bidrar 
till ett mer effektivt preventivt arbete. Förebyggande arbete innebär att minska riskfaktorers 
inflytande över individen samt stärka skyddsfaktorerna. Riskfaktorer representerar något som 
ökar risken för en negativ utveckling för den enskilde. Medan skyddsfaktorer således innebär 
betydande faktorer för att motverka denna negativa utveckling (Socialstyrelsen, 2014:26). 
Resultaten i Ekstrands studie överensstämmer med detta kapitels tidigare presenterad forskning. 
Ekstrand menar att det, utifrån hans studie, finns skäl för att betrakta könet flicka som en 
riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa (Ekstrand, 2006:31) Detta kan diskuteras i relation till 
Strömbäcks antaganden om att flickor hela tiden strävar efter en normativ femininitet som 
vidare kan leda till psykisk ohälsa som dock kan stoppas om det åtgärdas i tid (Strömbäck, 
2014:43). Andra betydande riskfaktorer för utvecklande av psykisk ohälsa är upplevelser av 
ilska, hög skolfrånvaro och att ha varit utsatt för brott. En hög känsla av sammanhang och 
trivsel i skolan samt en god anknytning och god relation till föräldrar fungerar istället som 
skyddsfaktorer (Ekstrand, 2006:32). I en tvärsnittsstudie kring arbetslöshet och 
familjerelationer genomförd av Leif R Jönsson (2001) beskrivs hur hemförhållanden kan vara 
en riskfaktor för den unge. Studien är baserad på enkätdata insamlat med hela Sverige som 
omfattning. Urvalet för studien utgjordes av medlemmar i Svenska 
Kommunaltjänstemannaförbundets arbetslöshetskassa och totalt besvarades enkäten av 868 
individer. I studien framhåller Jönsson (2001) hur arbetslöshet och försämrad ekonomi ger 
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upphov till spänningar och konflikter mellan den vuxne och unge. Vidare skapar arbetslöshet 
hos föräldrar både ekonomiska och sociala konsekvenser som kan påverka relationerna i 
familjen negativt och således bidra till ökade riskfaktorer för den unge (Jönsson, 2001:231-
233). Värt att nämna utifrån denna studie är att undersökningspopulationen utgjordes av 80 
procent kvinnor (Jönsson, 2001:223), vilket i viss mån skulle kunna färga resultatet då det inte 
representerar en jämn fördelning mellan könen.  
 
I en rapport från 2004 finansierad av Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut 
diskuteras vidare vikten av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa. Rapporten presenterar 
en samhällsekonomisk modell som illustrerar hur man på olika nivåer inom kommuner, 
landsting och stat kan tänka kring pritoriteringar av insatser där barns välfärd har satts i 
centrum. Syftet med rapporten var att lyfta vikten av ett sektorsövergripande och långsiktigt 
samhällsekonomiskt perspektiv (Skolverket mfl, 2004:13). I rapporten framkommer vikten av 
att insatser för att förebygga psykisk ohälsa ges tidigt. Rapporten exemplifierar 
samhällskostnader som en följd av bortprioritering av förebyggande arbete. Den visar även på 
kostnaden av mänskligt lidande och den ökade problematik det innebär med en psykisk ohälsa 
som fortlöper genom livet (Skolverket mfl, 2004:8). Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och 
skola utgör en stor del av uppväxtmiljön och dessa verksamheter står för merparten av 
samhällets resurser till barn och ungdomar. Dessa verksamheter är således enligt denna rapport 
betydelsefulla för det förebyggande arbetet kring den psykiska hälsan hos ungdomar. Rapporten 
beskriver också vikten av en elevhälsa som prioriterar förebyggande arbete. Genom att 
elevhälsan så tidigt som möjligt identifierar tecken på psykisk ohälsa kan det ske en minskning 
av mer omfattande problem längre fram (Skolverket mfl, 2004:43). Detta styrks även i en 
rapport av Ola Duregård, publicerad via Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns 
landsting. Studien omfattar en systematisk journalgenomgång av 230 patientjournaler vid 
ungdomsavdelningen, BUP-kliniken, under åren 1991-1999. Syftet med studien var att, genom 
en systematisk kartläggning, skapa en ökad förståelse och kunskap kring ungdomars psykiska 
ohälsa och dess bakgrundsfaktorer och på så vis öka kunskapen kring psykisk ohälsa i 
adolescensen (Duregård, 2008:5-7). I studien framkommer att ungdomar ofta bär på allvarliga 
symtom under lång tid innan dessa upptäcks eller åtgärdas, vilket ger ökad problematik. För att 
minska dessa problem menar Duregård (2008:26) att förebyggande arbete ska prioriteras. I 
rapporten rådde det ett bortfall på 14 procent. Dock menar Duregård (2008:6) att 
bortfallsgruppen var representativ i förhållande till totalgruppen. Denna bedömning är dock 
inget han redogör för vidare vilket hade kunnat öka trovärdigheten i hans resonemang. Med det 
sagt upplevde vi ändå att denna rapport presenterade relevant information för vår studie.  
 
Likt Gingerich och Wabeke (2001) anser även Tomb och Hunter (2004) att ångest är en av den 
vanligaste psykiska ohälsan bland barn och unga. Enligt Tomb och Hunter (2004) är 
ångestrelaterade symtom den vanligaste orsaken till att unga kommer i kontakt med elevhälsan 
på skolan. Fastän denna grupp är överrepresenterad hos skolkuratorer är det samtidigt dessa 
elever som är svårast att upptäcka och rikta insatser mot tidigt. För att minska den psykiska 
ohälsan bland unga måste åtgärder sättas in tidigt, innan symtom hos elever uppkommer. Likt 
Wiklund et al. (2012) menar Tomb och Hunter (2004) att skolan är en av de viktigaste platserna 
för att upptäcka dessa symtom och en plats där det finns stora möjligheter att genomföra 
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förebyggande åtgärder. Artikeln riktar ljus mot vikten av att nå dessa elever i ett tidigt skede 
och skolans unika möjlighet att göra detta. En förutsättning för detta menar Tomb och Hunter 
(2004) är att professionella på skolan är bekanta med de symtom som förekommer hos unga 
med ångestproblematik. Vidare bör också faktorer som kön, sexualitet, etnisk bakgrund, 
socioekonomisk status och kognitiva förmågor samt relationer och skolsituation vägas in i det 
förebyggande arbetet. Tomb och Hunter (2004) menar likt Gingerich och Wabeke (2001) att 
vuxenvärlden mestadels riktar uppmärksamheten mot elever med utåtagerande beteende då de i 
större utsträckning stör den vardagliga rutinen i skolan. De elever som inte riktar sin ångest utåt 
riskerar således att hamna i skymundan. Vidare menar Tomb och Hunter (2004) att elever med 
inåtvända ångestrelaterade symtom har svårare att lära sig, ta in ny kunskap och uttrycka sig 
verbalt. De uppvisar också sämre självkänsla och riskerar få en försämrad relation till lärare och 
andra vuxna i sin omgivning. Personal inom skolan, så som elevhälsan, har en unik chans att 
möta dessa elever i ett tidigt skede. Dock krävs en gedigen kompetens för att kunna känna igen  
tidiga symtom (Tomb och Hunter, 2004). 
 
2.4 Avslutande reflektion 
 

Som forskningen vi presenterat visar ökar den psykiska ohälsan bland unga och den grupp av 
unga som är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa är flickor. Vidare har vår tidigare 
presenterad forskning visat på komplexiteten kring svårigheten i att upptäcka psykisk ohälsa i 
tid kontra vikten av ett förebyggande arbete. Det vill säga svårigheten i att arbeta förebyggande 
kring ett problem som är svårt att upptäcka i tid. Forskningen antyder även att skolan som 
plattform har en unik chans att möta och fånga upp de elever som ligger i riskzon. Då vi 
upplever att det finns begränsat med forskning kring skolkuratorers konstruktioner av psykisk 
ohälsa var detta intressant att studera närmare. Majoriteten av de studier vi tagit del av har varit 
kvantitativa med ett positivistiskt perspektiv och utgått ifrån enkätstudier. Därför valde vi en 
annan utgångspunkt och använde oss av en diskursteoretisk analysmetod, med ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, för att studera skolkuratorers konstruktioner av psykisk 
ohälsa. Forskning visar att förebyggande arbete mot psykisk ohälsa är av stor vikt. Därför avser 
vi fokusera på detta område men vi vill även tillföra ett nytt perspektiv kring hur skolkuratorer 
konstruerar begreppet psykisk ohälsa bland flickor i årskurs 7-9. Eftersom viss forskning 
antyder att psykisk ohälsa kan vara relaterat till genus är det också intressant tillföra ett 
genusperspektiv till vår diskursanalys.  
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3. Teori 

 
Detta kapitel inleds med en presentation av de vetenskapsteoretiska överväganden vi gjort. 
Vidare presenterar vi de teorier vi valt att anlägga i vår studie, socialkonstruktivism, 
diskursteori, samt genusteori. Slutligen presenteras en förklaringsmodell som binder samman 
teorierna. Relevanta begrepp kommer att redogöras för löpande under detta kapitel. 
 

3.1 Socialkonstruktivism  

 

Vi har valt att anlägga en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt i denna 
uppsats. Med detta menas att uppsatsens syfte, teori, metod och analys utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt sätt att se på kunskap och verklighet. Således kommer våra ontologiska 
och epistemologiska antaganden att utgå från denna vetenskapsgrund. Dessa antaganden 
betonar språkets betydelse i den sociala konstruktionen av vår verklighet och vårt medvetande 
(Howell, 2013:88). Då vi avser undersöka hur skolkuratorer konstruerar begreppet psykisk 
ohälsa i den specifika kontexten skolan, är dessa antaganden en värdefull grund eftersom vi vill 
förstå innebörden i människoras sociala konstruktioner, värderingar och målsättningar. För att 
förstå detta är språket ett värdefullt verktyg. Teorin hjälper oss att granska föreställningar om 
vad som är normalt eller socialt accepterat kring särskilda sociala fenomen (Howell, 2013:90).  
 
Ett socialkonstruktivistiskt ontologiskt synsätt präglas av att verkligheten skapas av människor. 
Verkligheten är således beroende av att observatören medvetengör den. Socialkonstruktivister 
menar därför att det inte är intressant att titta på en verklighet utanför den som vi själva skapat. 
Socialkonstruktivismens epistemologiska antaganden handlar dels om att det inte finns någon 
allmän kunskap, utan att kunskapen är beroende av kontexten. Det handlar också om att 
människan i interaktion med andra skapar innebörder av olika begrepp i olika kontexter 
(Howell, 2013:88). Exempel på detta kan vara innebörden av kön, genus eller andra sociala 
fenomen. Detta gör att begreppens innebörder kan förändras över tid, eftersom begreppen 
konstrueras i olika kontexter och vid olika tidpunkter (Howell, 2013:91). 

3.2 Diskursteori  

Då vi i denna studie har valt att se på världen som något som människan skapar i samspel med 
sin omgivning, samt att kunskapen om världen är beroende av kontexten, är det relevant att 
studera problemet genom diskurser. Diskursteori är således en användbar teori för att studera 
hur vi tillsammans talar om och konstruerar fenomen. Den ligger till grund för diskursanalysen 
som också har hjälpt oss att analysera skolkuratorers konstruktion av psykisk ohälsa. Teorin 
kommer således utgöra den största grunden vid analys av vårt material. Diskursteori är starkt 
präglad av den socialkonstruktivistiska vetenskapsgrunden. Genomgående för en 
diskursteoretisk hållning är övertygelsen kring att sociala fenomen aldrig är färdiga, utan 
ständigt pågående processer. Diskursteoretiker menar att det råder en pågående konflikt 
gällande betydelsen av olika fenomen. Samhället befinner sig i en ständig rörelse och betydelser 
av fenomen förändras (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:31). 
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De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori har inspirerat vår 
analys. Denna bygger på traditioner från marxismen och strukturalismen. Diskursteorin 
influeras av marxismens reflektioner kring tänkandet om det sociala och strukturalismens 
teorier om betydelse. Dessa influenser har implementerats och utmynnat i en teori där hela det 
sociala fältet uppfattas som en väv av betydelsebildningsprocesser. 

En betydelsebildningsprocess går ut på att vi hela tiden försöker låsa fast teckens betydelse 
genom att ställa dem i bestämda förhållanden till andra tecken. Diskursteorin försöker därefter 
kartlägga de processer där vi diskuterar hur tecknens betydelse ska fastställas. Vissa av dessa 
betydelser kommer vi sedan uppfatta som naturliga och mest riktiga (Winther Jørgensen, 
Phillips 2000:31-32). Teorin fastställer att diskursen konstruerar den sociala världens betydelse 
och att dessa betydelser aldrig kan fastslås på grund av att språket är instabilt. Således är ingen 
diskurs en sluten enhet utan omformas ständigt i kontakt med andra diskurser. Diskurserna 
utgör en diskursiv kamp, som är ett betydelsefullt begrepp inom teorin. Alla olika diskurser 
kämpar således mot varandra för att fastställa språkets betydelser på sitt eget sätt och därmed 
bli den ledande diskursen. Även om grundarna av diskursteorin utsägs för att inte själva göra 
några detaljerade analyser av empiriskt material lämpar sig vissa begrepp att använda som 
redskap i en diskursanalys (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:13). Dessa kommer att redogöras 
och motiveras för i avsnittet om analysmetod i kapitel tre. Då en diskursteori synliggör 
betydelsen av konstruktioner av ett fenomen och hur vi talar om detta kan det hjälpa oss att 
förstå skolkuratorers konstruktioner av psykisk ohälsa. I följande två avsnitt presenteras 
ytterligare två teorier som komplement till vår grundläggande diskursteori. Dessa två teorier 
lämpar sig väl tillsammans med ett diskursteoretiskt förhållningssätt då de har hjälpt oss 
beskriva de diskurser vi funnit i våra informanters utsagor utifrån två skilda vis.  

3.3 Genusteori  

Genusteori är ett brett och omfattande begrepp med flera olika inriktningar. Varje inriktning 
speglar olika historiska skeenden i idéutvecklingen och framhåller olika faktorer för 
förhållandet mellan könen (Gemzöe, 2012:12). Vi avsåg plocka ut begrepp och resonemang ur 
hela denna tanketradition som kan hjälpa oss i vår analys. Helhetsbilden och konsekvensen i 
underordningen av kvinnor som grundläggande struktur är vår avgörande utgångspunkt då vi 
tillämpar teorin. När man talar i termer av genusteori brukar kön och genus skiljas åt, där kön 
står för det biologiska könet. Genus utgår från socialt och historiskt skapade uppfattningar av 
kön samt föreställningar kring manligt respektive kvinnligt (Gemzöe, 2012:80). 

