
        Socialhögskolan

ADHD inom skolan och BUP – 

en kvalitativ intervjustudie om kuratorns
handlingsutrymme

Patrik Nilsson

Kandidatuppsats SOPA63
HT20
Handledare: Mikael Sandgren
Examinator: Cecilia Heule

Antal ord: 13 739



Abstract

Author: Patrik Nilsson 

Title: ADHD in school and BUP – a qualitative interview study about the counsellor and their

room for manoeuvre 

Supervisor: Mikael Sandgren

Assessor: Cecilia Heule

Background: The number of children diagnosed with ADHD has reached about 5 percent in 

Sweden. It is important that children with these symptoms are being diagnosed. ADHD does 

not only affect the child himself, but also the parents. If ADHD is suspected in a student, the 

school conducts its own investigation. The school counsellor is available here as a resource. If

the school still believes there is a diagnosis, they write a referral to BUP (Child and 

Adolescent Psychiatry). BUP then makes the final investigation. Counsellors are also 

available within BUP. Since counsellors within the school and BUP work in different 

activities, it would have been interesting to see how their tasks differ. 

Purpose: The purpose of this study is to look into how counsellors in school and BUP view 

ADHD in their own activities. The purpose is also to look into how much room for 

manoeuvre they have during the investigation work. 

Method: I use a qualitative method, and a comparative research design. I interview a number 

of counsellors within the school and BUP. In the analysis I compare their answers to find 

similarities and differences. 

Conclusions: The study shows that counsellors within BUP feel that they have a large margin

of manoeuvre during the investigation work. However, they are also critical of how much of 

their working time is spent on investigations. The school counsellors, on the other hand, do 

not feel involved in the investigation work. However, they are positive about the support that 

the school can offer students with ADHD today.     

Keywords: ADHD, investigation, room for manoeuvre, jurisdiction.   



Innehållsförteckning

1. Problemformulering.....................................................................................................5

         1.1.1 ADHD påverkar oss alla................................................................................5

         1.1.2 Kuratorn i utredningsteamet...........................................................................6

   1.2 Syfte........................................................................................................................7

   1.3 Frågeställning..........................................................................................................8

   1.4 Bakgrund.................................................................................................................8

         1.4.1 Allmänt om ADHD........................................................................................8

         1.4.2 Skolkuratorns arbetsuppgifter........................................................................9

         1.4.3 Kuratorer inom psykiatrin..............................................................................9

2. Metod..........................................................................................................................11

   2.1 Forskningsstrategi..................................................................................................11

   2.2 Hermeneutik och fenomenologi.............................................................................12

   2.3 Varför intervju som metod?...................................................................................13

   2.4 Tillvägagångssätt...................................................................................................13

   2.5 Bearbetning och analys..........................................................................................15

   2.6 Urval......................................................................................................................16

   2.7 Svårigheter under processen..................................................................................17

   2.8 Etiska överväganden..............................................................................................17

   2.9 Förförståelse...........................................................................................................19

   2.10 Reliabilitet och validitet.......................................................................................19

         2.10.1 Trovärdighet................................................................................................20

         2.10.2 Äkthet..........................................................................................................21

3. Kunskapsläge..............................................................................................................22

   3.1 Kuratorers arbetssituation......................................................................................22

   3.2 Professionsforskningens historik...........................................................................23

   3.3 ADHD hos barn och unga......................................................................................25

   3.4 Sammanfattning av studierna.................................................................................25

4. Teoretisk referensram.................................................................................................27

   4.1 Val av teori............................................................................................................27

   4.2. Professionellt gränsarbete.....................................................................................27

         4.2.1 Jurisdiktion...................................................................................................28



   4.3 Gräsrotsbyråkrater................................................................................................29

         4.3.1 Handlingsutrymme......................................................................................30

5. Empiri........................................................................................................................32

   5.1 ADHD inom skolan..............................................................................................32

   5.2 ADHD inom BUP.................................................................................................33

   5.3 Informationsarbetet inom skolan..........................................................................34

   5.4 Informationsarbetet inom BUP.............................................................................34

   5.5 Samverkan inom skolan........................................................................................35

   5.6 Samverkan inom BUP...........................................................................................36

6. Analys........................................................................................................................38

   6.1 Jurisdiktion............................................................................................................38

         6.1.1 Tydlig roll.....................................................................................................38

         6.1.2 Otydlig roll...................................................................................................39

   6.2 Handlingsutrymme................................................................................................40

         6.2.1 Synen på sitt eget handlingsutrymme...........................................................41

7. Slutsats........................................................................................................................43

   7.1 Övrig diskussion....................................................................................................44

8. Referenslista...............................................................................................................46

9. Bilagor........................................................................................................................50

   9.1 Bilaga 1: Intervjuguide..........................................................................................50

   9.2 Bilaga 2: Informationsbrev....................................................................................53



1. Problemformulering

1.1.1 ADHD påverkar alla

ADHD är en diagnos som blivit väldigt omdiskuterad, särskilt under det senaste decenniet. 

Detta då diagnostiseringen av ADHD har ökat stort sedan 2000-talet. Det har uppstått två 

olika läger i det svenska samhället bland dem som arbetar inom forskning kring ADHD 

(Carlberg 2014). Det ena lägret hävdar att det idag finns en överdiagnostisering av diagnosen, 

och dessutom en övermedicinering där behandlingen inte har någon bevisad effekt på lång 

sikt (Hornborg och Merlo 2018). Det andra lägret hävdar motsatsen - att diagnosen hamnat i 

periferin och bör uppmärksammas mer då behandlingen visat sig vara effektiv (Hollertz 

2018). Det andra lägret menar vidare att om diagnosen hamnar i periferin är risken att många 

som egentligen har ADHD inte får någon diagnos, och därför heller ingen behandling som 

kan hjälpa dem. 

Att ett barn med ADHD inte får sin diagnos kan ge förödande konsekvenser för dennes 

framtida liv. En större undersökning där forskarna använt sig av tvillingstudier visar att barn 

som hade tydliga symtom på ADHD ofta också hade problem med dålig självkänsla (Edbom 

2009). Detta jämfört med barnets tvilling i studien, vilka inte visade tydliga ADHD-symtom 

och heller inte i lika stor utsträckning hade problem med sin självkänsla. Studien visade att 

det fanns en tydlig koppling mellan självkänslan och barnets färdigheter och prestation i 

skolan. Ju sämre barnet presterade i skolan, desto sämre var barnets egen självbild. Eftersom 

symtom på ADHD – såsom koncentrationssvårigheter – helt klart kan försämra barnets 

skolprestation är det därför av stor vikt att en korrekt diagnos kan ställas (ibid.). Detta för att 

barnet ska få en behandling som kan lindra symtomen, och på så sätt även förbättra 

skolprestationen. Förbättrade färdigheter i skolan kan i längden då även förbättra självkänslan.

Vi kan alla ibland vara okoncentrerade, rastlösa eller ha svårt med humöret. Detta i synnerhet 

om man är trött, stressad eller sjuk. Det kan emellanåt påverka vår prestation i skolan. En del 

personer har dock haft dessa symtom ända sedan de var barn. Det gör att de genomgående har

svårt att fungera i skolan, jobb och relationer. När svårigheterna påverkar individen så pass 

mycket benämns det som ADHD. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ofta 

upptäcks redan i skolåldern, åtminstone hos pojkar. Drygt fem procent av barn i skolåldern 

har ADHD (Karpathakis 2017, s. 147). 
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Det är inte bara barnet som påverkas av sin diagnos. Även de anhöriga, och inte minst 

föräldrarna påverkas negativt. Forskning visar att föräldrar ofta är i behov av stöd när deras 

barn har fått en ADHD-diagnos. En studie visar att franska föräldrar söker stöd från andra 

föräldrar genom olika sociala forum som finns tillgängliga på Internet (Dauman, Haza och 

Erlandsson 2019). Detta då föräldrarna känner ett krav om att de själva ska vara så kunniga 

och professionella i sitt bemötande gentemot barnet att det ansvaret blir till en börda för dem 

(ibid.). En annan studie visar att en diagnos på ett barn med typiska ADHD-symtom 

underlättade mycket för föräldrarna då de fick en förklaring på varför barnet agerar som det 

gör (Wilder, Scheja och Gustavsson 2019). Innan utredning genomförs upplever föräldrarna 

ofta en stor psykisk stress gällande att de inte riktigt förstår barnets behov och beteende, samt 

att omgivningen kanske börjar ifrågasätta deras föräldraskap. Men när barnet får en diagnos 

visar studien att stressen minskar hos föräldrarna då deras kunskap ökar, och att de får en 

större förståelse för barnets vardagsliv (ibid.).

1.1.2 Kuratorn i utredningsteamet

För att ta reda på om ett barn har en ADHD-diagnos ska det göras en noggrann utredning, där 

många olika sorters information samlas in gällande barnet. Detta är oftast ett teamarbete 

mellan psykolog och läkare (Attention Ung 2020). Ibland behövs även information från en 

kurator. Hur teamets samspel ser ut kan variera beroende på vilken verksamhet det handlar 

om. Ofta är kuratorns roll att intervjua barnet och exempelvis ge information gällande stöd 

från socialtjänsten. Helt enkelt bidra med information som kan ge läkare och psykologer mer 

kött på benen i utredningsarbetet (Vårdguiden 2020). Den här beskrivningen skrapar dock 

bara på ytan av vad kuratorn gör under en utredning. Då den oftast är den enda socionomen i 

teamet samverkar kuratorn i det här fallet med flera andra yrkesprofessioner. Frågan är hur 

mycket denna samverkan påverkar kuratorns handlingsutrymme i utredningsarbetet. 

Handlingsutrymmet beror förmodligen på vilken verksamhet den arbetar inom.   

Kuratorns funktion och roll kan nämligen variera ganska stort beroende på om den jobbar 

inom skolan eller inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den kan dessutom variera från 

skola till skola, och från mottagning till mottagning. Ett omdiskuterat problem i dagens 

samhälle är att en skolkurator ofta är ensam ansvarig för flera hundra elever. En undersökning

från Novus 2019 visar att en stor majoritet av de tillfrågade kuratorerna hade så stor 

arbetsbelastning att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Skolkuratorerna kan därför inte 
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arbeta förebyggande då de måste ägna en stor del av sin tid till att ”släcka bränder” (Novus 

2019). Vidare finns rapporter om att vårdköerna till BUP har ökat alltmer. 2014 var det sexton

landsting som uppfyllde den dåvarande vårdgarantin om att 90 procent av patienterna skulle 

få ett första besök inom 30 dagar. År 2017 var det bara ett enda landsting som uppfyllde det 

målet (Sprengel 2017). 

Om ett barn visar tydliga symtom på ADHD upptäcks detta ofta av personalen på skolan, 

eftersom barnet spenderar en stor del av sin tid där. Ibland kan det även vara föräldrarna eller 

rentav barnet självt som väcker frågan kring utredning hos skolan. Om skolan anser det vara 

lägligt gör de en slags egen utredning bestående av en kartläggning. Anser skolan att 

utredningen kan visa på en diagnos så skriver de en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin. 

BUP gör i sin tur en egen utredning där diagnosen slutligen kan ställas. 

Kuratorer inom skolan och BUP deltar på så sätt båda i utredningsarbete som gäller ADHD. 

Deras roll under själva utredningen torde dock skilja sig åt eftersom det rör sig om två helt 

olika verksamheter. De har troligtvis dessutom olika förhållanden till övriga professioner, då 

skolkuratorer exempelvis borde jobba nära lärarna dagligen medan BUP-kuratorer kanske mer

använder lärarna som en resurs vid insamling av information. Jag anser det därför vara 

intressant att undersöka hur kuratorer inom skolan respektive BUP ser på sin egen yrkesroll i 

utredningsarbetet. 