Begreppen genus och genussystem introducerades av Yvonne Hirdman i slutet av 1980-talet. 
Hirdman menar att samhället skapar och upprätthåller ett system där kvinnor och män tillskrivs 
olika roller och positioner med nedärvda egenskaper. Genussystemet formar vårt inre och 
anpassar vårt liv efter vårt sociala sammanhang. Systemet vilar på två principer, isärhållande 
och hierarkisering. Hierarkiseringen står för mannens överordning där kvinnan alltid ställs i 
motsats till detta och således blir avvikande. Isärhållandet av manligt och kvinnligt upprätthålls 
av det Hirdman benämner som genuskontrakt och tar sig i uttryck inom alla aspekter av 
samhällslivet. Könsrollerna upprätthålls följaktligen både i vår interaktion med andra men 
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också på ett strukturellt plan. Hirdman talar om genus som en roll vi föds in i. Hon förklarar det 
som ett gemensamt och kulturellt överenskommet dokument för könen rörande förpliktelser, 
skyldigheter och rättigheter. Således är det en form av strukturellt tvång som både män och 
kvinnor lyder under och som reproducerar de könsstereotyper samhället vilar på (Hirdman, 
2001:84). Från det att vi föds sorteras vi in under en kategori. Denna kategori tvingar oss 
genom omgivningens förväntningar att förhålla oss till de egenskaper som ryms inom 
kategorin. Det går heller inte att helt ställa sig utanför dessa förväntningar som kvinna då de 
utgör en del av den kvinnliga identiteten (Gemzöe, 2012:82).  

Genom att applicera ett genusteoretiskt förhållningssätt i vår analys avsåg vi synliggöra de 
eventuella bakomliggande mekanismer som kunde finnas i informanternas diskurser rörande 
normer och föreställningar kring förväntat beteende hos flickor. Vidare kunde vi då, genom 
detta perspektiv, se om dessa mekanismer var influerade av det samhällsklimat som flickorna 
lever i. Samhället består av en hel industri inom medie, reklam och mode som bygger på en 
objektifiering av kvinnors kroppar. Omgivningens budskap till unga kvinnor präglas av en syn 
där en kvinnas värde bedöms utifrån hennes kropp och utseende. Kvinnan porträtteras som ung, 
glad, lycklig och sexig. Hon förväntas även vara känslosam och relationsinriktad (Gemzöe, 
2012:19). Att vara medveten kring dessa könsstereotyper möjliggör en analys kring om 
skolkuratorers konstruktioner av flickors psykiska ohälsa kan vara influerade av de 
förväntningar som omgivningen ställer på flickor. Omgivningens skapande av normer och 
diskurser innebär en reproduktion av förväntningar som utesluter de som inte följer dessa och 
stämplar dem som avvikande (Gemzöe, 2012:83).  
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4. Metod 
  
Metodkapitlet inleds med en redogörelse för val av studiens angreppssätt. Vidare presenteras 
hur urvalprocessen har gått till, hur utförandet av studien sett ut samt vår valda analysmetod. 
Metodologiska övervägande diskuteras till viss del löpande i kapitlet men fokuseras i avsnittet 
om studiens kvalité. Kapitlet avslutas med en reflektion kring etiska överväganden. 

Utifrån vår frågeställning och syfte valde vi att studera skolkuratorers konstruktioner av psykisk 
ohälsa genom en kvalitativ studie, då vi önskade få en djupare förståelse och insyn kring hur 
skolkuratorer konstruerar psykisk ohälsa. Denna typ av studie möjliggör en djupare bild av 
innebörder, betydelser och nyanser kring människors erfarenheter och upplevelser. Den skapar 
också möjlighet till en helhetsuppfattning av ämnet (Padgett, 2014:2).  

4.1 Datainsamling  

4.1.1 Urval  

Då syftet med vår studie var att studera skolkuratorers konstruktioner av psykisk ohälsa bland 
flickor i årskurs 7-9 ansåg vi att ett strategiskt urval var ett lämpligt urvalskriterium. Vi valde 
att kontakta skolkuratorer i två större städer och totalt kontaktades 27 skolkuratorer. Vår strävan 
var att våra informanter skulle variera i kön och ålder, dock hade vi begränsade möjligheter att 
påverka fördelningen av kön då urvalet varit relativt litet och baserats på kuratorernas 
tillgänglighet och möjlighet att delta. Totalt deltog sju kvinnor och tre män. Variationen i ålder 
bland våra informanter var relativt stor. Vi strävade även efter att informanternas 
arbetslivserfarenhet skulle variera för att urvalet skulle spegla en bredare en bild av 
yrkesgruppen. Informanternas arbetslivserfarenhet sträckte sig från tre månader till arton år. 
Nio av tio informanter hade en socionomexamen eller motsvarande och åtta av tio hade även 
utbildning på masternivå.  

Kontakt med potentiella informanter togs i ett tidigt skede av vårt uppsatsarbete för att 
underlätta för både deras och vår planering av studien. Den första kontakten gjordes via mail 
med en förfrågan om deltagande i studien, se bilaga 1. Därefter följde vi upp med telefonsamtal 
till de kuratorer som inte svarade på mail. I efterhand har vi reflekterat kring att istället först ha 
kontaktat informanterna via telefon för att få snabbare svar och därefter skickat kompletterade 
information till informanten via mail. Då studien fokuserade på flickor i årskurs 7-9 var således 
en avgränsning till skolkuratorer som arbetar på högstadiet nödvändig. Denna avgränsning har 
vi kunnat fullfölja utan något problem. Vidare avsåg vi avgränsa oss till skolkuratorer med en 
socionomexamen för att komma så nära vår egen yrkesgrupp som möjligt. Vi benämnde 
högstadiet som årskurs 7-9 men på en informants skola räknades årskurs 6 som en 
högstadieklass. Detta tog vi hänsyn till och bad informanten att endast tala om erfarenheter av 
årskurs 7-9.   
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4.1.2 Utförande  

 

Den datainsamlingsmetod vi ansåg vara bäst lämpad för denna studie var kvalitativa intervjuer. 
Detta då kvalitativa intervjuer enligt Jan Trost (2005) skapar möjligheter till en djupare 
förståelse av den enskilde informantens upplevelser (Trost, 2005:33). En kvalitativ intervju kan 
vara mer eller mindre strukturerad och hur strukturerad intervjun skall vara bör bestämmas i 
förväg (Larsen, 2009:31). För att våra informanter skulle kunna tala fritt utformade vi en 
intervjuguide med frågor av öppen karaktär och med en semistrukturerad intervjuform. Detta 
möjliggjorde ett flexibelt samtal med flera spontana följdfrågor.  
 
Intervjuguiden, se bilaga 2, fungerade som en ram för samtalet och lämnade enligt vår mening 
plats för spontanitet. Vår strävan var att skapa ett avslappnat samtalsklimat. Vi konstruerade 
frågorna i intervjuguiden utifrån olika teman. Dessa teman var psykisk ohälsa, orsaker till 
psykisk ohälsa, följder av psykisk ohälsa och förebyggande arbete. Vissa följdfrågor blev 
återkommande vid varje intervju då vi uppmärksammade att dessa gav oss mycket intressant 
information. Vid intervjuerna ställdes således likadana frågor till samtliga informanter men för 
att kunna besvara våra forskningsfrågor var det också nödvändigt att informanten fick tala fritt. 
Hade vår intervjuguide varit allt för stram hade det funnits en risk för att vi styrt informanten 
genom frågorna och det empiriska materialet hade riskerat att bli missvisande. Vi är dock 
medvetna om att vi i viss mån alltid styrt vår informant men det var något vi, om möjligt, 
strävade efter att minimera. Efter att vi genomfört våra första intervjuer hade vi memorerat 
intervjuguiden och behövde endast använda oss av minnesanteckningar. Detta för att samtalet 
skall flyta på, vilket Trost (2005:55) menar är en viktig del vid kvalitativa intervjuer. Det hände 
också att vi uteslöt vissa frågor då vi behövde anpassa oss efter vår eller informantens tidsram. 
Samtliga intervjuer genomfördes mellan vecka 16 och 17 under år 2015. 
 
Trost (2005:44) menar att det är viktigt att välja en intervjuplats där informanten känner sig 
trygg. Vi valde därför att genomföra majoriteten av intervjuerna på respektive informants 
arbetsplats. Vi upplevde även att intervjuplatsen underlättade för den enskilde skolkuratorns 
möjligheter att medverka då denne inte behövde lämna arbetsplatsen för att delta i intervjun. 
Två informanter hade önskemål om att vara på en annan plats vilket vi ansåg var viktigt att 
respektera och anpassa oss till. Samtalen pågick mellan 45 minuter till en timme och spelades in 
med hjälp av mobiltelefon. Inspelningen var en förutsättning för att vi senare skulle kunna 
transkribera vårt material. Vi upplevde inte att informanterna var obekväma på grund av att 
samtalet spelades in utan visade förståelse för att det var en förutsättning för vidare analys.  
 
Att vi var två personer som genomförde intervjun ansåg vi vara en fördel. Det möjliggjorde en 
fördelning av arbetet genom att en av oss ansvarade för att ställa frågor samtidigt som den andra 
hade möjlighet att göra minnesanteckningar men även delta aktivt i samtalet och komma med 
uppföljande frågor. Dessa typer av följdfrågor varierade i varje samtal och var en viktig del för 
att komma närmare informanten och möjliggöra en djupare förståelse för det vi ville studera. 
Den personen som inte ställde frågor ansvarade också för det inledande och avslutande pratet 
med informanten, vilket vi ansåg vara viktigt för intervjuns dramaturgiska följd. Denna 
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fördelning skapade en bra balans och harmoni i samtalet och vi alternerade i denna 
arbetsdelning för att skapa en variation i vår arbetsdelning. 
 
Parallellt med intervjuerna transkriberades redan genomförda intervjuer. Detta var en 
tidskrävande, men viktig, process då den förde oss närmare våra informanter genom att vi 
mycket noga gick igenom intervjuerna då vi transkriberade. Vi upplevde att det var viktigt att vi 
satte oss in i våra informanters utsagor och kände oss trygga med att vi förstått deras 
resonemang. Transkriberingarna skrevs sedan ut för att vi skulle få en mer övergripande bild av 
materialet och därefter kunde vi bearbeta materialet som texter. Varje intervju började med ett 
inledande samtal kring informantens arbetslivserfarenhet och anställningsform. Denna 
information valde vi att inte transkribera då den inte blev användbar i den mening att den inte 
hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Arbetet följde inte en särskild ordning utan skedde 
genom en växelverkande process. Citat som vi ansåg representerade en stor del av 
informanternas uttalanden togs ut för att fungera som exempel i vårt resultatkapitel. Ur 
materialet plockades även flertalet relevanta faktorer ut som kunde sorteras och användas i vår 
analys. Vid analysen menar Trost att forskaren inte bör försöka läsa mellan raderna eftersom 
det då kan ske en övertolkning av materialet som kan påverka resultatet (Trost, 2005:130). 
Detta är något vi strävade efter att ha i åtanke under hela analysen.  
 
4.2 Analysmetod  
 

Då vår studie utgick från att studera hur skolkuratorer konstruerar begreppet psykisk ohälsa 
valde vi att analysera vårt material med hjälp av en diskursanalys. Metoden är av kvalitativ 
karaktär då den handlar om mening och mönster kring ett visst fenomen. Diskursanalysen bör 
göras med en konstruktivistisk vetenskapsfilosofisk grund och därmed har de tidigare nämnda 
socialkonstruktivistiska ontologiska och epistemologiska antagandena präglat analysen.  
 
De antaganden som utgör fenomenet psykisk ohälsa styrs av en språklig ordning kring hur vi 
talar om fenomenet i en given kontext, denna språkliga ordning kan också bennämnas som 
diskurs (Jørgensen, s 2000:11). Diskurs är således ett centralt begrepp för vår analys. En allmän 
vedertagen definition av diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen, Phillips 2000:7). Detta kan uttryckas via språk, samtal 
och bild. Diskursanalysen menar att hur vi talar om något inte neutralt avspeglar vår omvärld, 
vår identitet och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av det. 
Diskursanalysen vill ta reda på vem som har makt att sätta regler och normer för hur vi förstår 
vår verklighet. Dessa normer legitimeras och reproduceras sedan av individer i samhället  
(Winther Jørgensen, Phillips 2000:7).  
 
Vidare utfördes diskursanalysen med vår tidigare presenterade diskursteoretiska inriktning, 
grundad av Laclau och Mouffes. Denna analysmetod syftar till att kartlägga de processer där vi 
kämpar om hur tecknens betydelser ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
vedertagena att vi uppfattar dem som naturliga (Winther Jørgensen, Phillips 2000:32). Utifrån 
studiens teoretiska referensram valdes några diskursteoretiska begrepp ut. Utöver begreppet 
diskurs använde vi oss av begreppen nodalpunkt, moment, element, flytande signifikanter, 
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diskursivt fält samt konkurrerande diskurs. För att på ett tydligt sätt illustrera denna process 
skapades figurer i programmet PowerPoint. De begrepp vi använde illustreras i figuren nedan 
och förklaras därefter.  
  

             
Figur 3.1 
 

I vårt empiriska material har vi till största del fokuserat på att finna nodalpunkter, se figur 1. 
Nodalpunkter är ett centralt moment i den diskursiva ordningen och är det moment som 
organiserar diskursen. Nodalpunkten är således det moment kring vilket de andra momenten 
ordnas och får sin betydelse. Dessa andra moment går att utläsa i bilden och utgår alla ifrån 
nodalpunkten. Momentens betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda 
sätt. Ett exempel på denna process kan studeras i vår resultatdel, se figur 5.2. Där representerar 
“Typiska tecken” vår valda nodalpunkt och “självskadebeteende”, “ångest” och “stressad” m fl. 
utgör de andra moment som figurerar runt nodalpunkten. Nodalpunkten tillsammans med de 
omgivande momenten symboliserar våra informanters diskurs kring typiska tecken på psykisk 
ohälsa. Dessa moment får inom diskursen sin betydelse fixerad endast när de relateras till 
nodalpunkten “typiska tecken” och vice versa (Winther Jørgensen, Phillips 2000:33). Vi avsåg 
därför i vårt analysarbete att först finna återkommande uttalanden kring särskilda övergripande 
begrepp och namngav sedan dessa begrepp som nodalpunkter. Vidare undersökte vi hur 
informanterna konstruerade begreppen och vilka ord som relaterades till dessa och kallade 
dessa ord för moment. På så sätt kunde vi komma närmare en förklaring på hur skolkuratorers 
diskurser kring flickors psykiska ohälsa konstruerats. 
 
Utanför diskursen, den blåa cirkeln, ligger det diskursiva fältet, se figur 3.1. Det diskursiva 
fältet kan likställas med diskursens yttre och således det som diskursen utesluter. Vi valde att se 
det diskursiva fältet endast som de givna konkurrerande diskurserna och inte som “ett hav av all 
möjlig betydelsebildning” (Winther Jørgensen, Phillips 2000:34), då det skulle bli för 
omfattande för denna studie. I det diskursiva fältet finns andra, flertydiga tecken, som kallas för 
element. Dessa element har ännu inte någon fixerad betydelse i diskursen men diskursen gör 
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försök till att omvandla elementen till moment genom att reducera dess mångtydighet till 
entydighet. Även om bilden ovan, se figur 3.1, visar att diskursen är tillsluten så är följaktligen 
denna tillslutning aldrig helt fullständig utan element kan hela tiden omvandlas till moment   
(Winther Jørgensen, Phillips 2000:34). 
 
Då nodalpunkter endast tillskrivs en detaljerad betydelse när den satts in i en bestämd diskurs 
kan de även benämnas som element. Vi har till viss del fokuserat på sådana nodalpunkter som i 
hög grad är öppna för olika tillskrivningar av betydelser. Dessa nodalpunkter kallas för flytande 
signifikanter. Genom flytande signifikanter kunde vi beskriva den kamp om viktiga tecken som 
förs mellan olika diskurser. Därför använde vi oss av begreppet flytande signifikanter när vi 
beskrev två konkurrerande diskurser som delar samma nodalpunkt men som tillskriver 
nodalpunkten olika betydelser. Detta på grund av att den rådande diskursen har fastställt 
särskilda moment medan den konkurrerande diskursen gör försök till att omvandla sina element  
till fasta moment och betydelser.  
 
Nedan illusteras en blå konkurrerande diskurs till den röda rådande diskursen. De båda 
diskurserna har samma nodalpunkt och därför benämns i detta fall nodalpunkten också som 
flytande signifikant. 
 

             
Figur 3.2 
 

Med hjälp av ovan beskrivna begrepp kunde vi titta närmare på diskursernas verkningar i vårt 
material utifrån våra forskningsfrågor samt hur de konstituerar synen på kunskap och 
verklighet. De diskursiva fält med element som omger diskursen gav oss också en inblick kring 
vad som inte ännu ses som legitim och allmänt vedertagen kunskap. Vidare kunde vi genom att 
studera flytande signfikanter diskutera var diskurserna fungerar sida vid sida och mellan vilka 
det råder strid. Dock avsåg vi att främst finna nodalpunkter och relaterade moment för att 
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undersöka hur skolkuratorer konstruerar begreppet psykisk ohälsa hos flickor i årskurs 7-9. 
 
Slutligen, då vi sett avgränsningen av diskurser som en analytisk operation ansåg vi att 
diskurserna var något som vi skapade snarare än något som redan funnits och som vi endast 
skulle kartlägga (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:137). Vi hade inte någon möjlighet att ställa 
oss utanför diskursen och studera den ur ett objektivt perspektiv då vi enligt vårt valda 
perspektiv var en del av och även skapare av diskursen (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:28).  
 
4.3 Studiens kvalité  
 

Att diskutera studiens reliabilitet och validitet är en viktig del i uppsatsarbetet. Reliabiliteten 
anger studiens tillförlitlighet, det vill säga, om studien är replikerbar. Detta var varken nåbart 
eller relevant i denna studie då den är av kvalitativ karaktär och dessa begrepp inte vanligtvis 
tillämpas kvalitativa studier (Trost, 2005:113). Det var för oss vidare omöjligt att våra 
intervjuer skulle genomföras på samma sätt varje gång, således kunde inte kravet på reliabilitet 
uppfyllas utifrån den positivistiska definitionen av begreppet. Att diskutera validiteten, vilket 
ska ange hur väl studien lyckats fånga den verklighet som studerats, blev problematisk i relation 
till vår valda vetenskapsteori, då det enligt detta perspektiv inte existerar någon sann kunskap, 
och därmed inte heller någon verklighet som kan uppfångas (Howell, 2013:88). Med det sagt 
anser vi inte att kraven på̊ vetenskaplighet minskar. Istället för att använda oss av reliabilitet 
och validitet avsåg vi implementera begreppet trovärdighet. Med trovärdighet menas att 
forskaren ska kunna bevisa att studiens resultat är relevant för syftet och att det finns en 
transparens i utförandet av studien (Trost, 2005:112-114). För att säkerställa vår studies 
trovärdighet har vi därför varit noggranna i vår beskrivning av utförandet och gjort försök till 
att ge läsaren full insyn i vårt arbete. Detta genom att exempelvis beskriva hur intervjuerna 
utfördes och om några följdfrågor lades till. Vi har även, med hjälp av illustrationer i kapitel 
fem, tydliggjort analysprocessen och hur de funna diskurserna konstruerats. Genomgående har 
vi i detta kapitel diskuterat svagheter i studien och gjort försök till att vara öppna för nya 
infallsvinklar i anslutning till intervjuerna. Vidare arbetade vi utförligt med vår intervjuguide 
och koncentrerade oss på att ta fram relevanta teman som skulle hjälpa oss att besvara våra 
frågeställningar. Dessa teman baserade vi på studiens tidigare forskning och syfte. Vi använde 
oss av samma frågor vid samtliga intervjuer men eftersom intervjuformen medför en viss 
variation som öppnade upp för spontana följdfrågor fokuserade vi främst på att uppmuntra 
informanten att dela med sig av utsagor kring de teman som anlagts i intervjuguiden. Repstad 
(2007:89) beskriver vikten av att välja deltagare med olika bakgrund för att öka möjligheten att 
kunna belysa ämnet från olika infallsvinklar och därmed öka trovärdigheten. Vi anser oss 
slutligen uppfyllt denna strävan då urvalet av informanterna varierade.  
 
Patrik Aspers (2011) diskuterar kring att intervjuaren ofta har ett maktövertag vid en intervju, 
eftersom denne har makten att styra samtalet. Då vi var två intervjupersoner var vi medvetna 
om att detta maktövertag i viss mån förstärktes. Vi upplevde dock att informanternas kompetens 
och profession till viss del utjämnade maktfördelningen och att detta inte påverkade resultatet i 
det avseendet (Aspers 2011:141). Att vi turades om att leda intervjun innebar att intervjuerna 
inte genomfördes på exakt samma vis varje gång. Trots detta försökte vi att öka trovärdigheten i 
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studien genom att vara konsekventa i hur vi ställer frågorna och tydliggöra studiens syfte. Ett 
exempel på detta är att vi alltid inledde och avslutade samtalen på samma sätt. 
 
Vi anser avslutningsvis att de diskursteoretiska begreppen har hjälpt oss att analysera vårt 
material på ett intressant och rättvist sätt. Även om grundarna av diskursteorin utsägs för att inte 
själva göra några detaljerade analyser av empiriskt material, lämpar sig vissa begrepp att 
använda som redskap i en diskursanalys (Laclau och Mouffe, 2000:57). Vi är dock medvetna 
om att vi implementerat vissa begrepp mer än andra, men avsåg ändå ha med många begrepp 
för att kunna genomföra en väl förankrad analys. Genom att tydliggöra vår analys med hjälp av 
figurer avsåg vi göra resultatet förståligt och intressant. Vi avsåg även styrka våra moment med 
många citat. Då vi plockat ut valda delar ur våra intervjuer fanns en risk att viss innebörd gått 
förlorad då meningar kan ha tagits ur sitt sammanhang. Detta är något vi haft för avsikt att vara  
medvetna om och försökt minimera.  
 
4.5 Etiska överväganden  
 

Att vara medveten kring etiska aspekter inför en studie är av stor vikt för att skydda den 
enskilde informanten. Inom forskningsetik talar man om det grundläggande 
individskyddskravet. Det syftar till att den enskilde inte ska ta någon skada till följd av sin 
medverkan i studien. Vi avidentifierade därför samtliga informanter och deras arbetsplats i 
studien. Vidare har vi varit noggranna med att ge utförlig information kring vår studie och dess 
syfte. Genom att skicka en förfrågan om samtycke till den enskilde informanten försäkrade vi 
oss om att informanterna deltog på fri vilja. I brevet meddelade vi även att intervjuerna kommer 
att spelas in och att dessa inte kommer att användas i något annat syfte än underlag för 
uppsatsen. Vi underrättade även informanten om att denne kan välja att avsluta sin medverkan 
när som helst. Under varje intervjutillfälle påminde vi återigen informanterna kring villkoren av 
deltagandet samt att de har möjlighet att ta del av uppsatsen när den är klar. Slutligen var vi 
noga med att inte röja någon personlig information eller berättelse kring medarbetare eller 
elever som kan komma att medföra skada (Vetenskapsrådet, 2011). Då psykisk ohälsa kan 
komma att beröra känsliga områden krävdes ett noggrant etiskt övervägande. Då vi gjort en 
diskursanalys har vi behövt ta ut specifika citat. Vi har i valet av citat varit försiktiga med att ta 
ut sådana som kan röja information om skola, anställda eller elever. Trots dessa etiska risker 
anser vi ändå att denna studie är viktig att genomföra för att få en inblick kring hur 
skolkuratorer konstruerar psykisk ohälsa hos flickor i årskurs 7-9 och på så vis urskilja de 
diskurser som existerar kring detta.   
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5. Resultat  
 
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet sprunget ur de tio intervjuerna som 
genomförts med skolkuratorer ur två större städer i Sverige. Resultatet av diskursanalysen 
kommer att presenteras utifrån ett antal övergripande teman med diskursteoretiska begrepp som 
grund. Dessa teman presenteras som rubriker i varje avsnitt och benämns som “Vad är psykisk 
ohälsa”, “Orsaker till psykisk ohälsa”, “Den duktiga flickan” och “Förebyggande arbete som 
åtgärd”. Dessa teman symboliserar den större diskurs där respektive mindre diskurser ryms 
inom. Under varje tema redogörs resultatet genom figurer av diskurser och en presentation med 
kortare utdrag från det transkriberade materialet samt genom flytande text. Detta för att 
redovisa resultatet på ett så tydligt sätt som möjligt och för att förankra våra skapta figurer i 
empirin. Vissa teman utgörs av flera nodalpunkter medan andra endast består av en då vissa 
teman är mer omfattande än andra. Det fetstilta i utdragen ligger till grund för de moment som 
presenteras. Analysen av det empiriska materialet drivs av ett diskursteoretiskt perspektiv och i 
resonemangen implementeras i viss utsträckning övriga teorier och tidigare forskning.  
 
Samtliga diskurser representerar informanternas tal kring psykisk ohälsa och återspeglar 
således nödvändigtvis inte den allmänna diskursen för hela samhället. I utdragen av 
transkriberingarna benämns informanten som I och författarna av studien som F. Vi har valt att 
inte använda oss av fiktiva namn på informanterna. Detta för att vi inte anser att det 
nödvändigtvis måste redovisas vem som sagt vad, utan endast klargöra om utdragen kommer 
från olika informanter. 
 
Vi kommer till en början att kort sammanfatta respektive diskurs som en inledning till varje 
avsnitt. Därefter presenteras valda utdrag ur intervjuerna som representerar diskursen. Dessa 
utdrag kommenteras sedan i flytande text. Slutligen presenteras nodalpunkten och dess moment 
som arbetats fram för respektive diskurs. Detta genom flytande text och avslutningsvis genom 
en illustration. 
 
5.1 Vad är psykisk ohälsa?  
 

Under detta avsnitt presenterar vi hur informanterna talar om och definierar psykisk ohälsa. 
Nedan följer två olika diskurser kring detta. Dessa diskurser är benämnda som Funktion i 
vardagen och Typiska tecken på psykisk ohälsa.  
 
5.1.1 Funktion i vardagen  

 

Då informanterna talade kring vad psykisk ohälsa var för dem inledde samtliga med att tala om 
svårigheten i att definiera psykisk ohälsa. Flertalet informanter använde begreppet ”svår fråga” 
innan de började förklara vad psykisk ohälsa var för dem. Därefter ledde samtliga 
informanterna in på att tala om den enskilde elevens funktion i vardagen. I exemplen nedan 
redovisas hur informanternas definition av psykisk ohälsa kretsar kring individens funktion i 
vardagliga sammanhang. Exemplen är utdrag från olika intervjuer, representativa för diskursen 
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kring funktion i vardagen. Dessa exempel speglar vanligt förekommande resonemang som 
majoriteten av informanterna haft kring vad psykisk ohälsa är för dem. 
 
           F - Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? Vad är det för dig? 

I - Ja, juste. Alltså det är ju en väldigt svår fråga. (...) Men jag måste ju ändå tänka lite själv först 
och då tänker jag just det är med funktion liksom. Är det så, fungerar det här? Sover man på 
nätterna? Klarar man skolan? Klarar man det här med hygien och mat? Klarar man relationer? Har 
man ett intresse av att umgås med kompisar och familj? Klarar man av att lösa problem? 
Exempel 5.1 
 
F - Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? Vad är det för dig? 
I - Det är ju en svår fråga (…) det är när individen inte fungerar i sociala sammanhang (.) Är det ju 
i första hand. Inte fungerar i familjen, inte fungerar med kamrater, på ett sätt så att individen 
iallafall stundtals kan känna sig glad och nöjd...inte fungerar i skolan, hög frånvaro i skolan. 
Exempel 5.2 
 
F - Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? Vad är det för dig? 
I - Vilken fråga! Jag tror (.) när vardagen inte fungerar, när man inte kan, ja när det inte fungerar. 
Exempel 5.3 
 
I - Men man kan säga att det är lite som när en vuxen söker terapi, man klarar inte av olika 
arbetsplatser, det går inte bra med relationer, man är alltid paranoid med sina vänner, eller vad det nu 
kan vara. Någonting i livet, som återkommande inte fungerar gör att man söker sig till en terapeut 
för att få hjälp till slut. Alltså hur pass mycket klarar jag av min vardag? Trots att jag är ledsen eller 
så. Exempel 5.4 
 

Informanten i exempel 5.1 talar om att psykisk ohälsa är när den unge inte fungerar i skolan, 
med kamrater och med familj. Informanten talar kring hur väl vardagliga situationer fungerar 
för den enskilde som en indikation på hennes hälsotillstånd. Resterande informanter i exemplen 
ovan talar också kring den enskilde flickans funktion i vardagen och hur den flyter på. 
Informanterna talar således både om fysiska faktorer som sömn, mat och hygien samt sociala 
faktorer som relationer till kamrater och familj som beskrivning av psykisk ohälsa. Om eleven 
inte fungerar i skolan, exempelvis har hög frånvaro, nämns också i en av definitionerna av 
psykisk ohälsa.  
 