De respektive kuratorerna jobbar dessutom i olika miljöer och ser barnet i olika sammanhang. 

Det hade därför även varit intressant att undersöka hur de resonerar kring ADHD-diagnosen 

inom sin egen verksamhet. Anser skolkuratorer att diagnosen uppmärksammas tillräckligt på 

skolan och att kunskaperna är tillräckliga för att ge barnet rätt stöd? Skiljer sig den 

uppfattningen gentemot hur BUP-kuratorerna ser på det inom sin egen verksamhet?      

1.2 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att förstå hur kuratorer inom barn- och ungdomspsykiatrin 

respektive skolan resonerar om ADHD inom deras verksamhet, samt om sitt eget 

handlingsutrymme i förhållande till utredningar om ADHD. Studien har genomförts med 

hjälp av en kvalitativ metod där kuratorer från de båda verksamheterna intervjuas. 
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1.3 Frågeställning

 Hur resonerar skolkuratorer om ADHD hos elever?

 Hur resonerar BUP-kuratorer om ADHD hos patienter?

 Hur resonerar kuratorer från skolan om sitt handlingsutrymme i ADHD-utredningar?

 Hur resonerar kuratorer från BUP om sitt handlingsutrymme i ADHD-utredningar?

1.4 Bakgrund

1.4.1 Allmänt om ADHD

För att mer ingående förstå den här studien kan det vara relevant att känna till lite om vad 

ADHD är och diagnosens historik. ADHD är en förkortning av Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. På svenska kan det översättas till uppmärksamhets- och 

överaktivitetsstörning (Vårdguiden 2020). Det är dock viktigt och känna till att inte alla med 

dessa besvär är tydligt överaktiva. Om individen främst har problem med sin uppmärksamhet 

kan det istället handla om ADD, som idag räknas som en form av ADHD. I dessa fall kan 

svårigheterna bli mindre synliga för omgivningen, vilket gör att det ofta dröjer innan det görs 

en utredning (ibid.). Forskningen visar att ärftlighet är den viktigaste orsaken till diagnosen. 

Dessutom finns det ett antal faktorer i barnets miljö som samverkar med ärftligheten. Om 

mamman röker, dricker alkohol eller använder narkotika under graviditeten kan det öka 

risken, liksom graviditets- och förlossningskomplikationer (Karpathakis 2017, s. 147). 

ADHD har haft olika förkortningar och benämningar under historiens lopp. Under 1960-talet 

talade man om diagnosen Minimal Brain Damage – MBD – för barn som hade vissa 

inlärningsproblem och beteendeproblem på grund av dysfunktion i centrala nervsystemet 

(Carlberg 2014). Diagnosen väckte uppmärksamhet inom svensk media där den beskrevs som 

”1970-talets kanske viktigaste handikapp”. Ännu hade dock ingen medicinering slagit igenom

i Sverige, då många inom psykiatrin hävdade att symtomen snarare berodde på en störning i 

barnets uppväxtmiljö. Under slutet av 1980-talet fick diagnosbeteckningen DAMP stort 

genomslag. Ungefär tio år senare hade förskrivningen av centralstimulantia ökat avsevärt, och

i början av 2000-talet hade diagnosbeteckningen ADHD etablerat sig även i Sverige. Mellan 

2006 och 2013 ökade förskrivningen av ADHD-läkemedel med över 500 procent sett till 
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dygnsdoser per 1000 invånare. Detta speglar även ökningen av antalet diagnoser under samma

tidsperiod (ibid.). 

1.4.2 Skolkuratorns arbetsuppgifter

Skolkuratorer ingår i skolans elevhälsa, tillsammans med skolsköterska, skolläkare, 

skolpsykolog och specialpedagog. Doktoranden Cristine Isaksson menar att skolkuratorns 

uppdrag är förhållandevis vagt formulerat från statens sida (2014). Organisatoriskt är 

skolkuratorn ofta den enda socionomen i en verksamhet som har till uppgift att utbilda och 

fostra elever. Detta kan få följder för vilket handlingsutrymme som kuratorn tilldelas och kan 

ta sig. Detta att jämföra med socionomer inom socialtjänsten, vilka inte behöver ta hänsyn till 

andra yrkesgrupper i lika stor utsträckning vilket gör att frågan om handlingsutrymme blir 

mindre problematisk för dem (ibid.). 

Information om yrket skolkurator är ganska spridd och bristfällig på olika håll. 

Akademikerförbundet SSR har därför tagit fram en policy. Det vanligaste är att skolkuratorn 

är anställd på en skola med rektorn som närmaste chef. Det kan dock förekomma en annan 

organisationsform med centrala elevhälsoteam där kuratorn arbetar på flera olika skolor 

(Akademikerförbundet SSR 2015). Arbetsuppgiften generellt består i att arbeta med 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. Målet är att skolkuratorn ska bidra med insatser i 

socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Kuratorn 

ska medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen, och att de elever som far illa eller 

visar tecken på psykisk ohälsa ska uppmärksammas. Dessa mål ska uppfyllas med flera olika 

arbetsmetoder. Bland dessa ingår stödsamtal med enskild elev, arbete med elever i klasserna 

och konsultation till övrig skolpersonal (ibid.).            

1.4.3 Kuratorer inom psykiatrin

Inom den psykiatriska vården bedrivs arbetet vanligen i mångprofessionella team. Detta för 

att säkerställa att patienternas problematik kan granskas ur ett allsidigt perspektiv (Framme 

2016). Såväl inom den öppna vården som inom den slutna heldygnsvården ingår normalt sett 

minst en kurator/socionom. Kuratorn förväntas utifrån sin utbildningsbakgrund bidra med ett 

socialt perspektiv och specifika insatser. Det är dock svårt att definiera mer exakt vad detta 

bidrag i det psykiatriska teamet består av (ibid.). Liksom när det gäller skolkuratorerna är 

kuratorernas arbete inom psykiatrin svårdefinierat och i avsaknad av ett entydigt teoretiskt 

fundament. Under de senaste årtiondena har dock kuratorer i allmänhet inom psykiatrin 
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beskrivit sitt arbete som behandlande och terapeutiskt. De beskriver även att en stor del av 

kunskapsinhämtandet sker icke-formellt utanför utbildningsinstitutionerna, med hjälp av 

kollegor ute på arbetsplatserna (ibid.).

Det har länge beskrivits som att socionomer inom psykiatrin har vissa svårigheter med att 

behålla kontrollen över ”sitt” arbetsfält. Till stor del kan det ha att göra med deras avsaknad 

av en statlig legitimation. Detta att jämföra med de flesta andra yrkesgrupper inom 

arbetsteamet (ibid.). Bland annat av den anledningen drev riksdagen igenom att kuratorer 

inom hälso- och sjukvården från och med den 1 juli 2019 ska ha rätt till legitimation. Genom 

en skyddad yrkestitel ska det även öka patientsäkerheten, då legitimationen ställer krav på 

lämplighet och kompetens (Sveriges Kommuner och Regioner 2019). 
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2. Metod

I detta kapitel kommer jag att beskriva och motivera de metoder jag har valt för 

undersökningen. Jag kommer även beskriva hur jag gick tillväga för att samla in 

informationen och hur den kommer bearbetas.

 

2.1 Forskningsstrategi

Mitt syfte i den här studien är att undersöka hur kuratorer inom skolan respektive barn- och 

ungdomspsykiatrin resonerar om ADHD inom sin verksamhet. Samt hur de resonerar kring 

sin egen professionella yrkesroll i ADHD-utredningar. Jag ska alltså undersöka deras egna 

reflektioner i ord och inte i siffror. Därmed anser jag att det är lämpligast att använda mig av 

en kvalitativ metod. Detta då det blir lättare för respondenterna att tala om sina reflektioner i 

vid mening, än att svara på en enkät med fasta svarsalternativ. I det sistnämnda alternativet 

blir möjligheten att dela med sig av reflektioner och upplevelser begränsad, och det hade 

blivit svårt att dra några större slutsatser kring hur kuratorer resonerar kring sin egen 

yrkesroll.   

Eftersom det handlar om en jämförelse mellan två olika typer av verksamheter använder jag 

mig av en jämförande forskningsdesign. Utgångspunkten för en jämförande studie är att 

jämföra två eller flera företeelser i syfte att förstå det som en vill undersöka (Bryman 2008, s. 

58). Mitt syfte är alltså att undersöka kuratorns roll i utredningar gällande ADHD samt hur de 

resonerar kring diagnosen inom sin verksamhet. Finns det någon skillnad här om en jämför 

skolkuratorer med BUP-kuratorer? Skiljer sig deras uppgifter åt inför utredningar? 

När det gäller kvalitativ forskning så finns det olika tillvägagångssätt att använda vid analysen

av det empiriska materialet (Dalen 2015, s. 18). Det gemensamma för alla sätt är att de har en 

tolkande approach till det empiriska materialet. En sådan approach bygger på att vi människor

skapar eller konstruerar vår sociala verklighet och ger mening åt våra erfarenheter. 

Verkligheten blir alltså inte entydig utan mångfacetterad (ibid.). Verkligheten blir beroende av

den som ser, alltså aktören. En får dock också tänka på att vi människor i viss mån delar 

erfarenheter vilket också påverkar vår förståelse och tolkning av verkligheten (ibid.).
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2.2 Hermeneutik och fenomenologi

Mitt kvalitativa angreppssätt för tolkning är en slags kombination av begreppen fenomenologi

och hermeneutik. Jag vill försöka förstå hur kuratorer inom skolan och BUP upplever sin egen

arbetsmiljö och sin yrkesroll inom verksamheten. Då blir dessa två begrepp relevanta. Jag 

kommer här att förklara begreppen närmare och varför de är relevanta för just min studie. 

Hermeneutiken, som betyder ”läran om tolkning”, lägger stor vikt vid förståelse och tolkning. 

Det centrala här är att fokusera på ett djupare meningsinnehåll än det som omedelbart 

uppfattas när en tolkar ett uttalande (Bryman 2008, s. 532). För att kunna hitta en djupare 

mening måste uttalandet sättas in i ett sammanhang eller en helhet. Det handlar inte bara om 

att den enskilda delen förstås utifrån helheten, utan även det motsatta – att man försöker 

anpassa helheten till delen. Det som kännetecknar hermeneutik är att det inte finns någon 

slutpunkt eller utgångspunkt för tolkningen. Tolkningen utvecklas istället fortlöpande i ett 

slags samspel mellan helhet och del, forskare och text samt forskarens förförståelse. Denna 

förståelseprocess kallas för den hermeneutiska spiralen (Dalen 2015, s. 19). 

Fenomenologi är en filosofisk tradition som haft ett stort inflytande inom 

samhällsvetenskapen (Bryman 2008, s. 15). När forskaren försöker att förstå en annan 

människa försöker hen att se det som denna människan ser. Här handlar det med andra ord om

att försöka sätta sig i en annan människas situation eller ”värld”. Det är alltså människans 

subjektiva upplevelse som är det centrala inom fenomenologin. Fenomenologi är emellertid 

inte en entydig tradition utan mer en rad riktningar (Dalen 2015, s. 19). Filosofen Edmund 

Husserl ses som huvudpersonen inom den moderna fenomenologiska traditionen. Hans 

huvudbudskap handlar om att vi når fram till förståelse genom en beskrivning och analys av 

det sätt varpå vi konstruerar vår egen uppfattning av världen (ibid.).