Resonemang kring begreppet funktion nämns flertalet gånger i exemplen ovan. Ordet funktion 
blev således en central faktor där andra moment samlas likt ett omgivande kluster. I figur 5.1 
nedan symboliserar ordet funktion nodalpunkten, det vill säga det ord kring vilken diskursen 
organiseras. Dock säger ordet funktion inte så mycket i sig självt utan måste sättas i relation till 
det omgivande klustret som utgörs av moment för att få sin mening (Winther Jørgensen, 
Phillips, 2000:35). Momenten och nodalpunkten omges av en blå linje som representerar hela 
diskursen kring funktion i vardagen. Momenten utgörs av vanligt förekommande ord som 
uttalas i samband med funktion. Exempelvis nämndes ord som problem med kompisar, familj, 
hög skolfrånvaro, problem med mat och sömn, av flera informanter i relation till 
beskrivningarna av psykisk ohälsa och får således representera momenten i denna diskurs.  
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Figur 5.1 
 
 
5.1.2 Typiska tecken på psykisk ohälsa  

 

Informanterna talade vidare kring hur psykisk ohälsa tog sig uttryck hos flickor i årskurs 7-9. 
Den insamlade empirin antyder att informanterna i stor utsträckning talade på liknande sätt 
kring ämnet. Flertalet använde ofta orden typiska tecken på psykisk ohälsa och vi valde därför 
att närmare studera hur det konstruerade begreppet typiska tecken. Exemplen från två olika 
intervjuer nedan speglar flera informanters utsagor kring typiska tecken för psykisk ohälsa, 
vilka diskuterades under hela intervjuns gång. Exemplen är representativa för diskursen kring 
typiska tecken på psykisk ohälsa. 
 

I - Väldigt många av de jag möter skulle kunna få psykiatriska diagnoser, en del av dem har det, en 
del har det inte utan har handskats med det på andra sätt än att söka psykiatrisk hjälp, men symtomen 
som beskrivs är ju alltid alltifrån konkreta typiska tecken, sömnstörningar, trassel med mat, 
ångest, oro, låg självkänsla. Ja det är nästan de som är vanligast. 
Exempel 5.5 
 
I - Typiska tecken, har tänkt lite på det, jag tänkte lite på det här med självskadebeteende och det, 
jag tänkte vad ska jag säga om ni frågar, och då tänkte jag att jag tycker det är mer … i år har jag 
märkt det är mer ångest, panikångest just nu, det är mer i år, det innebär inte att det är överallt men 
vi har haft mer självskadebeteende, och det är en sak, för vi har alltid haft det, det har alltid funnits. 
Det är mer, jag har till exempel sett dom postar på instagram blodiga bilder, och det har jag sett mer 
av i år (.) jag har fått mycket i år att “jaa det är någon som är i vilorummet och vi fattar inte hon mår 
dåligt” liksom och då går jag in och då har hon fått panikångest, det är som en epidemi nästan. 
Exempel 5.6 
 

 
Informanterna i exemplen ovan uttalade psykisk ohälsa i form av symtom och typiska tecken 
som sömnstörningar, mat-problem, oro och ångest. Många använde även liknande ord så som 
självskadebeteende och ångest och mer specifikt panikångest vid beskrivningen av psykisk 
ohälsa och typiska tecken för det. Informanten i exempel 5.6 beskriver att ångest är vanligt 
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förekommande hos flickorna på informantens arbetsplats och att panikångesten sprider sig likt 
en epidemi på skolan. Informanten uttrycker även en upplevelse av att även 
självskadebeteenden har ökat.  
 
Nedan redovisas figur 5.2 där typiska tecken representerar nodalpunkten som omgivs av ett 
kluster av andra moment. Dessa moment var de vanligt förekommande ord relaterade till 
typiska tecken. I exemplen ovan kan vi utläsa att ord så som låg självkänsla, ångest, oro och 
självskadebeteende förkommer vid diskussionen kring typiska tecken på psykisk ohälsa. Dessa 
ord representerar således momenten i denna diskurs. Viktigt att notera är att samtliga 
informanter talade om dessa moment som långvariga och varaktiga över tid. De moment som 
var kortlivade beskrevs inte som typiska tecken för psykisk ohälsa utan beskrevs då som ett mer 
tillfälligt “dåligmående”.  
 

 

             
Figur 5.2 

 
 
5.2 Orsaker till psykisk ohälsa  
 

Relevant för studien var vidare att studera hur informanterna talade kring bakomliggande 
orsaker till psykisk ohälsa hos flickor i årskurs 7-9. Bland informanterna rådde konsensus i talet 
om grundläggande risk och skyddsfaktorer som berörde individens omgivande miljö, genetiskt 
arv och sociala relationer. Vidare beskrev majoriteten av informanterna i sitt tal att samhällets 
normerande struktur i stor utsträckning påverkar flickorna och deras psykiska hälsa. Som en 
följd av vår tids ständiga informationsflöde via sociala medier nämndes även detta 
återkommande som en bakomliggande orsak till psykisk ohälsa bland flickor. Diskurserna 
benämns som: Riskfaktorer, Det rådande samhällsklimatet samt Sociala medier och redovisas 
närmare nedan. 
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5.4.1 Riskfaktorer 

 

Till en början diskuterades riskfaktorer som en bidragande orsak till psykisk ohälsa. 
Riskfaktorer definierades av flertalet informanter som faktorer svåra för den enskilde att 
påverka. Majoriteten av informanterna talade om faktorn bristande nätverk som en risk för 
psykisk ohälsa. I relation till bristande nätverk nämndes begrepp som avsaknad av ett 
skyddande nät från familj, släkt och vänner. Vidare talade informanterna i exemplen även om 
bristande föräldraförmåga som en risk för den enskilde. Flera informanter beskrev att det 
genetiska arvet också är en avgörande faktor som den enskilde inte har möjlighet att påverka. 
Psykisk sjukdom eller missbruk i släkten beskrevs innebära en ökad risk för psykisk ohälsa hos 
den enskilde. I relation till riskfaktorer talade samtliga intervjuade informanter om 
skyddsfaktorer för psykisk ohälsa, ofta i liknande sammanhang. Samtliga utsagor står enade 
kring att dessa står i motsats till varandra och således redogör vi endast för riskfaktorerna. 
Nedan ges exempel på utdrag från två olika intervjuer, representativa för diskursen kring 
riskfaktorer.  
 

I - Om jag ska ta det hårdnackat så är ju riskfaktorer små nätverk, eller obefintliga nätverk. Man har 
bara mamma, ingen annan, kanske inte ens det. Man har bott i fosterhem och har ingen riktigt familj. 
Riskfaktorer är bristande nätverk som kan va…(.). Och skyddsfaktorer lika väl, det är ju ens 
nätverk. Och sen naturligtvis, hereditet, genetik. Om det är så att mamma, pappa, morfar och alla 
har varit deprimerade så är det en riskfaktor. 
Exempel 5.7 
 
I - Jag tänker alltifrån fattigdom är jättetydlig, överhuvudtaget, boendesituation, missbruk, 
arbetslöshet hos föräldrar, oro som sagt, sen om oron är för lite pengar eller syskon som är sjukt, 
jättetydlig riskfaktor. Att det inte finns så mycket stöttning runt omkring, jättetydlig riskfaktor, svårt 
i skolan, tydlig riskfaktor, för lite stöd där, tydlig riskfaktor, otur med lotteriet i vuxna i skolan, 
tydlig riskfaktor. Och alla dom här sakerna kan man precis bara vända på. 
Exempel 5.8 

	  

Informanten i exempel 5.7 talar om att en riskfaktor är när individen har små eller obefintliga 
nätverk. Informanten använder ord som hereditet1 och genetik och beskriver att dessa kan 
utgöra riskfaktorer om någon i släkten exempelvis varit deprimerad. Vidare exemplifieras i 5.8 
informanternas tal kring boendesituationen som en riskfaktor. Att växa upp i en missbruksmiljö 
eller i fattigdom beskrivs i exemplet vara riskfaktorer. Informanten talar vidare om att 
svårigheter och för lite stöd i skolan och menar att dessa kan vara två tydliga riskfaktorer till att 
utveckla psykisk ohälsa. 
 
I detta avsnitt utgör begreppet riskfaktorer nodalpunkten. I exemplen ovan återfinns de moment 
som representerar diskursen. Nedan redovisas figur 5.3 där riskfaktorer representerar 
nodalpunkten som omgivs av ett kluster av andra moment. Dessa moment är vanligt 
förekommande ord i relation till riskfaktorer. Ord så som mobbning, små nätverk, genetik, svårt 
i skolan och missbruksmiljö får på grund av informanternas uttalande utgöra momenten i denna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  hereditet (franska hérédité, av latin hereʹditas’arv’, till heʹres ’arvtagare’), ärftlighet i biologisk mening (NE)	  
2 En like (engelskt ord för “gilla”) innebär att gilla en sida, ett foto, ett inlägg eller en aktivitet på sociala medier, exempelvis 
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diskurs. Ordet riskfaktorer får således sin betydelse när den sätts i relation till dessa moment 
och vice versa. 

             
Figur 5.3 
 
5.4.2 ”Det rådande samhällsklimatet”  

 

Informanterna diskuterade ofta kring hur det nutida samhället påverkar unga flickors vardag 
och vidare deras psykiska hälsa. Vi fann flera intressanta mönster kring talande beskrivningar 
av hur flickornas välmående kan vara påverkat av ett hårdare samhällsklimat med ökad 
individualisering där den unga flickan utsätts för många och svåra val i tidig ålder. Flera 
informanter talade kring hur tiden tillsammans med familjen minskat. En informant beskrev hur 
hen mött flera elever som uttrycker en längtan av tid tillsammans med sina föräldrar. 
Informanterna använde begrepp som “man ska” och talar kring hur dessa samhällsförväntningar 
på både elever och föräldrar stressar och skapar krav. Flera informanter talade kritiskt kring 
dessa normer kring hur man ska vara och hur samhället drivs av en jakt på lycka som innebär 
att vara en perfekt individ. Vidare beskrev de hur denna strävan efter lycka i samband med 
diskursen kring sociala medier, som presenteras i nästkommande avsnitt. 
Nedan ges exempel på utdrag från olika intervjuer, representativa för diskursen kring det 
rådande samhällsklimatet. 

 

I - Ja på individnivå så tror jag att det har betydelse att samhället har blivit mer komplicerat, vi har 
mindre tid för varandra och generationerna har mindre tid för varandra. Farmor, mormor eller 
syskon, mostrar och fastrar och så. Tid för att umgås och samtala för varandra. Men att göra saker 
tillsammans, att den tiden finns inte eller prioriteras bort. Det tror jag har betydelse. Det rådande 
samhällsklimatet.  
F - Vad beror det på? 
I - Ja dels är ju folk stressade. Man måste jobba för att få ihop pengar, man orkar inte. Och sen så 
ja man bor längre ifrån varandra. Sen är det andra måsten som tar tid. Jag måste utveckla mig själv, 
jag måste ha egentid, jag måste ha sett den filmen för att kunna prata om den filmen osv. Man är 
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trött, har dåligt med pengar och har inte den möjligheten. Jag menar förr, folk var ju fattiga förr 
också men då jobbade man lite, alltså man var närmare varandra.  
Exempel 5.9 
 

I exempel 5.9 ovan presenteras en informants utsagor om omgivningen med ett allt mer stressat 
klimat där vi har mindre tid för varandra. Hen använder beskrivningar som om hur familjen 
umgås allt mindre och istället prioriteras faktorer som jobb och “egentid”. I exempel 5.10 talas 
kring “jakten på lycka” som en process som utgörs av att “man ska” göra olika saker som att 
träna, bära rätt kläder och sträva mot att vara “bäst”. Informanten talar om att genom sociala 
medier kan vi hela tiden jämföra oss med varandra och på så vis också tävla mot varandra, 
vilket leder till en ökad press. Informanten talar också kring hur samhällets ständiga 
informationsflöde som fungerar som en stressande faktor för den unge. 
 

F - Man känner press både om man har det tufft i skolan och även om det går bra i skolan, så? 
I - Aa kan vara.  
F – Individualisering. 
I - Ja. Mycket så. ”Man ska” vara en lyckad person, och hur är man när man är lyckad då? Vad är 
lycka? Den frågan ställer man sig inte så ofta. Vad är lycka? Men att lyckas det är att man ska älska 
och laga mat, älska och träna, man ska vara tävlingsmänniska, man ska ha rätt kläder och ja. Men det 
kanske inte är det som är lycka. Den här jakten på lyckan. 
F - Man har ju så mycket att jämföra sig med, jämförelse tänker jag. Mer än när vi var små. Med 
instagram, bloggar. 
I - Ja så är det ju. Det finns en press att man tror att samhället, man får ju reda på allting. Folk slog 
ju ihjäl varandra förr också, man tror att det är mycket flera mord som händer men det är ju inte. 
Man tror att det är mycket mera våld, men det stämmer inte heller. Folk har slagit ihjäl varandra i 
alla tider. Det är för att folk får allting här *visar handen nära ansiktet*. Och då blir det - hur ska 
jag klara det här? 
Exempel 5.10 
 

Med samhällets individualisering följer ökade valmöjligheter för varje enskild individ (Bauman 
2001), detta verkar även speglas i våra informanters tal kring unga flickor. Flera informanter 
uttalar sig om hur skolsystemet också färgats av samhällets individualisering. I exempel 5.11 
talar informanten om hur vuxenvärlden presenterar massor av val för unga som istället verkar 
som stressande faktorer för unga och skapar ångest och oro. Unga upplever då en rädsla för att 
välja fel. I exempel 5.12 beskrivs samhället och framtiden som osäker för den unge. 
 

I - ...där tänker jag att vi gör något tokigt, vi tänker att vi ska ge barnen massor av möjligheter att 
själva välja sitt studerande men det vill man inte när man är ung. För det är för jobbigt, det är för 
svårt och man blir rädd att man missar en viktig detalj. Och den typen av barn har säkert funnits i 
alla tider - de som vill göra rätt. Men det är svårare att göra rätt när man kan göra på olika sätt. Det 
är mycket mer krävande och det tror jag bidrar till att de är stressade.  
Exempel 5.11 
 
I – Jag tror att det är samhället, delvis Det är mer osäkert idag. Det är inte jobb som känns att det är 
väldigt självklart, att man kan få det eller det. (.) det är den största grejen. Ibland upplever jag att det 
är en osäker föräldraroll. Jag har många elever som säger att ”jag vill umgås mer med min 
mamma”. (...) Så det tror jag är en sak, att många föräldrar tror att barn i den här åldern inte 
vill prata med dem. Men mest tror jag att det är samhället, att det är osäkert med framtiden och så 
Exempel 5.12 
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I figur 5.4 nedan fungerar begreppet “Det rådande samhällsklimatet” som nodalpunkt. 
Nodalpunkten omges av moment representerade i utdragen ovan. Informanterna använde ord så 
som; individualisering, man ska, hårt klimat, jakt på lycka och jämförelse i relation till det 
rådande samhällsklimatet och det är därför dessa ord som utgör momenten i diskursen. Figuren 
nedan illustrerar således diskursen kring det rådande samhällsklimatet.  

             

Figur 5.4 

 
5.4.3 Påverkan av sociala medier  

 

Som antyds i diskursen kring det rådande samhällsklimatet nämnde informanterna sociala 
medier som en bidragande faktor till psykisk ohälsa. I samband med sociala medier talade 
informanterna om nätmobbning och kränkningar som skedde på medieplattformarna. Flera 
informanter talade om en avsaknad av insyn från vuxenvärlden på sociala medier. En del 
beskrev att en ökad insyn från vuxna kunde motverka att den unge blev utsatt för hat och 
kränkningar på internet. Dessa informanter uttryckte även att sociala medier bidrar till att 
förmedla en förvrängd och onyanserad bild hur livet “ska” vara. Några uttryckte att detta kunde 
leda till att flickorna känner sig otillräckliga, stressade och avvikande om de inte levde upp till 
den bild som förmedlas via exempelvis flickornas instagram-flöde. Nedan ges exempel på 
utdrag från olika intervjuer, representativa för diskursen kring sociala medier. 
 

F- Vad tror du kan förbättra den psykiska hälsan hos unga flickor? 
I - Vad intressant fråga. Alltså typ bort med sociala medier! Tror jag skulle förändra jättemycket. 
Alltså vi har så  mycket nätmobbning och kränkningar. Folk som skriver så fruktansvärt taskiga 
saker till varandra. De är 12, 13 år och har inte så mycket perspektiv och det är ju hela deras värld 
också. Det är klart det är flera stycken i skolan som är hela ens värld som skriver skittaskiga saker. 
Det är jättehemskt liksom.  
Exempel 5.13 
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I - Det finns ett begrepp som barn säger idag, som jag iallafall tycker är hyfsat nytt, och det är “dom 
hatar verkligen på dig”. Att “hata på”, det gör man på nätet. Och en elev sa “ja men jag la ut bilder 
på nätet och då fick jag höra liksom typ, gå och dö, du är så jävla ful, du borde inte ha fötts”. Det är 
att hata på någon.  
Exempel 5.14 
  
I - Jag tror att man får en bild av världen som inte riktigt stämmer, och är man den som sitter ensam 
hemma och inte har det där fredagsmyset med någon så blir det ganska uppenbart. Jag tror att det blir 
en ganska generaliserad bild av hur livet ska vara.  
Exempel 5.15 
 

I utdragen ovan talar informanterna om flickors påverkan av sociala medier och vad sociala 
medier har för betydelse för den psykiska hälsan. De använder begrepp så som nätmobbning, 
kränkningar och “hata på”. De beskriver även att flickorna exponeras för en generaliserad bild 
av hur livet ska vara. I exempel 5.13 talar en informant om att man borde ta bort sociala medier. 
 
I exempel 5.16 nedan diskuterar informanten även kring det faktum att hälsoundersökningar 
visar att ungdomar bör må bättre men att de klassar sig som att de mår allt sämre. Detta är 
intressant att ställa i relation till Folkhälsomyndighetens resultat av undersökning kring 
skolbarns hälsovanor år 2013/2014. Den visar, likt informantens utsagor, att psykisk ohälsa 
ökar bland ungdomar.  

 
I - ...vad sjutton är det som gör att dom mår så dåligt liksom? (.) Svårt att svara på alltså, för allting 
tyder ju på...för jag var på en sån här liv och hälsoundersökning.  De presenterar just att alla faktorer 
visar på att elever i stort sett borde må bättre, de dricker mindre alkohol, de röker mindre, de känner 
sig trygga i skolan, man är nöjd med liksom livet i övrigt , eh men att man klassar sig själv som att 
man mår sämre , psykiskt, så att alla såhär faktorer som borde vara dom som gör att man mår sämre, 
det går ju upp liksom, men sen den går åt fel håll, så jag vet inte jag tror kanske att sociala medier 
spelar  stor roll, alltså att man är uppkopplad hela tiden och man ser allas fantastiska instagram-liv. 
Det tror jag kan ha en ganska stor betydelse. 
Exempel 5.16 

 
Nedanstående informant talar om att det framförallt är tjejer som varit utsatta på sociala medier. 
Likt (De Anda et al., 1997:9) talar informanterna kring om detta beror på att flickor är mer 
benägna att dela med sig av sin psykiska ohälsa jämfört med pojkar (De Anda et al., 1997:9). 
 

F - Tror du att det är mer tjejer som blir påverkade av sociala medier än killar?  
I - Ja precis. De fall jag jobbat med så har det varit framförallt tjejer som har varit utsatta. Men jag 
känner att det är jättesvårt att veta. Det kanske är oftast tjejer som berättar?  
Exempel 5.17 
 

Vidare beskriver en annan informant vikten av den positiva responsen på sociala medier. Hen 
beskriver att ungdomarna måste få ett visst antal “likes”2 och ha ett visst antal kompisar på sina 
sociala medier för att inte känna sig värdelösa. Informanten talar även om att sociala medier 
förmedlar ett ideal kring vad som förväntas av flickor i dagens samhälle. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 En like (engelskt ord för “gilla”) innebär att gilla en sida, ett foto, ett inlägg eller en aktivitet på sociala medier, exempelvis 
Facebook och Instagram. Man kan säga att ett like är en röst av en person, symboliskt för vad den personen tycker. 
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I - Så jag tror att det är väldigt mycket såhär: hur många kompisar har man? “Man ska” ha ett visst 
antal kompisar liksom och lägger man ut en bild så måste man ha minst 20 likes på en kvart annars 
är det värdelöst. Jag tänker på att det är ganska många elever som inte kommer...som inte når dit.. så 
(.) Så jag tror att det kan påverka, sen så påverkar hela bilden på hur en tjej ska vara 
utseendemässigt och mycket krav på ens betyg, man ska ha bra betyg och man ska vara snygg, 
och sådär. 
 Exempel 5.18 

 
Sociala medier blev för oss således ett centralt ord och utgör därför nodalpunkten i denna 
diskurs. Som redovisade utdrag visar använder informanterna ord som: nätmobbning, 
kränkningar och ”hata på” när de talar om sociala medier och dess påverkan på flickors 
psykiska hälsa. De talar även om att flickorna exponeras för ideal kring hur man ska vara och 
att det finns en avsaknad av insyn från vuxenvärlden. Dessa beskrivningar och ord 
representerar momenten kring nodalpunkten sociala medier och redovisas i figur 5.5 nedan.                           

             
Figur 5.5 
 
Vidare exemplifieras nedan tre utdrag kring hur informanterna istället talar om sociala medier 
som något positivt, vilket styrker den konkurrerande diskursen som redovisas i figur 5.6. 
Exempel 5.19 visar även utsagor kring att ungdomar, genom sociala medier, kan finna ett 
sammanhang som de annars inte finner i skolan. Informanten talar här också om att samhället 
ofta vill beskylla sociala medier men att hen upplever att många ungdomar beskriver det som 
något väldigt positivt. Informanterna talar i termer av “vänner” eller “kompisar”. De beskriver 
att ungdomar som inte hittar vänner i skolan kan finna vänner på internet, vänner som tänker 
precis som dem. I exempel 5.20 nämns dock att det finns en komplexitet i detta. Även exempel 
5.21 antyder att informanten talar om att det finns problem med sociala medier och att föräldrar 
måste vara varsamma. Dock beskrivs även här sociala medier som något positivt i form av 
möjligheten att träffa andra i liknande situationer och sammanhang. 
 

I -  Var det verkligen så att folk för 30 år sen mådde så jäkla mycket bättre när de gick på högstadiet? 
Eller är det kraven på dom nu eller ser kraven bara annorlunda ut? Ofta vill man ju beskylla sociala 
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medier och så samtidigt så tycker jag att jag har elever som beskriver det som nånting väldigt 
positivt. Som att de hittar vänner och hittar sammanhang, där dem passar in, som de inte hittar i 
skolan. De hittar inga vänner som, de kanske har kompisar, men de hittar inte det där. Så det finns ju 
positiva delar med det också.  
Exempel 5.19 
 
I - Lite aporå begreppet, det ni ska skriva om. Att det också är när det gäller just ungdomar och 
flickor i den här åldern och kanske prata lite mer om - påverkan av sociala medier. Huruvida det 
förstärker eller, det kan vara ett stöd om du är en väldigt ensam tjej med Asberger och så träffar du 
tio andra som också älskar skogsekorrar eller med lite speciella egenskaper så är ju internet 
fantastiskt för plötsligt har du kompisar. Därför att det är flera som tänker och känner precis som 
du. Så lika mycket som det är fantastiskt så kan det bli så tokigt.  
Exempel 5.20 
 
I - Som möjligheten att kunna träffa andra som befinner sig i samma situation, att få stöttning av 
folk som är jämnåriga, att kunna stödja andra, men att varje plus också kräver varsamhet och i vissa 
fall stöttning av vuxna för att det är för svårt. och där i finns en enorm utmaning att finnas med…. 
Exempel 5.21 
 

Vi har som redovisats ovan erfarit att informanterna talade på skilda vis kring begreppet. Vi kan 
således ana en konkurrerande diskurs kring sociala medier i det empiriska materialet. Figur 5.6 
nedan visar den konkurrerande diskursen till den tidigare presenterade diskursen, se figur 5.5. 
Den tidigare presenterade diskursen är markerad som röd. Den konkurrerande diskursen är 
markerad som blå och har samma nodalpunkt som den tidigare diskursen men innehåller andra 
tecken, som ligger utanför den allmänna diskursen och kallas därför element. Dessa element 
försöker ta sig in och bli moment i den rådande diskursen kring sociala mediers påverkan på 
unga flickors psykiska ohälsa. Det råder således en diskursiv kamp. Den konkurrerande 
diskursen menar att sociala medier är något positivt. Då nodalpunkten är den samma i de olika 
diskurserna symboliserar den en flytande signifikant eftersom den är tvetydig. Den fungerar 
också som element eftersom betydelsen inte är fixerad i relation till de båda diskurserna. 
 

             
Figur 5.6 
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5.3 ”Den duktiga flickan”  

Parallellt med diskussionen kring orsaker till psykisk ohälsa uttalade flera informanter 
begreppet “duktig flicka”. Flertalet av informanterna använde sig av begreppet “duktig flicka” 
genom att markera med citationstecken i luften. Då informanterna ombads beskriva en “duktig 
flicka” använde de egenskaper som högpresterande och populär med ordnade hemförhållanden 
i beskrivningen. Flickorna beskrevs ha höga krav på sig själva och informanterna talade om 
flickorna som stressade, med en generell ångest. Återkommande i samtliga informanters 
utsagor var en beskrivning av hur ångest och nedstämdhet ökat bland flickor under deras 
yrkesverksamma år. Nedan ges exempel på utdrag från olika intervjuer, representativa för 
diskursen kring den duktiga flickan. 
 

I - ...och jag uppfattar att många flickor som är “duktiga”. Barn med höga betyg, duktiga liksom på 
idrott, eller duktiga akademiskt, har duktiga akademiska föräldrar, att det är väldigt lätt att blanda 
ihop den där förmågan att prestera med att man också som människa ska vara perfekt. Alltså att 
den där prestations, alltså att man är van att vara en MVG-typ och att man då så småningom i 
tonåren och där någonstans i eran träffbild mellan sjuan och nian, så börjar man också tänka att jag 
ska också som människa vara MVG. Tänka bra tankar, hela tiden fatta bra beslut, bete mig 
schysst och respektfullt hela tiden. Och vi människor är ju inte bara mvg utan vi är allt möjligt och 
att få ihop dom där delarna, det tror jag också är en viktig pusselbit kring ohälsa, det där är inte så 
lätt liksom att sortera i och förhålla sig i. 
F - Så det blir någon slags del av självbilden? 
I - Jag tror att få ihop från att man när man växt upp har varit “en duktig flicka” och fått mycket 
kredd för det, jag är så mogen och hon är så duktig och klarar av så mycket, och klarar sig själv 
och tar hand om sina läxor, och sen så småning om någonstans i högstadiet när man ska in i något 
slags vuxet reflekterande och fler och fler dörrar i hjärnan öppnas liksom och det blir mer och mer 
komplext, kan det där bli knepigt för många, att man är inte MVG hela tiden! Det blir jävligt 
jobbigt. 
Exempel 5.22 
 

I exempel 5.22 ovan ser vi hur informanten talar kring samhällets och föräldrars bemötande av 
flickor. Detta sätt att genom uppväxten bemöta och uppmuntra flickor kan analyseras med 
Hirdmans (2001) teori om genussystem med isärhållande och hierarkisering. Hirdman (2001) 
talar om genussystemet och de uppsättningar av föreställningar kring manligt och kvinnligt som 
något vi reproducerar i samhället genom vår interaktion med varandra. Informanten talar kring 
hur flickor under sin uppväxt bekräftas genom uppmuntran för att de är mogna, duktiga, 
självständiga, ansvarstagande och ordningsamma. Egenskaper som ofta tillskrivs den kvinnliga 
könsrollen (Gemzöe, 2012:82). Informanten beskriver att denna uppmuntran bidrar till den 
enskilda flickan identifierar sig själv som en “duktig flicka” med de förväntningar som vilar på 
den rollen. Vidare talar informanten om hur detta kan bli problematiskt när flickorna stiger in i 
tonåren och upplever en förväntan kring att vara “mvg” i alla avseenden av livet. Gemzöe 
(2012:82) talar också kring följderna av hur en kultur som ständigt upprepar och uppmuntrar 
dessa två olika uppsättningar av “roller” således också bidrar till vad som inte är lämpliga 
beteenden för flickor respektive pojkar. Då mannen representerar normen i samhället och 
kvinnan ställs i relation till mannen bidrar detta upprätthållande av könsroller till ett 
bibehållande av maktordningen mellan könen (Gemzöe 2012:82). 
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Informanten i exempel 5.23 talar också kring hur dessa tvingande samhällsstrukturer påverkar 
både de enskilde eleverna och hela samhället i stort. 