Med andra ord är ett fenomenologiskt perspektiv viktigt för min tolkning. Jag ska försöka 

sätta mig in i kuratorernas situation och värld genom att ta del av deras subjektiva upplevelse. 

Jag vill dessutom få en djupare förståelse för hur kuratorerna ser på ADHD inom respektive 

verksamhet samt på deras egen roll inför utredningar. Detta genom att sätta deras olika 

resonemang – delar – i ett större sammanhang, det vill säga helhet. Helheten är min studies 

syfte. Därmed blir även det hermeneutiska synsättet relevant. Här gäller även det omvända, att
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jag ska försöka förstå helheten (syftet) utifrån delen (respondentens svar). Det är alltså detta 

som kännetecknar den hermeneutiska spiralen.  

2.3 Varför intervju som metod?

För att få en djupare förståelse för kuratorernas subjektiva upplevelse kring ämnet så anser jag

att intervjuer är den mest lämpliga metoden. Detta då en intervju bygger på respondentens 

egna reflektioner kring hur de upplever sin yrkessituation. Alan Bryman skiljer mellan olika 

typer av intervjuer – den öppna och de mer strukturerade intervjuerna (2008, s. 196). I en 

öppen intervju är det mer respondenten som styr samtalet och målet är att hen så fritt som 

möjligt ska kunna berätta om det ämne som är föremålet för studien (ibid.). En annan form av 

intervju är en slags kombination av öppen och strukturerad intervju, en så kallad semi-

strukturerad intervju. I den här typen av intervjuer är det forskaren som styr intervjun, och 

som utgår från ämnen och frågor som är förberedda i förväg (Bryman 2008, s. 196). Jag 

kommer att genomföra semi-strukturerade intervjuer där jag utgår från en intervjuguide i syfte

att få mer struktur på intervjun. En öppen intervju hade kunnat riskera att respondenten glider 

iväg alltför mycket i sina resonemang, särskilt då ADHD är en väldigt omdiskuterad diagnos i

dagens samhälle. Risken är då att kuratorn pratar mer kring diagnosen än kring sin egen 

professionella yrkesroll.

Fördelen med semi-strukturerad intervju i min studie är att jag då kan återgå till uppsatsens 

fokus i det fall respondenten går för mycket utanför ramarna i sina svar. Detta genom att jag 

har färdigformulerade frågor i intervjuguiden, vilket gör att jag kommer få svar på just det 

som är tänkt att uppsatsen ska handla om. Eftersom studien handlar om kuratorns 

professionella yrkesroll så ska inte huvudfokuset ligga kring att diskutera varför ADHD-

diagnoserna har ökat så mycket under det senaste decenniet. En annan fördel med en semi-

strukturerad intervju är att den samtidigt är tillräckligt öppen för att jag ska kunna ställa 

följdfrågor som ligger utanför min intervjuguide. Detta är nödvändigt i det fall respondenten 

skulle nämna något nytt som jag vill veta mer om.   

2.4 Tillvägagångssätt

Med anledning av den rådande coronapandemin genomfördes intervjuerna via videolänk – 

antingen genom Skype eller Zoom. En intervju kom dock att genomföras via telefon då 

respondenten inte hade möjlighet att delta via videolänk. Fördelen med detta var att jag då 

inte behövde ta mig till de olika skolorna och BUP-mottagningarna vilket sparade restid. 
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Dessutom hade jag därmed också möjlighet att vända mig till BUP-mottagningar i hela 

Sverige, vilket med facit i hand var direkt nödvändigt för att ens kunna få ihop de fem 

kuratorer till antalet som var mitt mål. De flesta intervjuer tog ungefär 30 minuter, med ett par

undantag där intervjuerna tog runt 60 minuter. 

En annan fördel med att göra intervjun via videolänk var att jag kunde se personen jag pratade

med framför mig. Genom att se ansiktet och dess uttryck kunde jag därmed också avgöra om 

personen funderade kring en särskild fråga och ville tillägga något i sitt svar. Detta ledde till 

att vi sällan avbröt varandra. Det blev emellertid en svårighet vid telefonintervjun då jag inte 

kunde se personens ansikte framför mig, och således avbröt vi varandra flera gånger. 

Dessutom var inspelningsfunktionen via Zoom/Skype enkel att använda och med bra 

ljudkvalitet vilket underlättade transkriberingen i efterhand. Telefonintervjun fick spelas in 

via ett eget inspelningsprogram i datorn, vilken var av sämre kvalitet och försvårade i viss 

mån transkriberingen. 

Vid den första intervjun som genomfördes via Skype avbröts videosamtalet på grund av dålig 

internetanslutning. Detta gjorde att den sista tredjedelen av intervjun fick genomföras via 

telefon, där jag fick anteckna svaren med stödord för hand. Detta var emellertid det enda 

samtalet där tekniken strulade, och på det stora hela gick det utmärkt att genomföra 

intervjuerna via videolänk. 

Under intervjuerna utgick jag från en intervjuguide med de frågor jag sammanställt på 

förhand, där jag först ville undersöka hur kuratorn resonerar kring ADHD som socialt och 

medicinskt problem. Därefter gick jag vidare till att fördjupa mig i hur kuratorns roll ser ut 

inför utredningar, vilka hen samarbetar med på arbetsplatsen och vilka eventuella 

professionskonflikter som kan uppstå där i samband med utredningar. Denna intervjuguide 

går att ta del av som bilaga (se bilaga 1). Jag var dock inte bunden till enbart dessa frågor, 

utan ställde följdfrågor i den mån de kändes relevanta och där jag ansåg att svaren behövde 

utvecklas. Här fick jag lite grann anpassa mig, då vissa kuratorer var väldigt pålästa och 

insatta kring hur ADHD diskuteras i samhället, medan andra var mindre insatta. Det viktigaste

var emellertid att fokuset låg på deras egen yrkesroll vilken utgjorde andra halvan av 

intervjuguiden. 
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Det var samma intervjuguide med samma typ av frågor som ställdes både till kuratorerna 

inom skolan som de inom BUP. Enda skillnaden var att jag bytte ut ett enstaka ord i vissa 

frågor för att särskilja BUP från skolan. 

2.5 Bearbetning och analys

Efter att jag genomfört intervjuerna så transkriberade jag dem. Detta gjordes manuellt via 

Word på datorn. Att transkribera tio intervjuer i sin helhet tog betydligt längre tid än jag 

räknat med, särskilt då jag till en början bara skrev en sammanfattning av dem. Efter att min 

handledare påpekade att viktig information kan falla bort vid en enklare sammanfattning så 

tvingades jag transkribera om dessa på nytt för hand. Detta gjorde att transkriberingen tog 

längre tid än beräknat. 

Redan innan jag genomförde intervjuerna så hade jag bestämt mig för vilken teoretisk 

referensram jag skulle ha. Eftersom en stor del av studien kommer att fokusera på hur 

kuratorerna ser på sin professionella yrkesroll och sitt handlingsutrymme ansåg jag att 

professionsteori var lämplig. Den handlar i korta drag om hur man kan identifiera sig med sin 

yrkeskategori och hur olika synsätt man kan ha på sin egen profession. Eftersom kuratorer 

samverkar med många andra professioner i ett utredningsteam så blir även begreppet 

gränsarbete viktigt, vilket hör till professionsteorin. Gränserna för vad varje profession har 

utrymme till att göra, vilket även leder till att begreppet handlingsutrymme blir relevant. 

Dessa teorier applicerade jag sedan på de svar jag fick utifrån transkriberingen. Gemensamma

mönster och skillnader jag tyckte mig se hos respondenternas resonemang kopplade jag till 

teorierna.

Vidare var det viktigt för mig att försöka se det hela ur kuratorns eget perspektiv när jag läste 

igenom transkriberingen. Här använde jag alltså ett fenomenologiskt synsätt som handlar om 

att tolka den subjektiva upplevelsen hos respondenterna. Detta för att kunna bilda mig en 

uppfattning om hur de ser på sitt eget handlingsutrymme och på diagnosen ADHD inom sin 

verksamhet. Jag använde mig även av det hermeneutiska synsättet vid tolkningen av 

transkriberingen. Detta då jag ville få en djupare förståelse för materialet, och hur de olika 

intervjuerna (delarna) kunde sättas i ett större sammanhang (helhet). 
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2.6 Urval

För att välja ut respondenter som var lämpliga till studien använde jag mig av ett målstyrt 

urval. Det är en urvalsmetod där forskaren strategiskt väljer ut respondenter som anses kunna 

besvara den frågeställning jag har i studien (Bryman 2008, s. 458). I studien kommer jag att 

intervjua tio kuratorer – fem som är verksamma inom skolans värld samt fem som arbetar 

inom BUP. Kriteriet jag använde mig av vad gäller skolkuratorerna var att respondenten 

skulle arbeta som kurator på en grund- alternativt gymnasieskola. För BUP-kuratorerna gällde

att de skulle arbeta som kurator på en öppenvårdsmottagning. Fördelen med ett strategiskt 

urval är att det för mig blev tydligt att välja ut den målgrupp som var relevant för studien. Det 

är uppenbart att just kuratorer inom skolan och på BUP var den population som skulle 

intervjuas. Detta då det är kuratorerna själva som bäst kan besvara hur deras yrkesroll ser ut 

inför och under ADHD-utredningar. 

Nackdelen med att använda sig av ett målstyrt urval är dock att det inledningsvis är svårt att 

veta ungefär hur många respondenter till antalet som är tillräckligt (Bryman 2008, s. 461). 

Detta då ett för litet antal gör att det blir svårt att besvara frågeställningen. Av den 

anledningen valde jag ut tio kuratorer till antalet då jag ansåg det vara tillräckligt många för 

en god empiri. Anledningen till att jag inte valde fler är att jag befarade att det skulle vara 

svårt att hitta kuratorer som var villiga att ägna en timme åt en students studie. Som nämndes i

problemformuleringen har många skolkuratorer problem med tidsbrist på grund av en hög 

arbetsbelastning och kan därför ha svårt att hitta luckor i sin arbetskalender. Dessutom upptar 

det mycket arbetstid för forskaren att transkribera tio intervjuer i sin helhet, och jag befarade 

att jag själv skulle hamna i tidsbrist om antalet var fler än tio.   

För att fördelningen skulle bli jämn blev min plan att hitta fem skolkuratorer samt fem BUP-

kuratorer. Då det eventuellt kan skilja sig från skola till skola hur kuratorer arbetar var det 

viktigt att välja tillräckligt många för att kunna urskilja mönster och eventuella skillnader i 

deras yrkesroll. Av samma skäl valde jag fem BUP-kuratorer som alla arbetade inom 

öppenvården. Detta då det hade blivit för skevt att jämföra kuratorer inom öppenvården med 

dem som arbetar inom slutenvården, eftersom jag misstänkte att deras yrkesroll kan skilja sig 

åt ganska rejält. 
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2.7 Svårigheter under processen 

Jag skickade ut förfrågningar via mejl till olika grund- och gymnasieskolor runt om i Skåne, 

där jag frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju via videolänk angående 

deras roll inför ADHD-utredningar. Flera skolkuratorer avböjde förfrågan på grund av 

tidsbrist, men jag fick ofta feedbacken att det är ett intressant ämne som studien avhandlar. 

Därför var det till slut inte särskilt svårt att hitta fem skolkuratorer som var villiga att ställa 

upp. Det märktes under intervjuerna att kuratorerna tyckte att ämnet var intressant att prata 

om.   