 
I - Mhm. Jag tror både strukturell nivå och individnivå det går ju lite hand i hand, men på en 
individnivå tror jag det kan många gånger vara att de har problem med låg självkänsla, 
självförtroende, identitet, eh vem är jag som individ och identitet och så vidare, men det knyter jag 
an till det strukturella, jag menar det strukturella bidrar ju faktiskt till att du ska känna de här 
känslorna, du ska vara på ett visst sätt, du ska ha en viss självkänsla som tjej och kille eh så att eh , 
F - Tänker du på förväntningar på tjejer och killar? 
I - Absolut, normer, hela samhällsnormen , vi gör en distinktion mellan vad som är tjejigt och killigt 
och manligt och kvinnligt, och vi gör en distinktion på såhär ska killar vara och såhär ska tjejer 
vara... 
Exempel 5.23 

 
Exempel 5.24 visar ytterligare hur en av informanterna talar om begreppet “duktig flicka” och 
använder sig av de, enligt Gemzöe (2012) typiska egenskaper tillskrivna det kvinnliga könet. 
Informanten väljer att tala om det faktum att flickorna i stor utsträckning är måna om att 
tillfredsställa sin omgivning snarare än sig själv. Informanten beskriver också hur den rådande 
samhällsnormen kring hur en kvinna förväntas vara påverkar flickor negativt. 
 

I - ...men sen så tror jag att tjejer bedömer sig själva mycket och man bedömer varandra, jag tror 
nästan tjejer har jobbigaste juryn att möta varje dag. tyvärr. Och det har ju bara blivit värre på senare 
år. 
I - Alla har ju betygshets, så är det ju absolut, men sen tror jag att det finns en bild av hur en tjej ska 
vara asså så, ett duktig flicka-syndrom som jag tror många tjejer lider utav. 
F - Vad är duktig flicka syndromet för dig? 
I - Jag tror att det betyder att man ska tillfredsställa alla andra runt omkring, att man glömmer bort 
sig själv, liksom att det viktiga är att läraren är nöjd med vad man gör, att killarna tycker att man 
beter sig och gör som man ska, att man glömmer av sitt eget välbefinnande, eh liksom så. Att alla 
andra ska vara nöjda och glada och trivas liksom. Omhändertagande liksom. 
Exempel 5.24 
 

Nedan följer ett exempel på hur informanterna talade om skuldkänslor som flickorna har för sitt 
mående. Informanten var en bland många som beskrev att flickorna tycker de är dåliga för att 
de inte kan må bra.  
 

I - Det här med att de själva tycker att de är så dåliga för att de inte kan må bra. Ganska mycket 
skuldkänslor för sitt mående. Att det kan också handla om att “jag har ju jättebra föräldrar, de 
ställer ju alltid upp och jag har bra kompisar och varför kan inte jag må bra?  
Exempel 5.25 
 

Nedan illustreras diskursen kring duktig flicka med hjälp av en figur. Duktig flicka utgör 
nodalpunkten i diskursen och omges av moment representativa för nodalpunkten. Vi kan i de 
redovisade utdragen utläsa att informanterna bland annat använde sig av ord som; oro och 
ångest, MVG-typ, omhändertagande, låg självkänsla, skuldkänslor och stressad när de beskrev 
den duktiga flickan. Dessa ord får således representera momenten i diskursen. Notera att 
flertalet av dessa moment i figur 5.7 går att ställa emot de moment som presenteras i figur 5.1 
där informanterna ombads beskriva vad psykisk ohälsa innebar för dem. Momenten som 
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presenteras i figur 5.2 motsäger sig även i viss mån de moment som presenteras i figur 5.7. 
Dessa tendenser är något vi avser problematisera vidare i kapitel sex. 
 

             
Figur 5.7 
 
 
5.4 Förebyggande arbete som åtgärd  
 

Samtliga intervjuer genomsyrades av utsagor kring vikten av förebyggande arbete kring psykisk 
ohälsa och att det var en viktig åtgärd. När informanterna talade om vad förebyggande arbete 
var för dem så utgick de oftast ifrån om eller hur de själva arbetade med detta. Informanterna 
beskrev flera förslag på hur förebyggande arbete kan se ut och vad som de ansåg vara det mesta 
effektiva för att förebygga psykisk ohälsa hos flickor på högstadiet. Att införa livskunskap på 
schemat var flertalet informanterna överens om. Flera informanter ansåg också att det är viktigt 
fortsätta att stärka och bygga relationer med eleverna för att minska den psykiska ohälsan. 
Nedan ges exempel på utdrag från olika intervjuer, representativa för diskursen kring 
förebyggande arbete som åtgärd.  
 

I - Vi har något som heter trygghetsgrupper, många skolor kallar det antimobbningsteam, sen har vi 
EHT där vi lyfter upp vissa frågor, saker som är viktiga, där jobbar vi också förebyggande, vi har 
något som kallas likabehandlingsplanen, där står det också vad innebär likabehandling, hur arbetar 
vi när det sker ett problem eller när det finns saker som, någon form av förebyggande, som vi 
bedriver på den här skolan .Exempel 5.26 
 
F1 -  Och vilken roll har du som skolkurator i det förebyggande arbetet? 
I - Eh, dels är det ju planering med EHT, i hur vi ska få till det övergripande arbetet på hela skolan 
så (.) Ja och sen är det ju via enskilda samtal. 
Exempel 5.27 
 
I - Asså, mhm, det förbyggande arbetet har blivit bättre och bättre, har det blivit, för förut så var det 
liksom akutinsatser från elevhälsan, till att försöka styra att jobba förebyggande och främjande eh 
och jag tycker vi gör, vi är på väg åt rätt håll, definitivt, det tycker jag och jag tycker att både 
lärarkåren och elevhälsoteamet är väldigt engagerade i att få det att funka liksom eh, nu har vi satsat 
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gansk mycket på värdegrundsarbetet senaste året så för att bygga upp en grund  och alla är 
engagerade och hjälper till liksom ah, ibland så kan psykologen se till att ha lite föreläsningar och 
skolsköterskan och så. 
Exempel 5.28 
 

Empirin antyder att mångtalet av informanternas utsagor var eniga kring förebyggande arbetet 
såg ut. Nedan följer exempel på uttalanden om detta. I exempel 5.26 och 5.27 nämns EHT, 
elevhälsoteam, som en viktig faktor kring förebyggande arbete. Arbetet kring en 
likabehandlingsplan och ett antimobbningsteam beskrivs även ingå i det förebyggande arbetet. 
Vidare talar flertalet informanter om, likt den tidigare forskningen visat på (Skolverket mfl, 
2004), att det är samhällsekonomiskt lönsamt att implementera förebyggande arbete i skolan. 
Nedan exemplifieras detta. 
 

I - Det är skitdåligt för samhället. Det är många sjukskrivningar och folk som lever utanför och inte 
klarar av att vara en samhällsmedborgare socioekonomiskt. Det är ju jättedåligt. Det är ju jättedåligt 
samhällsekonomiskt om vi har för många människor som mår psykiskt dåligt.  
Exempel 5.29 
 

Informanterna beskriver vikten av en god relation mellan elever och vuxna. I exempel 5.30 
nedan beskrivs all personal på skolan vara betydande för det förebyggande arbetet. Att umgås 
med eleverna och stärka och bygga relationer med dem beskrivs skapa trygghet. Det vägleder 
också eleverna och ger dem vuxna förebilder som de kanske inte har hemma, vilket 
informanten i exempel 5.31 talar kring. Informanten talar om vikten av att notera ungdomarna 
och fråga hur de mår för att på så vis förebygga psykisk ohälsa och fånga upp ungdomar i en 
riskzon. 

 
I - Ja, stärka och bygga relationer. Relationer med, det stärker ungdomar och de gör ungdomarna 
tryggare och det vägleder. 
Exempel 5.30 
 
I - Förebyggande arbete är tanken om att vi vuxna i skolan utgör skyddsfaktorer. Att vuxna 
människor finns och ser barnen(…….) Det plockar ju upp så många barn som inte har det där 
hemma. Vi är viktiga, att vi finns är viktigt.……Alla vuxna på skolan är viktiga och förebygger 
hemskt mycket. Bara genom att ha det där snacket “Jag ser att du är ledsen idag”. Det kan ju vara det 
som räddade det barnet. Det får man aldrig glömma bort, att man noterar barn. 
Exempel 5.31 
 

Flera av informanterna återkommer till resonemang kring att livskunskap och andra typer av 
hälsoorienterad undervisning borde ha en självklar plats på elevernas schema, se exempel 5.32 
samt 5.33. Att undervisa i dessa ämnen kan bidra till ett förbättrat förebyggande arbete då alla 
elever får ta del av informationen, inte bara de som uppvisar typiska tecken för psykisk ohälsa. I 
relation till detta nämns även att elevhälsan borde prioriteras på schemat.  
 

I - Nej men jag tror att förebygga handlar mycket om att förstå att man måste ju ha system för att 
prata om annat än matematik, svenska och NO. Livskunskap! Allt sånt där man kan få in på 
schemat tror jag är bra, då kommer det ut till alla elever. 
Exempel 5.32 
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I - Eh (.) Jag tycker att det är en gåta att man i skolan, alltså skolans uppdrag är ju att rusta barn för 
att handskas med livet, det är ju grunduppdraget och vad FN:s barnkonvention är supertydlig med 
och jag menar, matte, SO, spanska är superviktigt, men för mig är det en gåta att såhär, att fatta 
beslut i livet, hur handskas man med tankar och känslor, relationen dem emellan, alltså man har ju 
haft försök med ämnen som livskunskap, och det låter ju ganska flummigt och som ett låtsatsämne. 
Men för mig är det obegripligt att man inte har ämnen i skolan som på riktigt handlar om det som är 
såhär, förutsättningar att vara människa. Att vara medmänniska, hur fattar vi beslut, när vi är 
rationella, vad är viktigt att vara vaksam på? (...) Och det tror jag också är en viktig sak för att 
förbättra hälsan att höja nivån på vad vi från skolan får med oss.  
Exempel 5.33 
 

I det ovanstående exemplet uttrycks också vikten av att lära sig att handskas med känslor och 
tankar under skolgången. Informanten uttrycker att det är obegripligt att det inte finns ämnen i 
skolan som handlar om förutsättningarna för att vara människa. För att förebygga psykisk 
ohälsa beskriver informanten vikten av att höja nivån på vad eleverna får med sig från skolan. 
Som tidigare exempel visat talar informanterna kring att alla vuxna på skolan har ett ansvar 
över elevernas välmående under studietiden, som är en del kring förebyggande arbete. Detta 
exemplifieras ytterligare i utdraget nedan. 
 

I - … att ha en tanke kring att man ska komma till skolan, man går här från förskolan till nian, det är 
20 000 timmar och då är det inte okej att man går ut nian och känner att man inte har några 
förmågor eller räcker till, man har ett ansvar att fylla på för livet. Det är ett jätteviktigt arbete. 
Exempel 5.34 
 

Vidare talar en informant om hur frågor kring välmående och hälsa kan implementeras som 
undervisning för att förebygga psykisk ohälsa. Informanten beskriver att hen vill hålla en 
generell föreläsning om stress, återhämtning och sömn, som definieras som “grundgrejer” och 
som skulle beröra elever i årskurs 1 på gymnasiet och årskurs nio i grundskolan.  
 

I - Jag tänkte lägga in för gymnasiet årskurs 1, alltså prata när de börjar, prata stress kontra 
återhämtning. Liksom att förebygga. För att stress i sig är ju inte farligt så länge man har 
återhämtning och när behöver man stanna upp? Hur kan man förbättra sin sömn? Sånna där 
grundgrejer, så man kan ha en generell föreläsning för alla när de börjar i ettan på gymnasiet. Och 
kanske också i nian. 
Exempel 5.35 

 
Illustrationen på nästa sida visar att vi antagit begreppet förebyggande arbete som nodalpunkt i 
denna diskurs. Nodalpunkten omges av åtta moment. Dessa moment representerar de begrepp 
som informanterna till största del använde när de talade om förebyggande arbete av psykisk 
ohälsa i skolan. I de redovisade utdragen kan vi tyda att informanterna använde sig av ord så 
som EHT-möten, livskunskap, notera barnen, bygga och stärka relationer och 
likabehandlingsplan. Dessa begrepp representerar således momenten i diskursen och får sin 
betydelse när de relateras till nodalpunkten förebyggande arbete.  
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      Figur 5.8 
 
 

5.5 Sammanfattning av resultat  
 

Det empiriska materialet påvisade flera gemensamma mönster kring hur informanterna talar om 
psykisk ohälsa. Vi fann att samtliga informanter inledningsvis talade om begreppet “psykisk 
ohälsa” som stort och diffust. Trots detta rådde det ändå en konsensus kring definitionen av 
begreppet bland informanterna som utgjordes av ordet funktion. Tillståndet beskrevs som en 
dysfunktion i vardagen med hög frånvaro i skolan, dåliga sömn- och matvanor, social isolering 
samt försämrade skolresultat. Samtliga informanter var även överens om att psykisk ohälsa är 
ett långvarigt tillstånd där den drabbade saknade en tro på framtiden. Vidare fann vi ytterligare 
ett intressant mönster i hur informanterna definierade psykisk ohälsa. Informanterna talade om 
“typiska tecken” på psykisk ohälsa och nämnde begrepp som ångest, stress och 
sömnsvårigheter. Ett intresseväckande samband vi fann var att de moment som nämns i 
diskursen kring “typiska tecken” tog sig i konkreta uttryck enligt momenten i diskursen kring 
“funktion”, jämför figur 5.1 respektive 5.2. Momenten för diskursen kring “funktion” är således 
ett resultat av momenten för diskursen kring “typiska tecken” enlig informanternas utsagor. 
Dock skiljer sig de olika diskurserna från varandra i den mån att när informanterna talade om 
typiska tecken som flickor hade, så talade de om symtom som flickorna kunde ha men ändå 
fungera i vardagen. När informanterna istället talade om vad psykisk ohälsa var för dem, så 
beskrev de faktorer som ledde till en dysfunktionell vardag. 
 
I samband med orsaker till psykisk ohälsa talade informanterna kring riskfaktorer så som små 
sociala nätverk, genetik och problematiska hemförhållanden. Vidare uttryckte informanterna att 
“det rådande samhällsklimatet” kunde vara en annan orsak till att den psykiska ohälsan har ökat 
på senare år. De talade i termer av en ökad individualisering som innebär många val för den 
unge och vidare förväntningar på hur en individ “ska vara”. I relation till detta diskuterades 
även sociala medier. Detta fenomen beskrevs som något som under de senaste åren har spelat 
en avgörande roll för flickornas psykiska välmående. Flera av informanterna talade om 
svårigheterna kring att förhålla sig till sociala medier, både för elever och vuxna. Informanterna 
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talade om nätmobbning, kränkningar och en förvrängd samhällssyn som negativa följder kring 
användningen av internet och sociala medier. Dock fann vi i informanternas tal en 
konkurrerande diskurs som istället beskrev sociala medier som någonting positivt för den unga 
individen. 
 
Flertalet informanter använde begreppet “duktig flicka” när de talade kring deras erfarenheter 
av psykisk ohälsa bland flickor i årskurs 7-9. De använde ord som stressade och låg självkänsla 
vid uttalanden kring dessa flickor. De beskrev även flickorna som omhändertagande, med 
många kompisar och höga betyg. Ett intressant mönster vi fann i informanternas utsagor var att 
den beskrivning av psykisk ohälsa informanterna förmedlade i början av intervjun inte följde 
samma struktur som de flickor de sedan beskrev sig möta i sitt arbete. Vi påträffade ett i viss 
mån paradoxalt förhållande kring det faktum att flickorna omgavs av flertalet, enligt 
informanternas utsagor, skyddsfaktorer så som socialt nätverk, fritidsintressen, trygga 
hemförhållanden men ändå led av en psykisk ohälsa med stress, ångest, oro och depression. 
 
På frågan hur skolkuratorer talade om förebyggande arbete av psykisk ohälsa överensstämde de 
flesta informanters utsagor. Samtliga informanter talade om att förebyggande arbete var en 
viktig del i arbetet kring att minska den psykiska ohälsan. Många talade kring att 
elevhälsoteamets arbete och att stärka relationer mellan elev och vuxna var två viktiga faktorer. 
Vidare beskrev flertalet att undervisning i psykosociala frågor, så som livskunskap, skulle 
införas på schemat med regelbunden basis. 
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6. Diskussion  
 
I detta kapitel förs en övergripande diskussion av uppsatsens olika delar i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar. Vi reflekterar i detta avsnitt kring vad det 
vetenskapsteoretiska perspektivet, teori och metodval låtit oss uttala oss om och inte. Vidare 
diskuteras huvuddragen ur resultatet i förhållande till teorival och tidigare presenterad 
forskning. Avslutningsvis reflekterar vi kring studien i relation till vårt framtida yrkesfält samt 
framtida forskning inom vår profession. 
 
6.1 Reflektion kring perspektiv, teori och metodval  
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur skolkuratorer konstruerar psykisk ohälsa hos 
flickor i årskurs 7-9. Då aktuell forskning visar på en ökning av psykisk ohälsa bland flickor var 
det för oss relevant att låta detta bli vår fokusgrupp (Folkhälsomyndigheten 2014, Wiklund et 
al. 2012). Hur professionella talar om flickors psykiska ohälsa kan komma att avspegla sig i hur 
de arbetar kring det. Detta är dock inte något vi studerat i denna studie och därför inte kunnat 
uttala oss om närmare. Däremot har vi burit på en insikt kring vikten av att kritiskt förhålla sig 
till diskurser och reflektera kring de bakomliggande mekanismer som ligger till grund för hur 
dessa konstruerats. Vi avsåg att därför ta reda hur skolkuratorer definierar och konstruerar 
psykisk ohälsa. Vidare studerade vi hur de talade om orsaker till psykisk ohälsa bland flickorna 
samt förebyggande arbete av psykisk ohälsa. Då vi fann en avsaknad av studier på detta ämne 
genomförda med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv var detta intressant att anlägga i 
uppsatsen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet tillät oss att studera informanternas 
konstruktioner av psykisk ohälsa i en given kontext, skolan. Det gav oss också möjlighet att 
fokusera på språkets betydelse. Det begränsade oss dock i möjligheten att återge en absolut 
sanning kring hur verkligheten ser ut. Med en annan vetenskapsteori, exempelvis fenomenologi, 
hade vi kunnat ställa oss utanför och objektivt studera och analysera informantens utsagor.  
 
Socialkonstruktivismen har kombinerats med en diskursteori. Vi skapade en verktygslåda 
inspirerad från Laclau och Mouffes terminologi. Med begrepp som nodalpunkt, moment, 
element, diskursivt fält och flytande signifikanter kunde vi uttala oss om hur de diskurser vi 
fann var konstruerade samt skapa illustrationer för dessa. Denna teori möjliggjorde att på ett 
tydligt sätt presentera de för oss framträdande diskurserna, samt gav oss utrymme att belysa de 
ord informanterna främst använde. På detta sätt kunde vi redogöra för kring vilka nodalpunkter 
diskurserna organiserades. Diskursteorin möjliggjorde dock inte uttalanden om informanternas 
upplevelser eller erfarenheter kring psykisk ohälsa. Vi kunde endast, med hjälp av begreppen, 
besvara hur informanterna talade om detta. Den diskursteoretiska utgångspunkten präglas av att 
sociala fenomen aldrig är färdiga vilket vi förhållit oss till analysen av empirin. Vi kan således 
aldrig påvisa att informanternas uttalade diskurser är representativa över tid, eftersom 
diskursteorin menar att diskurser är i ständig förändring och avhängt den givna kontexten. Att 
studera informanternas utsagor ur genusteoretiskt perspektiv hjälpte oss att reflektera kring 
huruvida samhällets rådande strukturer och normer påverkar flickors ökade psykiska ohälsa. Vi 
kunde således analysera informanternas tal ur en genusteoretisk infallsvinkel. Således kritiskt 
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granska de förväntningar på flickor som informanterna talade om och varför de är just dessa 
diskurser som lyfts i deras tal. Genusteorin fungerade väl som komplement till diskursteorin då 
även denna menar att tillvaron består av sociala konstruktioner. 
 
Vi är eniga om att en teori kring individualisering hade givit oss möjlighet att förankra 
informanternas utsagor kring “det rådande samhällsklimatet” utförligare. Diskursanalysen har 
även gjort oss medvetna kring att vi aldrig kan ställa oss utanför diskursen utan själva är 
delaktiga i skapandet av den. Sammantaget har dock de teoretiska utgångspunkterna hjälpt oss 
att analysera och närma oss de diskurser synliga i empirin.  
 
Genom en kvalitativ metod har vi kunnat studera och analysera informanternas utsagor på ett 
djupare plan, till skillnad från en kvantitativ metod där vi kan anta att vi hade fått fatt i en 
större, men mer ytlig empiri. Metoden har möjliggjort en nära intervjusituation med långa 
samtal där informantens tal kring psykisk ohälsa har legat i fokus. Detta då syftet med studien 
varit att analysera hur skolkuratorer konstruerar psykisk ohälsa, vilket diskursanalysen hjälpt 
oss att besvara. Förhoppningen var att diskursanalysen skulle hjälpa oss presentera empirin på 
ett rättvist sätt. Den diskursteoretiska analysmetoden har vidare varit användbar vid 
bearbetningen av materialet. Om vi istället hade valt att anlägga exempelvis en innehållsanalys 
hade vi kunnat fokusera mer på informantens individuella erfarenheter och upplevelser istället 
för informantens tal kring begreppet. Vi har velat närma oss de diskurser om psykisk ohälsa 
som råder hos skolkuratorer för att på så vis analysera hur de konstruerar begreppet och detta 
har möjliggjorts genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Däremot kan vi i denna studie 
inte uttala oss om hur pass representativa dessa diskurser är för skolkuratorer i stort utan endast 
närma oss de skilda diskurser som informanterna har gett uttryck för. 
  
6.2 Resultatets huvuddrag  
 

Samtliga informanter uttryckte till en början en svårighet i att definiera begreppet psykisk 
ohälsa. De talade om att begreppet var brett och diffust. Dock upplevde vi att när informanterna 
började tala kring ämnet och exemplifiera med egna erfarenheter liknade deras utsagor 
varandra. Diskursen om funktion i vardagen upplevde vi intressant att reflektera vidare kring då 
den var återkommande i samtliga informanters beskrivningar av psykisk ohälsa. I inledningen 
av uppsatsen diskuterade vi Foucaults (1961) forskning om vansinnets historia. Likt Foucaults 
resonemang om vansinne som något som konstitueras av dårens avvikande handlingar snarare 
än det inre känslolivet, talade informanterna nästan uteslutande i termer av faktorer utanför den 
enskilde och inte om psykisk ohälsa som något inom individen (Foucault 1961:264). 
Informanterna belyste i deras utsagor den sociala funktionen med familj och vänner, skolgång 
och andra yttre omständigheter där den unge inte fungerade enligt normen. Visserligen kunde 
de tala om nedstämdhet och depression som vi tolkat som inre faktorer, men dessa symtom 
beskrevs ofta i samband med vilka följder eller konsekvenser symtomen fick i vardagen. I viss 
mån skiljer sig således talet kring psykisk ohälsa hos informanterna från den definition 
Ekstrand (2006) använder sig av i sin studie. Där beskrivs psykisk ohälsa som psykosomatiska 
besvär, emotionella problem samt självförtroendeproblem. Vissa faktorer liknar informanternas 
utsagor, exempelvis då informanterna talade om typiska tecken på psykisk ohälsa nämnde 
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flertalet låg självkänsla och sömnsvårigheter (ett psykosomatiskt besvär). Dock nämnde inte 
informanterna detta i relation till definitionen av begreppet. Att tala om psykisk ohälsa i relation 
till begreppet funktion är därför en, för oss, nyfunnen diskurs som förde oss närmare 
forskningsfrågan kring hur skolkuratorer konstruerar begreppet psykisk ohälsa i årskurs 7-9. 
 
Då informanterna talade om de flickor de möter i sitt arbete utmynnade deras utsagor i 
diskursen Den duktiga flickan. Denna diskurs kunde inte lika lätt, som diskursen kring typiska 
tecken, bindas samman med diskursen kring funktion då dessa duktiga flickor enligt 
informanternas utsagor fungerar väl i sin vardag utifrån relationer till familj och vänner. Vi fann 
därför denna paradox intressant att lyfta i vår diskussion. Informanterna talade om flickorna 
som högpresterande och med ett fungerande socialt nätverk. Trots detta beskrevs dessa flickor 
må mycket dåligt med stress, oro och en generell ångest. Detta är egenskaper vi tolkar kan vara 
mer riktade inåt mot den enskilde individen än de informanterna beskrivit relaterat till 
“funktionsdiskursen”. Vi reflekterade utifrån denna empiri kring den ökade utsatthet det innebar 
för dessa flickor att inte rymmas inom funktionsdiskursen. Informanterna talade kring att dessa 
flickor kunde vara svåra att nå, vilket kan innebära att det dröjer innan de får det stöd som de 
behöver. Ser vi till diskursen kring den duktiga flickan är det en elev som i regel inte väcker 
skolpersonalens uppmärksamhet och forskning styrker att dessa elever, till följd av deras 
ångestproblematik, snarare tenderar att överprestera och anpassar sig väl efter skolans ramar 
(Gingerich och Wabeke, 2001). Dessa beteenden kan ses som en följd av flickors strävan efter 
en normativ femininitet. Denna normativa femininitet beskriver Strömbäck som något som 
unga tjejer försöker uppnå genom att vara högpresterande i skolan, ständigt vara tillgängliga, se 
bra ut och samtidigt ta ansvar för sig själv och andra (Strömbäck, 2006). Att informanterna 
talade om diskursen “duktig flicka” i relation till psykisk ohälsa kan antyda en bred förståelse 
hos informanterna kring vilka som drabbas av psykisk ohälsa. Informanterna förmedlade i sitt 
tal att psykisk ohälsa inte alltid syns och att det är viktigt att fånga upp alla elever, inte bara de 
som uppvisar typiska tecken eller dysfunktion. Samtidigt definierade de psykisk ohälsa som att 
inte fungera i vardagen vilket vi upplevde öppnade för reflektion. Vi tror att följden av detta 
möjligen kan bli ett arbete med flickorna som utgår från att “släcka bränder” snarare än ett 
arbete kring förebyggande insatser. Detta kan innebära att de flickor som inte ryms inom den 
beskrivna funktionsdiskursen faller mellan stolarna. Detta skulle kunna medföra att dessa 
flickor kan få gå länge med en psykisk ohälsa innan en vuxen på skolan uppmärksammar deras 
problematik.  
 
Informanterna diskuterade även kring orsaker till psykisk ohälsa och förde flera resonemang 
kring riskfaktorer som liknade den tidigare presenterade forskningen. Ekstrand (2006) menar 
som tidigare nämnt att ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer bidrar till ett mer effektivt 
preventivt arbete. Med riskfaktorer menas här något som ökar risken för en negativ utveckling 
för den enskilde. Med skyddsfaktorer menas således betydande faktorer för att motverka denna 
negativa utveckling (Socialstyrelsen, 2014:26). Således är det, likt informanternas utsagor, en 
motsats till varandra. Betydande riskfaktorer för utvecklande av psykisk ohälsa är upplevelser 
av ilska, hög skolfrånvaro och att ha varit utsatt för brott. Forskning betraktar även kön som en 
riskfaktor för depressiva symtom (Ekstrand, 2006). Informanternas utsagor överensstämmer 
med Socialstyrelsen (2014) och Ekstrands (2006) forskning. Dock har informanterna inte nämnt 
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ilska eller brottsutsatthet som riskfaktorer. De valde istället att tala, likt Jönsson (2001), om 
exempelvis hemförhållanden. 
 