Det var emellertid betydligt knepigare att hitta fem BUP-kuratorer som var villiga att ställa 

upp. Den stora utmaningen här var att det inte gick att kontakta kuratorerna direkt via mejl, 

utan jag fick kontakta verksamhetscheferna på varje mottagning som i sin tur 

vidarebefordrade mejlet till sin kuratorsgrupp. Således utvecklas urvalet i det här fallet även 

till ett slags snöbollsurval. Det innebär att forskaren skapar kontakt med respondenter som är 

relevanta för undersökningen, och genom dessa får kontakt med ytterligare respondenter 

(Bryman 2008, s. 459). Detta ledde till att jag fick vända mig till BUP-mottagningar i hela 

Sverige då antalet mottagningar är betydligt lägre än antalet skolor. 

Vad som framgick redan under mejlförfrågningarna var att skolkuratorer inte ser sig själva 

som delaktiga i ADHD-utredningar som görs på skolan, vilket BUP-kuratorer dock ansåg sig 

vara. Därför var det till en början många skolkuratorer som tackade nej till medverkan då de 

ansåg att de inte kunde tillföra någon värdefull information. Av den anledningen fick jag 

formulera om mitt mejl till skolkuratorerna för att förtydliga att det är deras roll inför 

utredningarna som ska undersökas, och inte det som görs under utredningar. 

2.8 Etiska överväganden

Då det är individer som kommer delta i min studie och besvara mina frågeställningar är det 

viktigt att ta hänsyn till det grundläggande individskyddskravet. Det kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 6). 

För informationskravet gäller att deltagarna i min undersökning ges förhandsinformation, där 

jag ska informera om att deltagandet är frivilligt och delge övrig information som kan tänkas 

påverka deras villighet att delta. Detta krav uppfylldes i min studie genom att jag bifogade ett 
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informationsbrev som bilaga i min mejlförfrågan. I brevet framkom information om vad 

studien var avsedd att handla om och vilket som var uppsatsens  huvudämne. Detta för att 

respondenten skulle få en tillräcklig bild av studien för att kunna avgöra om hen verkligen var

intresserad av att delta.   

Samtyckeskravet innebär att deltagarens samtycke ska inhämtas (Vetenskapsrådet u.å., s. 7). 

Detta samtycke inhämtade jag genom att respondenten svarade skriftligt via mejl att hen var 

villig att ställa upp på en intervju. Detta efter att respondenten hade tagit del av 

informationsbrevet. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare ska ges största möjliga

konfidentialitet (Vetenskapsrådet u.å., s. 12). Det blir dock tämligen oproblematiskt i mitt fall 

då det i studien inte framkommer några uppgifter om namn eller ålder på respondenterna. 

Deltagarna är således inte identifierbara. Detta framgick även tydligt i informationsbrevet. Det

torde även vara en fördel att mina respondenter arbetade på olika skolor och mottagningar. 

Således minskade deras ”risk” för att kunna identifiera varandra eftersom de inte är kollegor. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifter om enskilda inte får användas i 

ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet u.å., s. 14). Jag har inga planer på att använda 

resultatet i studien till något annat än i vetenskapligt syfte. Även detta framgick tydligt i 

informationsbrevet. Likaså framkom att intervjumaterialet kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd. 

När det kommer till min studie är samtyckeskravet givetvis avgörande för att studien 

överhuvudtaget ska gå att genomföra. Det hade inte varit möjligt utan respondenter som inte  

samtycker till att delta. Jag tycker dock att det även är intressant att diskutera 

konfidentialitetskravet. Vad jag befarade på förhand var att vissa kuratorer inte hade varit 

villiga att delta då ADHD är ett tämligen omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Således 

misstänkte jag inledningsvis att många kuratorer därför eventuellt hade avböjt från att vilja 

samtala kring ämnet då de är rädda för att deras åsikter ska offentliggöras. Särskilt känsligt 

hade det kunnat vara för skolkuratorer då varje skola oftast bara har en kurator. Det räcker 

således att det framkommer uppgifter i studien som är tillräckliga för att kunna identifiera 

vilken skola kuratorn jobbar på, så är det tillräckligt för att även kunna ”avslöja” kuratorn. Av
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den anledningen framhöll jag extra tydligt i informationsbrevet att just konfidentialitetskravet 

är uppfyllt i min studie.     

2.9 Förförståelse

För att diskutera vidare kring hur forskaren – det vill säga jag i detta fall – tolkar det 

empiriska materialet så är det viktigt att ta mina egna erfarenheter i beaktning. Mina egna 

erfarenheter påverkar hur jag sedan tolkar kuratorernas berättelser och upplevelser. Vad som 

fick mig att fastna för ämnet är att jag genomförde min praktiktermin på en BUP-mottagning 

där jag handleddes av två kuratorer. Jag fick sitta med på deras samtal med brukare och följa 

deras arbete, samt ta del av kuratorernas reflektioner kring diagnoser. Vad som definitivt kan 

ha påverkat min förförståelse är det faktum att min ena handledare var väldigt kritisk till 

ADHD som diagnos, och menade att den ofta sätts som en enkel lösning på ett egentligen 

större problem hos en individ.

Detta gjorde att jag gick in inför den här studien med en uppfattning om att utredningsarbetet 

förmodligen upptar för stor del av kuratorernas arbete. Tid som egentligen kunde ägnas åt en 

djupare kartläggning av individens problem, samt att hitta andra fungerande strategier än bara 

medicinering. Min förutfattade mening är nämligen att ett utredningsarbete består av många 

olika formella steg som bara följer en mall. Detta märkte jag i synnerhet påverkade mig under 

de första intervjuerna då jag tolkade kuratorernas svar utifrån min egen förförståelse. Det vill 

säga att jag hörde vad jag ”ville” höra - att ADHD-utredningar upptar för stor del av 

kuratorernas arbete. Emellertid blev jag uppmärksam på detta problemet hos mig själv i ett 

ganska tidigt skede, och försökte därför att inta en mer objektiv ställning utifrån 

respondenternas svar.   

2.10 Reliabilitet och validitet

Alan Bryman tar upp begreppen reliabilitet och validitet som två viktiga kriterier för hur en 

kan diskutera kring resultatet av undersökningen (2008, s. 149-151). Validitet handlar om 

huruvida undersökningen verkligen mäter det den är avsedd att mäta, medan reliabilitet 

handlar om huruvida undersökningen kan upprepas och då leda till samma resultat (ibid.). 

Dessa begrepp har emellertid kommit att kritiseras av vissa forskare som menar på att de 

lämpar sig bättre för kvantitativ forskning än kvalitativ. Istället har andra begrepp tagits fram 

som mer relevanta för kvalitativ forskning. Två av dessa begreppen är äkthet och trovärdighet 

(Bryman 2008, s. 377). 
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2.10.1 Trovärdighet

Begreppet trovärdighet har i sin tur delats upp i fyra delkriterier – tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Dessa delkriterier kan förklaras enligt följande: 

Tillförlitlighet handlar om att en och samma sociala verklighet kan ha flera olika 

beskrivningar. Tillförlitlighet skapas i mitt fall genom att studien genomförs enligt gällande 

regler, samt att jag i efterhand lyssnar på den inspelade intervjun och transkriberar den 

ordagrant. Att den transkriberas ordagrant är särskilt viktigt då bara en kortare 

sammanfattning av respondentens svar istället hade kunnat leda till felaktiga beskrivningar av 

deras sociala verklighet. I min studie uppkom teknikstrul vid ett tillfälle då intervjun avbröts 

pga dålig internetanslutning. Jag tvingades då anteckna en sammanfattning för hand av 

samtalet som fortsatte efteråt. Detta handlade emellertid bara om de sista frågorna i intervjun, 

varför det inte kan ha någon större påverkan på hela studiens tillförlitlighet. 

Överförbarhet handlar om huruvida undersökningens resultat är relevant för andra 

sammanhang än det som har studerats. Eftersom kvalitativa studier ofta fokuserar på en 

särskild grupp eller händelse kan det vara svårt att tillämpa resultatet i andra sammanhang. 

Bryman framhåller vikten av att forskaren ger en detaljerad beskrivning av den verklighet 

som har studerats (2008, s. 378). Genom att intervjua ett flertal kuratorer som jobbar inom 

samma verksamhet försöker jag uppfylla kriteriet kring att informationen från dem kan 

appliceras på skolan och BUP i stort. Men det är givetvis omöjligt att uppfylla det helt då 

ingen skola eller mottagning är helt lika varandra. 

Pålitlighet kan beskrivas som en motsvarighet till begreppet reliabilitet. När en kvalitativ 

studie genomförs ska en fullständig redogörelse för alla steg i processen finnas tillgänglig. 

Detta uppfylls genom att jag motiverar och beskriver varför jag valt just mina respondenter, 

vilka analysmetoder jag har valt osv. Dessutom genom att jag dokumenterar de intervjuer som

genomförts samt eventuella anteckningar jag fört under studiens gång. 

Konfirmering innebär att det måste framgå tydligt att forskaren inte har låtit t.ex. personliga 

värderingar påverka resultaten av undersökningen. Detta försöker jag uppfylla genom att 

undvika att ställa ledande frågor under intervjuerna samt genom att vara medveten om att min 

egen förförståelse kan påverka hur jag tolkar deras svar. Som jag nämnde under rubriken 
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”förförståelse” så kom jag på mig själv med att tolka deras svar utifrån vad jag ”ville” höra. 

Min förförståelse påverkade mig alltså här. Dock blev jag medveten om det problemet ganska 

tidigt redan efter de första intervjuerna. Detta hade jag även med mig då jag läste igenom 

dessa transkriberingar i efterhand. Således tror jag inte min förförståelse har påverkat alltför 

mycket.  

2.10.2 Äkthet

Bryman tar även upp flera delkriterier för begreppet äkthet (2008, s. 379). Dessa kriterier 

handlar om huruvida studien ger en rättvis bild av de åsikter som finns inom gruppen som är 

aktuell för undersökningen. Äkthetskriterierna har emellertid inte fått något större genomslag 

inom forskningen, varför jag väljer att inte gå närmare in på dem i min studie.      

När jag genomför intervjuerna är det viktigt att tänka på undersökningens reliabilitet och 

validitet. Ett problem med att intervjua flera personer är att alla har olika yrkeserfarenhet, 

även om de arbetar inom samma verksamhet. Det hade således kunnat leda till svar som är 

alltför vinklade utifrån deras egna yrkeserfarenheter inom och utom branschen. Det är således 

inte bara arbetsmiljön på just deras skola alternativt mottagning som påverkar svaren. Vad jag

tyckte mig märka var att de kuratorer i min empiri som hade en mindre erfarenhet, gav svar 

utifrån vad de kunde föreställa sig att en kurator med mer erfarenhet hade svarat. Det optimala

hade därför varit att fråga kuratorer som alla har en längre yrkeserfarenhet för att de ska ha 

hunnit bilda sig en nyanserad bild av sin yrkesroll. Det var dock ett mål som inte gick att 

uppfylla då det särskilt inom BUP var svårt att överhuvudtaget få tag i tillräckligt många 

kuratorer som hade möjlighet att ställa upp på intervju. 
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3. Kunskapsläge

I detta kapitel kommer vetenskapliga artiklar och forskning som är relevanta för studiens 

syfte att presenteras. 