Informanterna talade kring det rådande samhällsklimatet som en ytterligare orsak till psykisk 
ohälsa som i hög utsträckning påverkade unga flickor. Till en början beskrevs detta som positivt 
eftersom exempelvis individualisering bidrog till ökade valmöjligheter för de unga. Dock 
präglades informanternas uttalanden även av en mer negativ bild av individualiseringens 
följder. Flera nämnde att många valmöjligheter bidrog till en ökad negativ stress som riskerade 
att öka pressen på att välja ”rätt” ämnen och gymnasium för eleverna. De talade om ett hårdare 
samhällsklimat likt det beskrivet i vår bakgrund där det moderna samhället har gått från det 
trygga och säkra till ett mer öppet och fritt samhälle där det mesta anses vara möjligt (Bauman, 
2001). Med denna möjlighet ökar också förväntningarna på vad vi som individer ska 
åstadkomma i livet. Det förmedlas krav på unga, ofta via medier, att välja ”rätt”. 
              
Informanterna talade vidare kring att det rådande samhällsklimatet förmedlar en bild av vad 
man som ungdom ”ska göra” och att dessa förväntningar ökar i takt med ett ökat 
informationsflöde. Sociala medier beskrevs som något som bidrar till att förmedla en förvrängd 
och onyanserad bild hur livet bör vara. I informanternas tal kunde vi således ana ett visst 
missnöje kring hur det användandet av sociala medier ser ut. Att informanternas uttalanden 
antydde att detta kan vara en bidragande orsak till ökningen av psykisk ohälsa är vi beredda att 
hålla med kring. Detta i kombination med samhällets ökade individualisering (Bauman, 2001) 
tror vi kan vara en bidra till flickornas upplevda stress, prestationsångest och oro. Dock vittnade 
informanternas konkurrerande diskurs även om en kunskap kring sociala medier och 
informanterna talade inom denna diskurs utifrån positiva följder av de ungas användande av 
sociala medier. Särskilt för de elever som inte hittade vänner i klassen eller skolan som istället 
fann gemenskap över internet. Detta tror vi är en viktig aspekt att ta fasta på och vara medveten 
om. Dock reflekterar vi även kring det faktum att samhällets utveckling alltid kommer vara 
något vi behöver förhålla oss till och att generationen under vår egen i viss mån alltid kommer 
ligga steget före i att följa denna utveckling. En informant uttryckte, med en humoristisk 
underton, att sociala medier skulle tas bort från ungdomar. Vi tror att det är viktigt att inte se 
sociala medier som en enskild faktor i sig utan reflektera kring att det inom fenomenet ryms 
flera orsaker som kan bidra till psykisk ohälsa och dessa bör inte komma i skymundan. I viss 
mån tror vi att fenomen som känns främmande och outforskade kan vara bekväma att “skylla” 
på för att på så vis flytta problemen längre ifrån den kontexten man själv rör sig inom. Det som 
ungdomarna skriver om på internet tror vi i många fall hänger samman med det som hänt under 
skoldagen och måste på så vis bearbetas inom den givna miljön. Vuxenvärlden kan ha mycket 
att lära av den yngre generationen inom kontexter där de unga ofta bär på den största 
kompetensen. Med det menar vi att det kan vara viktigt att föräldrar och professionella vågar 
fråga och ta del av den värld där unga ofta möts och vistas i, det vill säga på internet. 
 
För att minska den psykiska ohälsan bland unga anser Tomb och Hunter (2004) att åtgärder ska 
sättas in tidigt, innan symtom hos elever uppkommer. Likt Wiklund et al. (2012) menar Tomb 
och Hunter att skolan är en av de viktigaste platserna för att upptäcka dessa symtom och en 
plats där det finns stora möjligheter att genomföra förebyggande åtgärder. I linje med detta 
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antyds en kunskap och en medvetenhet i informanternas tal kring förebyggande arbete som en 
viktig åtgärd för att minska psykisk ohälsa. Flertalet informanter poängterade att undervisning i 
psykosociala frågor, av informanternas uttryckt som livskunskap, skulle införas på schemat. En 
förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa är att professionella på skolan är bekanta med de 
symtom som förekommer hos unga med ångestproblematik (Tomb och Hunter, 2004). Vidare 
tror vi därför det kan vara viktigt att exempelvis genom socionomutbildningen fördjupa sig i 
kunskaper kring tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga. Informanterna talade vidare 
reflekterande kring hur kostsamt det kan bli för samhället att inte prioritera förbyggande 
insatser i tidig ålder. Dessa utsagor kan styrkas av den tidigare presenterade forskning från 
Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (Skolverket mfl, 2004:8). Att det 
antyds existera en diskurs kring förbyggande arbete som åtgärd anser vi vara positivt då vår 
tidigare presenterade forskning lyfter vikten av detta arbete. Dock är det, som uttrycks i 
Skolverket mfl rapport (2004), verksamhetens huvudmän som bär det huvudsakliga ansvaret för 
vilka typer av insatser och åtgärder som ska prioriteras. Vår valda fokusgrupp är utsatt på grund 
av flera aspekter som redovisats i vår studie och därför behövs ett förebyggande arbete för att 
motverka vidare utveckling av en psykisk ohälsa som kan komma att påverka för resten av 
livet.  
 
6.3 Implikationer för forskning och praktik  
 

Som nämns i inledningen är det i barn- och ungdomsåren en människas levnadsvanor 
grundläggs. Psykiska hälsorisker i tidig ålder kan påverka en individ genom hela livet och 
innebär stora kostnader för samhället. Den plats där ungdomar spenderar större delen av sin 
uppväxt är i skolan. Därför är det, likt en av informanternas utsagor, viktigt att professionella på 
skolan arbetar för att rusta och stärka ungdomar inför livet. Ett väl utvecklat förebyggande 
arbete kan möjligen minska den psykiska ohälsan genom att från tidig ålder prata med barn och 
unga om det inre känslolivet och hur detta är relaterat till livet i övrigt. Informanternas utsagor 
har enligt oss visat på en stor kompetens kring sambandet mellan den enskilda flickan och 
hennes omgivande tillvaro. Dock har vi reflekterat kring om det i viss mån även kan behövas ett 
mer individinriktat perspektiv hos skolkuratorer då empirin kombinerat med den tidigare 
forskning antyder att många flickor som fungerar i vardagen ändå lider av psykisk ohälsa. Vi 
kan inte uttala oss huruvida det finns ett individinriktat arbete på informanternas skolor, då vi 
inte studerat detta. Däremot kan vi utifrån våra informanters tal se att det mestadels 
diskuterades sambandet mellan flickan och den sociala omgivningen.  
 
Inom det förebyggande arbetet bör man utöka, som en informant uttryckte det, psykoedukation 
i skolan. Detta kan leda till att det tabu som tycks föreligga kring att dela med sig av sin 
psykiska ohälsa i viss mån kan normaliseras. Samtliga informanter har beskrivit ett 
förebyggande arbete på skolan. Vi håller med informanternas utsagor om att ämnen som rustar 
eleven med verktyg för livet är minst lika viktiga, om inte ännu viktigare, än matte och svenska. 
Att implementera detta som en given del i elevens skoldag tror vi är en viktig del i att förändra 
denna syn på psykisk ohälsa som något avvikande och tabubelagt.  
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Vid uppsatsens begynnelse då vi fördjupade oss i tidigare presenterad forskning på ämnet fann 
vi nästintill ingen forskning med ett socialkonstrukivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv. 
Forskningen var mer inriktad på en positivistisk vetenskapsgrund. Således tror vi att mer 
forskning utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv på psykisk ohälsa är viktig då det kan öka 
kompetensen kring hur vi genom språket förmedlar och reproducerar diskurser kring detta 
fenomen. Vi tror även det är viktigt att undersöka vilka diskurser som reproduceras inom 
socialtjänsten och vad detta kan få för konsekvenser för både klienter och professionella. 
Resultatet av studien har givit oss en inblick kring hur skolkuratorerna talar om psykisk ohälsa 
bland flickor i årskurs 7-9. En ökad medvetenhet om detta tror vi vidare kan bidra till en 
medvetenhet om vikten av ett kritiskt förhållningssätt och ett normkritiskt tänk kring hur vi 
formar och vad vi förmedlar till våra nästkommande generationer. Att studera skolkuratorers 
konstruktioner av både pojkars och flickors psykiska ohälsa hade varit intressant för att vidare 
kunna möjliggöra en jämförelse av konstruktionerna.  
 
Slutligen tror vi, likt informanterna, att det är avgörande att i tidigt skede tala om psykisk ohälsa 
med alla unga flickor i skolan, inte bara de som uppvisar typiska tecken eller ett dysfunktionellt 
beteende. Att utbilda unga kring psykisk ohälsa och hur den kan ta sig i uttryck öppnar upp för 
att flickorna ska våga, och tillåta sig själva, att berätta om sitt inre känsloliv. På så vis ges 
skolkuratorer möjlighet att lättare identifiera psykisk ohälsa hos elever. Att vuxna som möter 
unga flickor genom sin profession verkar för att ge dem utrymme att prata, både om saker som 
är roliga och härliga, men även de delar av livet som kan kännas besvärliga och tunga, tror vi är 
av stor betydelse. Som framkommer i denna uppsats finns det en risk att många flickor hamnar i 
skymundan bortom vuxenvärldens radar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda 
flickan. Att börja tala om psykisk ohälsa i vardagen är livsviktigt, skolkuratorerna kan aldrig 
gissa sig till vilka som lider av psykisk ohälsa. För det är väl det som är grejen, att man kan inte 
se på en människa hur den mår, alltid.  
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Uppsala Universitet    Bilaga 1 
Sociologiska institutionen 
Socionomprogrammet    Uppsala den xxxx 2015 
Till  
XXX 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska Institutionen vid Uppsala universitet. Syftet med studien är att studera 
skolkuratorers erfarenheter av arbete med psykisk ohälsa bland flickor i årskurs 7-9. Med vår 
studie hoppas vi kunna tillföra ett nytt perspektiv till en aktuell debatt kring flickors psykiska 
ohälsa. Att studera skolkuratorers upplevelser och perspektiv är intressant då detta påverkar 
arbetet kring elevernas psykiska ohälsa. 

Du tillfrågas därför, som skolkurator på xxx om att delta i studien. Materialet till studien 
kommer att samlas in vid ett tillfälle genom en intervju på ca 45 min. Vi kommer då att föra 
anteckningar och även spela in intervjun. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det under arbetets gång, och 
kommer att presenteras i uppsatsen i avidentifierad form. 

Preliminär planering av intervjutillfällen är förlagda under vecka 16 och 17, dock är vi 
självklart benägna att anpassa oss efter dina önskemål och behov.  

 

Uppsala som ovan 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ellen Hedlund    Maja Huhn 
Socionomstudent   Socionomstudent  
ellen.hedlund@gmail.com    majahuhn@hotmail.com  

  

Kalle Berggren 
Handledare 
xxx.xxx@soc.uu.se 
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      Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Vi börjar med ramarna för samtalet / kallprat 
Vi presenterar oss och berättar att intervjun kommer ta ca 45 min och att vi kommer att spela in 
på mobil. Vi berättar att uppsatsens syfte är att undersöka hur skolkuratorer talar om psykisk 
ohälsa, deras upplevelser och erfarenheter osv. Vi talar om att informantens namn inte kommer 
att anges i uppsatsen och att det personen berättar endast kommer att användas till intervjun. 
Det går bra att avbryta när som helst. Känns detta okej? 
 
När vi säger högstadiet så menar vi årskurs 7-9. 
 
Inledning 
 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Vad har du för anställningsform? Heltid, Deltid, Hur mycket tid på högstadiet? 
- Vad har du för akademisk bakgrund? 
- Vad är ditt huvudsakliga uppdrag på skolan? (Hur ser en arbetsdag ut på ett ungefär?) 
 
Informanternas definitioner av psykisk ohälsa 
 
Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? Vad är det för dig?  
 
Hur upplever du att den psykiska hälsa är bland flickorna på högstadiet?  
 
Hur tror du att “dåligmående” skiljer sig från att lida av psykisk ohälsa? 
 
Hur skulle du beskriva att den psykiska ohälsan tar sig i uttryck i hos de flickor du möter? Finns 
det några typiska tecken? 
 
Upplever du någon förändring kring flickors psykiska hälsa över tid under dina 
yrkesverksamma år? Om ja, på vilket sätt?  
 
Finns det något som du tror kan förbättra den psykiska hälsan hos unga flickor? 
 
Bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa bland flickor 
 
Vad tror du kan vara bakomliggande orsaker till att flickor på högstadiet drabbas av psykisk 
ohälsa? Både på individnivå och strukturell nivå.  
 
Vad finns det för riskfaktorer? Vad finns det för skyddsfaktorer? 
 
Finns det flickor som inte drabbas av psykisk ohälsa? Om ja, vad tror du det beror det på? 
Följder 
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Vad tror du att den psykiska ohälsan hos flickor leder till för konsekvenser för eleven? På kort 
och lång sikt? 
 
Vad upplever du att det leder till för konsekvenser ur ett större perspektiv?  
 
Hur drabbar det samhället på sikt? 
 
Finns det något exempel på detta från din skola? 
 
Förebyggande arbete 
 
Vad är förebyggande arbete för dig? 
 
Vilken roll har du som skolkurator i arbetet kring att förebygga psykisk ohälsa? 
 
Hur arbetar ni (elevhälsan) preventivt på er skola för att förhindra psykisk ohälsa? 
 
Upplever du att ni (elevhälsan) når de mål och riktlinjer som finns för att förebygga psykisk 
ohälsa? (De riktlinjer socialstyrelsen och skolverket gått ut med) 
 
Om inte, vad önskar du vore annorlunda? I största allmänhet? 
 
Är det något annat du vill berätta för oss? Någon erfarenhet eller situation du skulle vilja dela 
med dig av? 
 
Vad är det bästa med ditt jobb som skolkurator? 
 
Sammanfatta! 
 
Tack för att din medverkan. Jättekul! 
 
Avslutning: Som du vet så spelar vi in detta material och den här Intervjun kommer vara en del 
i ett stort insamlat material. Den kommer transkribieras och delar av den kan komma att vara 
med i uppsatsen. Dock gör vi som tidigare nämnt en avidentifiering av allt material och man 
kommer inte kunna veta vem som har sagt vad.  
 
 