För att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för området kuratorer och ADHD använde

jag mig av metoden att söka på LUBsearch. Orden jag använde vid sökningarna var 

”counsellor”, ”counsellor school”, ”counsellor children”, ”ADHD”, ”ADHD school” samt 

”ADHD children”. Detta för att jag dels ville ha en bild av hur forskningen har sett ut 

gällande kuratorers arbetssituation, och dels forskningen som berör ADHD hos unga. Detta 

eftersom det är just barn som både skol- och BUP-kuratorer har som klientel. Dessutom ville 

jag undersöka närmare hur kuratorer påverkas av sitt arbete med barn då det speglar deras 

egen syn på yrkesrollen. Relevant för studien är därmed även att undersöka hur 

professionsforskningen har sett ut rent historiskt. Detta då synen på yrkesprofession har 

förändrats genom åren, och kan i det här fallet kopplas till hur kuratorer ser på sin egen 

arbetssituation och yrkesroll. Detta kommer även vara relevant för delen ”Teoretisk 

referensram” som kommer senare i uppsatsen. Materialet för professionsforskningen fann jag 

genom en doktorsavhandling skriven av Andreas Liljegren. 

Tre forskningsstudier kommer att avhandlas i det första avsnittet gällande kuratorer och deras 

arbetssituation. Det andra avsnittet kommer handla om professionsforskningens historik och 

det sista avsnittet innehåller tre studier som berör ADHD hos barn och unga. 

3.1 Kuratorers arbetssituation

Att jobba med barn är en synnerligen utmanande uppgift som kräver en hel del av individen. 

Judi Bamford och Jacqueline Akhurst har gjort en kvalitativ studie där de intervjuat brittiska 

kuratorer kring deras arbete med barn i åldern fem till elva år (2014). Kuratorerna beskriver 

hur samtalsbehandlingen är en slags emotionell berg-och-dalbana. Terapeuten gläds 

tillsammans med barnet åt deras framsteg, och påverkas negativt när barnet upplever 

motgångar under samtalen. De intervjuade kuratorerna sammanfattade dock att den största 

utmaningen oftast är när behandlingen avslutas tidigare än planerat. Detta då barn som regel 

inte har någon större möjlighet att påverka sitt eget liv, och styrs mycket av vad som händer i 

hemmet med föräldrarna. Att oplanerat tvingas avsluta behandlingar där barnet befinner sig i 
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en väldigt utsatt situation är påfrestande för kuratorerna i studien. Detta då de hunnit skapa en 

terapeutisk allians tillsammans med barnet. Kuratorerna beskriver det som viktigt att lära sig 

utveckla en egen förmåga att kunna hantera dessa utmaningar för att det inte ska gå ut över 

deras egen mentala hälsa (ibid.).

En annan studie undersöker hur skolkuratorers hälsa påverkas av en stressig arbetsmiljö. Den 

kvantitativa studien visar att kuratorer med mindre yrkeserfarenhet löper större risk för att 

drabbas av utbrändhet (Fye et al., 2020). Detta då de ännu inte hittat mentala strategier för hur

de ska hantera svåra situationer med klienter. Särskilt stor risk löper kuratorer som har drag av

perfektionism – alltså individer som ställer för höga krav på sig själv. Men vad studien också 

framhåller är att skolkuratorer i stor utsträckning påverkas av organisationskulturen på skolan.

Ju otydligare roll skolkuratorn upplever att den har på skolan, desto större risk löper hen att 

bli utbränd (ibid.).   

Den tredje studien framhåller hur utmanande det är för kuratorer att arbeta med barn som har 

ett utåtagerande beteende. Samtliga kuratorer i studien nämner att det är såpass påfrestande 

med den typen av klienter då det framkallar känslor som ilska, frustration och utmattning hos 

kuratorerna (Guest et al. 2020). Vad som dock är särskilt intressant är att terapeuterna i 

studien lyfte fram att de negativa tankar och känslor som väcks hos dem själva under dessa 

samtal, påverkar deras arbete i övrigt med andra klienter under arbetsdagen. Eftersom ADHD 

inte sällan kännetecknas av ett utåtagerande beteende är den här studien intressant. 

3.2 Professionsforskningens historik

För att förstå arbetssituationen hos yrkesgrupper är det viktigt att känna till hur synen på 

profession har förändrats genom historien. Frågan om vad som definierar en profession har 

diskuterats flitigt inom forskningen ända sedan 1900-talet. Genom årens lopp har många 

sociologer och socialteoretiker avhandlat vilka yrken som egentligen ska ingå i begreppet 

profession. Universitetslektorn Andreas Liljegren har studerat detta närmare i sin akademiska 

avhandling ”Professionellt gränsarbete” från 2008. 

Den tidiga professionsforskningen var särskilt intresserad av två frågor. Dels handlade det om

hur professioner skulle definieras och dels vilken funktion de fyllde i samhället. För att kunna 

definiera vad som kännetecknade en särskild yrkesgrupp användes bland annat egenskaper 

som akademisk utbildning och yrkesetik. Själva identifikationsfrågan var starkt laddad i 
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positiv mening, och yrkesgrupper ville därför kunna räkna sig som en profession (Liljegren 

2008). I den tidigare forskningen kategoriserades dessutom olika typer av professioner. Här 

skiljde man mellan etablerade professioner (t.ex. läkare och advokater), nya professioner 

(t.ex. ingenjörer och forskare), semi-professioner (t.ex. socionomer och sjuksköterskor) samt 

”would-be” professioner som inte riktigt ansågs leva upp till den idealtypiska bilden av 

professioner. Dessa kategoriseringar har med tiden dock inte fått något större genomslag 

(ibid.). 

Den tidiga professionsforskningen ägnade sig även åt att se professioner ur ett mer 

strukturfunktionalistiskt håll. Här handlade det om vilken funktion professionerna ansågs fylla

i samhället. Bidrog de med altruism, gemenskap eller solidaritet (Liljegren 2008)? Socialt 

arbete kan sägas uppfylla flera av dessa kriterier – emellertid ansågs inte socialarbetarna 

utgöra en egen profession i början av 1900-talet. Detta då yrket saknade en tillräcklig 

vetenskaplig förankring. Under mitten av 1900-talet ändrades dock synen och slutsatsen drogs

att att socialt arbete i USA nu kunde anses vara en profession (ibid.). 

Under 1980-talet bytte professionsforskningen fokus och istället utvecklades ett perspektiv 

där professionellas gränser och gränsarbete står i fokus. Här handlade det mer om att beskriva 

professioner utifrån att de har egna territorier med gränser, som ska försvaras vid exempelvis 

en förhandlingssituation med andra yrken. Just gränser blir då ett centralt begrepp eftersom 

det är i skapandet och upprätthållandet av dessa gränser som en särskild yrkesgrupp formas 

(ibid.). När det kommer till just socialt arbete så uppstod det enligt forskningen som yrke 

under 1900-talet genom att lokala gränser på olika arbetsplatser samordnades. Detta av 

personer som var verksamma i kriminalvård, sjukhusmiljö och välgörenhetsarbete. Ur dessa 

lokala skillnader formades gränser som med tiden utvecklades till en egen yrkesgrupp (ibid.). 

Forskningen menar att det sociala arbetet inte kom först och att dess gränser sedan uppstod. 

Istället sker motsatsen – lokala gränser skapas först som sedan binds samman till större lokala 

och nationella strukturer. Dessa strukturer bildade i sin tur professioner/yrkesgrupper. 

Frågan om att upprätthålla gränser blir särskilt intressant för den här uppsatsen då kuratorer i 

utredningsarbetet samverkar med andra yrkesprofessioner i en slags förhandlingssituation. 

Själva utredningsarbetet gäller alltså ADHD vilket leder oss in på nästa avsnitt.  
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3.3 ADHD hos barn och unga

En ADHD-diagnos hos ett barn kan både underlätta och försvåra för familjen. En finsk studie 

visar hur olika föräldrarna kan reagera jämfört med barnet själv när en diagnos sätts. I 

undersökningen intervjuas tonårsflickan Susan som har ADHD, samt hennes föräldrar 

(Honkasilta och Vehkakoski 2019). Föräldrarna upplevde erhållandet av diagnosen som något

positivt då de slutligen fick en förklaring till Susans svårigheter i vardagen. Dessutom lättade 

det på föräldrarnas samvete då de nu kunde erbjuda rätt stöd åt sin dotter, jämfört med tidigare

då de kanske lagt skulden på sitt eget föräldraskap. Problemet var bara att Susan själv vägrade

identifiera sig med sin diagnos. Hon upplevde den istället som en stigmatisering och något 

som påverkade hennes självbild negativt (ibid.).   

Även om föräldrar kan uppleva en lättnad kring att få en förklaring till sitt barns svårigheter, 

så är det fortsatt en utmaning för dem gällande föräldraskapet. Cahit Nuri (et al. 2019) har i 

sin studie undersökt 200 föräldrar och hur dessa upplever sig påverkas i vardagen gällande sitt

barn med ADHD. Inte bara de typiska symtomen såsom impulsivitet påverkade föräldrarna 

negativt, utan även det destruktiva beteende som en ADHD-diagnos kan rendera i hos barnet. 

Detta frambringade stress och försämrad livskvalitet hos de föräldrar som deltog i 

undersökningen. Forskarna menar därför på att även föräldrar är i behov av stöd och ökad 

kunskap för att kunna hantera sina egna känslor (ibid.).

Det är givetvis inte bara föräldrarna utan även de unga själva med diagnosen som drabbas i 

vardagen. En tredje studie pekar nämligen på en företeelse som kan leda till försämrad 

livskvalitet även hos barnet. Det gäller ämnet mobbning. Genom en kvantitativ undersökning 

har Robin Kowalski och Cristin Fedina (2011) kommit fram till att en stor andel av barn med 

ADHD eller autism regelbundet blir utsatta för mobbning. Studien problematiserar särskilt 

fenomenet nätmobbning. En större andel barn som har någon av de två diagnoserna uppger att

de blivit utsatta för trakasserier via nätet jämfört med barn utan särskilda behov. Forskarnas 

teori är att barn med bland annat ADHD har en stor del av sina mänskliga interaktioner via 

nätet, då diagnosen ger dem svårigheter att konversera ansikte-mot-ansikte. Därför är det av 

stor vikt att nätmobbning bland barn med ADHD uppmärksammas mer i samhället (ibid.).

3.4 Sammanfattning av studierna

För att sammanfatta de sex studierna så kan en konstatera att kuratorer har en påfrestande 

arbetsmiljö som kräver mycket av dem. Det är emellertid inte bara sammanhangen där de 
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träffar utsatta barn som påverkar, utan även hur organisationen ser ut och hur tydlig kuratorns 

roll är. Eftersom ADHD påverkar såväl barnets som föräldrarnas livskvalitet i allra högsta 

grad är det av stor vikt att kuratorn är vid god vigör för att kunna erbjuda så bra stöd som 

möjligt åt dessa. En alltför stor arbetsbelastning och otydlig roll i utredningsarbetet påverkar 

kuratorns arbete negativt vilket leder till att familjer med ADHD kanske inte får den hjälp 

som behövs. En otydlig roll för kuratorn kan även påverkas av hur gränsarbetet ser ut på 

arbetsplatsen vilket går att relatera till professionsforskningens senare fokus.      

 

26



4. Teoretisk referensram

I detta kapitel kommer jag gå igenom de olika teorier och nyckelbegrepp som är relevanta för

min undersökning. Dessa teorier presenteras var för sig. 

4.1 Val av teori

Analysen i den här uppsatsen tar avstamp i ett professionsteoretiskt perspektiv. De två teser 

som kommer att tillämpas är den om professionellt gränsarbete och jurisdiktion, samt teorin 

om gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme. Jag anser att båda perspektiven är 

intressanta för att analysera kuratorers arbete. Detta då professionsteorin diskuterats flitigt 

under historien (se ”Kunskapsläge”) och handlar i stora drag om hur professioner skapas i 

samhället. En sociolog vid namn Andrew Abbot beskriver professioner som att ”de läker våra 

kroppar, mäter våra profiter, räddar våra själar” (Brante 2009). Med andra ord beskrivs 

professioner som att de har en tämligen samhällsbärande funktion. Dessa funktioner anser jag 

även går att applicera på socionomer i allmänhet då deras uppdrag är just att ”läka kroppar 

och rädda själar”. 

Professorn Thomas Brante beskriver att det finns professioner på både makro- och mikronivå.

Professioner är yrken som baserar sin status på att de använder vetenskaplig kunskap. På 

mikronivån hittar vi bland annat socialarbetare, psykoanalytiker och familjepsykologer vilka 

alla utför personliga tjänster till klienter via direktkontakter (Brante 2009). Kuratorn tillhör 

kategorin socialarbetare och är således en profession på mikronivå.       

4.2 Professionellt gränsarbete

Det här avsnittet spinner vidare på professionsforskningens historik under ”Kunskapsläge”. 

Som där nämndes så handlar numera huvuddelen i professionsteorin om att professioner 

skapas genom upprätthållande av gränser. Detta vid exempelvis förhandlingssituationer med 

andra yrkeskategorier. Genom att dessa gränser sedan utmanas och omförhandlas mellan olika

aktörer så förändras professionerna. Dessa förhandlingar kan även beskrivas som 

”gränsarbete”, då de sker över gränserna med andra aktörer (Liljegren 2008). 

Professionsforskningen menar dock att det finns en viss intern konkurrens även inom 

professionen, där det handlar om vilka som ska göra vad (ibid.). Generellt visar forskningen 
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att socionomer har varit kluvna till denna professionalisering då den dels anses innebära 

yrkesegoism i och med den interna konkurrensen, men dels också kunna bidra till en 

konstruktiv utveckling i form av förbättrade kunskaps- och organisationsformer (ibid.). 

Andreas Liljegren går i en artikel vid namn ”Byråkrater, flummare och andra” närmare in på 

hur teorin om professionellt gränsarbete kan appliceras inom socialt arbete. Han jämför 

socionomer som jobbar med försörjningsstöd med dem som jobbar inom behandling. Detta 

för att visa närmare på hur gränser konstrueras mellan dessa två grupper. Inte sällan 

samarbetar dessa två grupper med varandra på samma socialkontor då klienterna ofta behöver 

hjälp med både försörjning och behandling. Båda grupperna delar samma 

utbildningsbakgrund och har gemensamma intressen. Den centrala skillnaden handlar dock 

om hur de ser på sitt eget och andras arbete (2008). 

Behandlingsgruppen såg sitt eget arbete som svårt och komplicerat i förhållande till 

försörjningsstödsgruppens arbete. Detta då behandlingsgruppen menade att deras eget arbete 

handlar om att bygga relationer, motivera och behandla. De hävdade även att 

försörjningsstödsgruppen försökte lösa komplicerade problem med enkla lösningar som att ge 

klienten tillgång till bussbiljetter och tandproteser. De som arbetade med försörjningsstöd 

hävdade å sin sida att deras arbete var precis lika utmanande då det även här handlar om att 

motivera och bygga relationer. Om inte klienten får hjälp med sin ekonomi är det i princip 

omöjligt att kunna jobba med annat förändringsarbete, då den ekonomiska situationen 

påverkar den mentala hälsan (ibid.). 

Vad som även utgjorde en gränskonstruktion var hur de såg på varandra. Behandlingsgruppen

ansåg att de som arbetar med försörjningsstöd är alltför fyrkantiga och byråkratiska. Detta 

medan försörjningsstödsgruppen hävdade att de inom behandling är ”flummiga”, abstrakta 

och omedvetna om vad saker kostar. Hur de båda grupperna identifierar sin profession har en 

avgörande betydelse, inte minst för hur socionomerna ser på sig själva. Men även för hur 

resursfördelningen kan komma att se ut inom organisationen (ibid.).

4.2.1 Jurisdiktion

När gränserna väl är satta för en profession blir det lättare att avgöra vem som har kontroll 

över en viss typ av arbetsuppgifter. Detta brukar kallas för jurisdiktion, och är en term som 
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inte minst sociologen Andrew Abbot talat en del kring (Liljegren 2008). Vilken yrkesgrupp 

ska göra vad? 

Anspråk på jurisdiktion görs framförallt på tre arenor. Dessa tre arenor är på arbetsplatsen, i 

media och i det juridiska systemet. Media och det juridiska systemet skapar allmänna och 

generella uppfattningar av vilka yrkesgrupper som har rätt att göra vad – jurisdiktionen – 

vilket sedan behöver konkretiseras på själva arbetsplatsen. Att göra anspråk på jurisdiktion 

innebär att en yrkeskategori vill ha rätt att utföra ett antal arbetsuppgifter som de anser tillhör 

dem. Det kan handla om att en exklusiv yrkesutövning eftersträvas. Men det kan också handla

om att ett och samma yrkesfält delas mellan flera yrkesgrupper som gemensamt har tillträde 

till att utföra viss yrkesutövning. Man uppnår kontroll över ett yrkesfält genom att bland annat

i språket berättiga att vissa arbetsuppgifter ska utföras av en yrkesgrupp (ibid.). 

Hur berättigas då dessa? Andrew Abbot talar om att jurisdiktionen motiveras i två led. Dels 

ska alltså de specifika arbetsuppgifterna försvaras. Dels handlar det också om att 

arbetsuppgifterna ska bindas samman till en helhet, i syfte att övertyga om att de är så lika 

varandra att de är som klippt och skurna för en yrkesgrupp. Att motivera det andra ledet 

handlar enligt Abbot om förmågan till abstraktion. Ett antal arbetsuppgifter ska bindas ihop 

till en odelbar helhet avsedd för en och samma profession genom tydliga abstraktioner (ibid.). 

I den organisatoriska verkligheten menar Abbot dock att gränserna för arbetsdelningen 

tenderar att bli otydlig. Särskilt i de fall då arbetsbelastningen är hög. Liljegren (2008) ger ett 

exempel från skolans värld där det på ett grundligt plan är tydligt vad en skolkurator och en 

skolsköterska har för arbetsuppgifter. I praktiken blir det dock betydligt mer oklart, särskilt 

inom skolans värld där arbetsbelastningen ofta är hög. Ett annat skäl som Abbot anger till 

otydligheten är att de professionellas färdigheter är ojämnt fördelade. Det bidrar till att 

skickliga underordnade kommer erhålla arbetsuppgifter som egentligen tillhör mindre 

skickliga i överordnade grupper (ibid.).          

4.3 Gräsrotsbyråkrater

Inom organisationsteorin talas det bland annat om två olika typer av byråkratier – den 

mekaniska och den professionella. Den mekaniska byråkratin kännetecknas av att 

arbetsuppgifterna är standardiserade och är till exempel vanlig bland administrationer inom 

industrin där komplexiteten är begränsad. De anställda har ofta bara en kort utbildning. Den 
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professionella byråkratin kännetecknas istället av att det är de anställda själva som 

standardiseras genom en längre utbildning på universitet och högskolor. Det är alltså inte 

själva arbetsuppgifterna som standardiseras (Liljegren 2008).

Michael Lipsky har utvecklat detta vidare genom en teori som på svenska kallas 

”gräsrotsbyråkrater”. En gräsrotsbyråkrat är en anställd inom offentlig sektor – såsom poliser, 

lärare och socialtjänstemän (ISF Rapport 2018:18). De har ett relativt stort handlingsutrymme 

vilket Lipsky menar är nödvändigt eftersom de arbetsuppgifter som ska lösas är för 

komplicerade för att standardiseras. Gräsrotsbyråkraterna har en viktig roll i att göra 

verklighet av politiska beslut. Men genom sitt arbete ska de även skapa ett förtroende hos 

allmänheten vad gäller medborgarnas tillit till välfärdssystemet (ibid.). 

Hur kan teorin om gräsrotsbyråkrater då appliceras inom socialt arbete? En socionom på ett 

socialkontor räknas som en gräsrotsbyråkrat då denne har en universitetsexamen samt är 

anställd inom den offentliga sektorn. Därför går det att återkoppla till Liljegrens artikel som 

diskuterades ovan kring professionsteorin. En slutsats som han drar är att synen på 

professionen påverkar bland annat hur resursfördelningen ser ut inom en organisation. Det är 

just detta som är dilemmat för gräsrotsbyråkrater då de ofta har en hög arbetsbelastning. En 

situation som kan förvärras genom minskade resurser. Om behandlingsgruppens syn på sitt 

eget arbete som mer komplicerat blir förankrat, kommer det att öka deras status när det gäller 

just resursfördelning. Dessutom påverkar det deras handlingsutrymme i positiv bemärkelse 

eftersom ledningen ser behandlingsgruppens arbete som mer relevant. Detta leder till att 

försörjningsstödsgruppen får en underordnad position gentemot behandlingsgruppen och ett 

mindre handlingsutrymme i samarbetssituationer. 

4.3.1 Handlingsutrymme

Lipsky visade alltså på att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme är så stort att det i 

praktiken blir de som avgör hur de politiska besluten kommer implementeras. Således är 

implementering av politiska beslut till stor del en process som går ”nerifrån och upp”  

(Westfelt 2008). Lipsky menar att politiken skapas genom de beslut och den verksamhet som 

gräsrotsbyråkraterna utför. Så pass stort handlingsutrymme har de. Det måste finnas en hög 

grad av handlingsfrihet i deras arbete eftersom deras arbetssituation inte går att reducera till 

förutbestämda mallar. Handlingsutrymmet begränsas dock i viss mån av de regler, normer och

vedertagen praxis som finns på gräsrotsbyråkratens arbetsplats. Dock får man tänka på att 
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regler och direktiv får ta hänsyn till att de – särskilt socionomerna – har direkt kontakt med 

människor. De generella reglerna måste alltså omsättas till individuella tillämpningar (ibid.). 

Lipsky beskriver även att relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient är ett ojämlikt 

maktförhållande. Gräsrotsbyråkraten kan genom sina sanktioner och beslut begränsa 

människors liv och möjligheter. Genom att belöna eller bestraffa klienten blir besluten 

viktigare för klienten än för byråkraten (ibid.). Klienten befinner sig dessutom i ett 

kunskapsmässigt sämre utgångsläge i förhållande till gräsrotsbyråkraten. Detta bör således 

vägas in i byråkratens handlingsutrymme, då den faktiskt har utrymme till att direkt påverka 

människors liv. Ett problem är dock att gräsrotsbyråkrater ofta har en konfliktfylld relation till

sina chefer då de strävar efter att ha så stort handlingsutrymme som möjligt, medan ledningen 

snarare vill begränsa det (ibid.).
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5. Empiri

Jag ska nedan sammanfatta de olika intervjuer som jag gjort. En sammanfattning av vad 

kuratorerna pratade om kommer presenteras i tre olika teman för skolan respektive BUP. 

Dessa tre teman är ADHD, informationsarbetet samt samverkan inom respektive verksamhet. 

Intervjufrågorna i sin helhet finns att tillgå i bilaga 1.  

De fem skolkuratorerna kommer benämnas skolkurator A, B, C, D och E. De fem BUP-

kuratorerna kommer benämnas BUP-kurator A, B, C, D och E.

5.1 ADHD inom skolan

Skolkuratorerna pratade allmänt om varför de tror att diagnostiseringen av ADHD har ökat i 

samhället. Detta resonemang kunde alla koppla till sin egen verksamhet. Skolkurator B 

pratade särskilt om att dagens skola ställer större krav på eleven, jämfört med hur skolan såg 

ut tidigare. Hon menade att skolan av idag kräver mer struktur och ett större fokus från 

individen, vilket gör att barn med ADHD-symtom får det svårare. Således sticker dessa barn 

ut mer och blir aktuell för en utredning.

”För att nå lärandemålen i ett ämne krävs vissa förmågor. Den typen av undervisning kan ta fram symtom av ADHD lite mer

än tidigare då det förr var mer konkret och ”tråkigare” undervisning. Då handlade det mest om att plugga in fakta. Detta 

gör att både elever med ADHD och framförallt autism får det svårare idag. Det är inte större klasser idag, men 

undervisningen kräver mer idag. Detta då man jobbar mycket i grupper och kräver större fokus och mer struktur med 

skrivuppgifter. Det kan ta fram ADHD-symtom mer.” (Intervju med Skolkurator B).

Skolkurator E arbetar på en gymnasieskola och märker att de ungdomar som har svårigheter 

redan har fångats upp under grundskolan. Redan där har det gjorts en utredning med fastställd

diagnos, vilket hon tror beror på att kunskapen inom skolpersonalen när det gäller just ADHD

har ökat. Skolkurator D tyckte sig se en markant skillnad i kunskapen bara under de senaste 

fem åren. Den ökade kunskapen gjorde också att samtliga skolor i min empiri hade olika 

former av stödinsatser för elever med särskilda behov. Dessa stödinsatser handlade om mindre

grupper för de som behövde, extraraster, lektioner med assistenter och en avskalad miljö för 

mindre stimuli. På en skola hade man till och med denna typ av anpassning för samtliga 

elever, då de hävdade att det som är nödvändigt för en elev är bra för alla. 
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Vad som även var gemensamt för skolkuratorerna i min empiri var att de vid samtal ville 

prata mer om symtomen och svårigheterna som en elev med misstänkt ADHD har, snarare än 

att prata specifikt kring diagnosen. Detta då flera menade att individer har olika behov, även 

om de har samma diagnos. 

”Jag har alla möjliga möjligheter till samtal om ADHD, men det är inte alltid det är så hjälpsamt att prata om. Det är 

viktigare att prata kring hur eleven kan få stöd i vardagen och i klassrummet – i lärmiljön som det heter numera.” (Intervju 

med Skolkurator C).

5.2 ADHD inom BUP

Precis som skolkuratorerna var de inom BUP överens om att diagnostiseringen har ökat då 

dagens skola ställer större krav. Men här pratade de även om att samhället av idag ställer 

större krav på individen. Flera BUP-kuratorer var kritiska till hur dagens samhälle fungerar. 

Det handlade om alltifrån att synen på vad som anses vara ”normalt” i samhället har smalnat 

av till att vi vill ha alltför snabba svar på hur saker och ting fungerar. Detta gjorde också att 

två av kuratorerna hade en teori om att det sker en överdiagnostisering idag. 

Detta ökade fokus på att fastställa diagnoser menade flera var negativt för barn- och 

ungdomspsykiatrins verksamhet. BUP-kurator A menade att nästan all deras arbetstid numera 

handlade om ADHD, vilket gör att behandling av andra diagnoser därmed hamnar i 

skymundan. BUP-kurator C menade att arbetsbelastningen på hennes mottagning blivit 

orimligt hög på grund mängden utredningar som måste göras idag. 

”Det har gjort att mycket har blivit smalare, saker och ting ska gå fortare och ska skäras ner på för att hinna med 

vårdköerna. Det har blivit mer diagnostänk, och då är risken att mycket viktig information kring individerna faller bort. 

Information såsom hur är det i familjen, i skolan och så vidare. Det har blivit lite smalare nu och väldigt diagnosinriktat 

vilket jag ser som ett stort bekymmer.”  (Intervju med BUP-kurator C).

Precis som hos skolkuratorerna var många dock positiva till att medvetenheten kring vad 

ADHD är för något har ökat. BUP-kurator D tyckte sig se att kunskapen på hennes 

mottagning ökat så pass mycket att det numera underlättade för behandling av andra former 

av psykiska tillstånd. Hon hävdade att ADHD ofta leder till depression och/eller ångest. I det 

fall en patient kommer till hennes mottagning med dessa besvär, kan personalen börja tänka 

kring om det eventuellt kan finnas en misstänkt diagnos i grunden. I så fall ska den behandlas 

primärt. 
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Vad som var gemensamt för samtliga BUP-kuratorer var att de höll i föräldrautbildningar. 

Syftet med det är att öka kunskapen hos föräldrarna kring sitt barns problematik. Men även att

föräldrarna kan få en gemenskap där de kan träffa andra föräldrar som är i samma situation.  

5.3 Informationsarbetet inom skolan

Inför en ADHD-utredning måste det göras en pedagogisk kartläggning av eleven. Här ansåg 

de flesta skolkuratorer att de inte var särskilt delaktiga. Istället var det lärarna och 

specialpedagogerna som ansvarade för den. Många menade att det var naturligt eftersom det 

är lärarna och specialpedagogerna som arbetar närmast eleven. De ser eleven varje dag i 

klassrummet till skillnad från kuratorn som eventuellt bara har haft enstaka samtal med den.

”Jag är oftast inte den första som uppmärksammar ADHD-symtom hos en elev, utan det är oftast de som jobbar nära eleven.

Det vill säga lärarna och specialpedagogerna. Då är det vanligast att läraren gör en pedagogisk kartläggning tillsammans 

med specialpedagogen, så oftast är det den vägen det går. Sedan kan jag ibland vara inblandad och då lyfter jag tankar 

kring det under elevhälsoteamets möten.” (Intervju med Skolkurator D).

Citatet ovan sammanfattar ganska väl hur de flesta skolkuratorer såg på sin egen roll i 

utredningsarbetet. Skolpsykologen var huvudansvarig för utredningen, medan lärare och 

specialpedagog bistod med kartläggningen. Det är skolpsykologen som sedan skriver en 

remiss till BUP om elevhälsan tycker sig se en diagnos. Kuratorns roll var mest att flika in 

med information under elevhälsoteamets möten. Informationen handlade då om kuratorn 

eventuellt haft något samtal med eleven eller dess föräldrar. Det ska dock tilläggas att 

skolkurator A avvek här gällande synen på sin roll under utredningar. 

”Det kan behöva göras en kartläggning. Låt oss säga att det är ett barn som har en diagnos. Det kanske inte är rätt skolform

för just det här barnet. Det kanske är lämpligt med grundsärskola. Jag gör min del i det psykosociala. Sedan gör klasslärare 

sin del, specialpedagoger sin del och skolsköterskan sin del, och denna information samlas i en kompletterande utredning. 

En utredning är inte komplett utan den psykosociala delen.” (Intervju med Skolkurator A).

Gemensamt för skolkuratorerna var även att de aktade sig för att nämna ordet ADHD vid 

samtal med en elev. Detta då de i så fall hade gått utanför sin profession. Skolkurator B var 

tydlig med att det är skolpsykologens uppgift att prata i termer av diagnoser. 

5.4 Informationsarbetet inom BUP

Vad som utmärkte BUP-kuratorerna i förhållande till skolkuratorerna var hur de såg på sin 

egen roll i utredningsarbetet. Det var tydligt att samtliga BUP-kuratorer i min undersökning 
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såg sig själva som delaktiga i utredningen. Deras uppgift bestod i att göra en egen 

kartläggning av patientens liv – en så kallad anamnes. Den grundade sig i samtal med både 

patienten själv och dess föräldrar. Särskilt viktig var föräldrarnas information då anamnesen 

ska innehålla uppgifter från barnets födsel fram till dagens datum. 

”Jag anser att jag är delaktig i själva utredningen då den består alltid av fyra delar. Det är psykologens del, kuratorns del 

(den psykosociala), läkarens del och skolans del. En utredning är aldrig komplett utan dessa fyra delar, så resonerar vi. Är 

det bara psykologen som träffar en femtonåring så kan individen visa ADHD-symtom som egentligen är normalt hos 15-

åringar. Psykologens del blir därför supersmal och en utredning består inte bara av den psykologdelen.”  (Intervju med 

BUP-kurator D).

Det sistnämnda i citatet ovan var det flera kuratorer som framhöll. Psykologen gör tester för 

att undersöka hur barnet fungerar idag, vad gäller minne, koncentrationsförmåga osv. Därför 

måste även kuratorns del vägas in eftersom den sammanfattar huruvida barnet haft sin 

problematik under hela livet, eller om det bara är tillfälligt. BUP-kurator C såg risken i att 

symtom som är ett resultat av ett barndomstrauma förväxlas med ADHD-symtom. 

BUP-kuratorerna verkade även ha möjligheter att skapa sig utrymme i sin yrkesroll. BUP-

kurator B lyfte fram att han har alla möjligheter till att hålla samtal när anamnes ska upprättas.

Han drar sig heller inte för att använda ordet ADHD vid samtal med patient. BUP-kurator A 

såg det som direkt nödvändigt att använda ordet för att avdramatisera det. 

”Där handlar det om vilken sorts person jag är. Jag har tränat på att bli en person som vågar säga ifrån, och genom det har 

jag tagit mig den tid jag tycker att man behöver göra och som jag kan göra. Då blir även möjligheterna till att kunna ha 

samtal större...Sedan kan det finnas andra individer som kanske har svårare att ta för sig, och då kan det bli svårt för de 

kuratorerna att få möjligheter till samtal och dylikt.” (Intervju med BUP-kurator C).

5.5 Samverkan inom skolan

Skolkuratorerna samarbetar i elevhälsan med övriga yrkesprofessioner som skolsköterska, 

specialpedagog och skolpsykolog. Här är det vanligt att de är oense i diskussioner kring en 

elev med misstänkt ADHD. En vanlig professionskonflikt handlar om att lärarna vill trycka på

för att en utredning ska göras, medan elevhälsan vill avvakta och först prova alla anpassningar

som går att göra i klassrummet. Detta trodde flera av kuratorerna beror på att lärarna och 

elevhälsan ser barnet i olika sammanhang. 
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”De professionskonflikter som kan uppstå är mellan lärare och specialpedagog, mellan lärare och mig eller någon annan i 

elevhälsoteamet. Kanske lärare som är nära eleven driver fråga om utredning mer än vad vi kanske ser. Vi kanske snarare 

ser att vi behöver göra anpassningar i klassrummet, och ledarskapet i klassrummet än att det är eleven det handlar om. Så 

där kan det bli krockar.” (Intervju med Skolkurator D).

Flera av kuratorerna nämnde även att deras arbetsuppgifter är svåra att beskriva. De styrs 

mycket av vad skolan har för behov för tillfället. Huvudsakligen ville de kunna vara ute och 

röra sig på skolgården och i klassrummen för att göra observationer. Helt enkelt arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande vilket ska vara skolkuratorns huvuduppgift. 

”Jag skulle vilja säga att mina arbetsuppgifter är ganska blandade...Målet är att vi ska jobba förebyggande och 

hälsofrämjande i den bästa av världar, men tyvärr blir det lite väl mycket att försöka ”släcka bränder” genom åtgärder. Men

vi är på god väg. Vi vill försöka utveckla det till att jag som skolkurator ska vara ute mer bland eleverna och röra mig på 

raster osv.” (Intervju med Skolkurator A).

5.6 Samverkan inom BUP

BUP-kuratorerna upplevde sig ha en tydligare yrkesroll, då deras roll i bland annat 

utredningsarbetet var förutbestämd. De upprättar sin anamnes, läkaren gör sin medicinska 

anamnes osv. Flera av kuratorerna upplevde dessutom att det har skett en större grad av 

specialisering inom barn- och ungdomspsykiatrin under det senaste decenniet. Det är helt 

enkelt inte lika mycket teamarbete idag. 

”Sedan vill jag tillägga att överlag så var det på mitt BUP inte lika specialiserat för 10-15 år sedan som det är idag. Det var

inte alls lika uppdelat då. Idag gräver vi egna tunnlar och håller på dem. Det tror jag beror på att psykologutbildningen i 

stor utsträckning trycker på att psykologerna ska göra det som de är tänkta att göra och ingenting annat. Vi socionomer är 

ju lite bredare.” (Intervju med BUP-kurator B).

Denna specialisering menade flera bidrar till att väntetiden under utredningarna blivit längre. 

Kuratorn i citatet ovan nämnde som tillägg att det är väldigt lång väntetid till psykologerna 

som ska göra sin del i utredningen. BUP-kurator C upplever i sin tur att läkarna är svåra att få 

tag i för den medicinska anamnesen. Kommunikationen dem emellan skedde vid möten där 

teamet stämde av sina delar med varandra. BUP-kurator E beskrev ett exempel från hennes 

mottagning där teamet efter genomförd utredning tidigare alltid presenterade den tillsammans 

inför patient och föräldrar. Numera är det psykologen själv som lägger fram presentationen 

som teamet har gjort. 
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Det verkade även vara blandade åsikter kring BUP:s samverkan med skolan. Det framhölls att

BUP har en viktig roll som medlare vid så kallade SIP-möten i de fall skolan och elevens 

föräldrar är oense. BUP-kurator A såg här en olycklig utveckling i att skolan har tappat tron 

på sig själv och frågar BUP om allt möjligt. Vissa saker kan skolan reda ut själv, menade hon.
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6. Analys

Jag ska i denna del presentera de likheter och skillnader som jag kunnat se vid insamlingen 

av empirin. Detta kommer presenteras och analyseras nedan. Jag kommer även sätta detta i 

förhållande till mina två teoribegrepp – jurisdiktion och handlingsutrymme.

6.1 Jurisdiktion

Jurisdiktion handlar om vem som har kontroll över en viss typ av arbetsuppgifter. Vilken 

yrkesgrupp har rätt att göra vad? Om man jämför vad skolkuratorer respektive BUP-kuratorer 

har rätt att göra i ett utredningsarbete för ADHD, så blev det ganska tydligt hur deras roller 

skiljer sig åt. Som jag nämnde under delen ”Metod” avböjde flera skolkuratorer från att ställa 

upp på en intervju eftersom de sade sig inte vara delaktiga under utredningar. Så var aldrig 

fallet med BUP-kuratorerna. De som tackade nej gjorde det på grund av tidsbrist. 

Vad som även var tydligt för mig vid sammanställningen av empirin var hur de talade i termer

av ”vi” och ”dem”. Det gjorde det ännu tydligare hur de såg på sin egen jurisdiktion. 

Skolkuratorerna menade att de inte är delaktiga i utredningar eftersom det är ”de andra” som 

utför det. Det vill säga lärare och specialpedagoger, som bistår skolpsykologen med 

materialet. Skolpsykologen är sedan huvudansvarig för själva utredningen och beslutar om 

remiss ska skrivas till barn- och ungdomspsykiatrin. BUP-kuratorerna framhöll å sin sida att 

det är ”vi” som gör utredningen. Det vill säga teamet bestående av kurator, läkare och 

psykolog. BUP-kuratorerna ansåg sig alltså ha jurisdiktion att utföra utredningar. 

Skolkuratorerna ansåg sig inte ha den rätten.   

6.1.1 Tydlig roll

Det är betydligt lättare att avgöra vem som har jurisdiktion beroende på hur tydlig roll 

yrkesgruppen har. Ju tydligare rollen är desto enklare blir det att urskilja vem som har rätten 

att göra vad. Vad flera av BUP-kuratorerna framhöll var hur specialiseringen inom barn- och 

ungdomspsykiatrin har ökat under det senaste decenniet. Idag gräver de ”sina egna tunnlar” 

och håller på dem, enligt BUP-kurator B. Hans teori var att det i huvudsak berodde på att 

psykologutbildningen idag trycker på att psykologerna ska göra det som de är avsedda att 

göra från början. Deras profession har blivit mer noggranna med att upprätthålla sina gränser. 

Det leder till en ökad specialisering, och således också till att de olika rollerna i 
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utredningsteamet blir tydligare. Kuratorn ska upprätta sin anamnes som handlar om att 

beskriva hur patientens liv har sett ut sedan födseln. Vidare gör psykologen sin del med tester,

och läkaren upprättar sin medicinska anamnes. 

Med andra ord var rollerna väldigt tydliga när ett utredningsarbete görs inom psykiatrin. 

Nackdelen med dessa tydliga roller kan vara att kommunikationen mellan yrkesgrupperna kan

bli bristfällig. Flera BUP-kuratorer ansåg att väntetiden till psykologerna var för lång, och att 

läkarna var svåra att få tag i. Teamet hade förvisso regelbundna möten under pågående 

utredning där de stämde av sina delar med varandra. Frågan är bara hur ofta dessa möten 

hålls, och hur mycket respektive yrkesgrupp delar med sig av sin information. Möten är ingen 

garanti för en bra kommunikation. Således är detta ett exempel på att en tydlig jurisdiktion 

inte bara innebär fördelar. En annan nackdel vad gäller just ADHD-utredningar är att 

processen kan bli lite väl mycket av ett ”löpande band”. Kuratorn gör sin del, läkaren sin och 

psykologen sin del. Arbetet blir därmed standardiserat likt på en bilfabrik. Problemet här är att

det är människor som utredningsteamet arbetar med, och inte objekt (bilar). Om patienterna 

börjar ses som objekt och inte människor kan det få förödande konsekvenser för individen.    

6.1.2 Otydlig roll

Skolkuratorns jurisdiktion kan på förhand tyckas vara lätt att definiera. Detta då 

Akademikerförbundet SSR har en policy där det benämns att skolkuratorns huvudmål är att 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta genom att bidra med psykosociala insatser på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Det verkar i praktiken dock vara någonting som är 

betydligt lättare sagt än gjort. Skolkurator A förklarade att det bara fungerar så i den bästa av 

världar, och att hennes uppgift i huvudsak handlar om att ”släcka bränder” efter behov. 

Tydligt under mina intervjuer var att flera av kuratorerna hade svårt att egentligen kunna 

beskriva sina arbetsuppgifter. Detta var något som Andreas Liljegren i sin avhandling 

relaterade till den höga arbetsbelastning som ofta finns inom skolan. Han tog just skolkuratorn

och skolsköterskan som exempel, då det på ett grundligt plan är tydligt vad de förväntas göra. 

Emellertid blir deras roller ofta otydliga i praktiken på grund av arbetsbelastningen. Det gör 

att deras roller lite grann går in i varandra. 

Vad som framkom under intervjuerna var att BUP-kuratorerna verkade ha betydligt mer 

kontakt med föräldrarna även efter att ADHD-diagnosen fastställts. Detta då de höll i 

föräldrautbildningar i syfte att ge vårdnadshavarna kunskap kring diagnosen och sitt barns 
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problematik. Stöd till föräldrar borde även omfatta skolkuratorns jurisdiktion. Detta då de 

förväntas arbeta med psykosociala insatser även på gruppnivå. Flera vetenskapliga artiklar i 

min undersökning visar hur viktigt det är att föräldrarna erbjuds stöd, då även de far illa när 

diagnos finns i familjen. Dock blir det förmodligen omöjligt för skolkuratorerna att uppfylla 

denna arbetsuppgift i praktiken. Detta då de oftast är ensam ansvariga för flera hundratals 

elever.

Vidare verkade professionskonflikter vara mer förekommande inom skolan jämfört med BUP.

Åtminstone utifrån kuratorernas eget perspektiv. Vad det beror på kan en ha många teorier 

kring. En teori kan vara att BUP-kuratorernas tydliga jurisdiktion gör att de sällan hamnar i 

konflikt med andra yrkesgrupper gällande vem som ska göra vad inom teamet. Det blir 

därmed svårare för skolkuratorerna, som med sin mer otydliga roll kanske hamnar i fler 

diskussioner kring att de ”inkräktar” på andras yrkesfält.               

6.2. Handlingsutrymme

Michael Lipsky talar i teorin om gräsrotsbyråkrater att de behöver ett stort handlingsutrymme.

Detta eftersom deras arbetsuppgifter är för komplicerade för att standardiseras. Bland annat 

socionomer räknas som gräsrotsbyråkrater, varför teorin om deras handlingsutrymme blir 

relevant att diskutera här. 

Som jag nämnde ovan i teorin om jurisdiktion så ansåg sig skolkuratorer inte vara delaktiga i 

utredningsarbetet. De flesta menade att deras roll mest bestod i att flika in med information 

vid elevhälsoteamets möten. De hade alltså inget större handlingsutrymme i frågan om 

utredningar, utan fungerade här mest som en stödprofession. Frågan man kan diskutera här är 

dock huruvida det egentligen stämmer. För även om deras roll ”bara” handlar om att flika in 

med information så betyder det väl ändå att de bidrar med relevant information? Särskilt i de 

fall de haft samtal med eleven och eventuellt även med dess föräldrar. Kuratorn får genom 

sina samtal även se eleven i ett annat sammanhang än vad lärarna och specialpedagogerna 

gör. Således borde kuratorns information vägas in i utredningen. Det var något som 

skolkurator A höll med om. Hon menade att en utredning inte är komplett utan hennes 

psykosociala del. 

Det råder ingen tvekan om att BUP-kuratorerna ansåg sig ha ett större handlingsutrymme när 

det gäller ADHD-utredningar. Flera av dem lyfte fram att de själva hade alla möjligheter till 
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samtal med patienten. BUP-kurator C menade att hon med tiden lärt sig att skapa sig utrymme

för att kunna hålla samtal och styra över sin egen kartläggning. BUP-kuratorerna drog sig 

heller inte för att nämna ordet ADHD vid samtal med patienter. Detta var något som 

skolkuratorerna aktade sig för, då de ansåg att det låg utanför deras profession. Flera BUP-

kuratorer pratade även om hur stor tyngd deras del i utredningen faktiskt hade. Deras anamnes

handlar om hela patientens livshistoria, och är således något som läkare och psykolog måste ta

hänsyn till. 

6.2.1 Synen på sitt eget handlingsutrymme

Vad som går att diskutera här är huruvida skolkuratorernas otydliga roll gör att de upplever 

sig ha ett mindre handlingsutrymme. För även om de upplever sig sakna utrymme under 

själva utredningarna så verkar det ändå finnas möjligheter till det. Framförallt har de 

möjlighet att gå emot lärare som vill trycka på för att utredning ska göras. Här kan kuratorerna

hänvisa till att anpassningar först måste ha provats i klassrummet. Vidare verkar skolkuratorn 

ha fria händer när den har ett samtal med en elev som kan bli aktuell för utredning. Kuratorn 

kan själv bestämma vad samtalet ska handla om, huruvida föräldrarna ska kopplas in osv. Det 

finns ingen som granskar detta samtalet. Flera skolkuratorer i min empiri beskrev även att de 

gjorde ett slags fältarbete i form av observationer i klassrum och på skolgården (i den mån det

fanns tid till det). Detta fältarbete bör inte undervärderas. Genom det kan kuratorerna t.ex. 

fånga upp elever som uppvisar symtom ute på rasterna. Lärarna kanske missar dessa elever då

barnen skärper till sig inne i klassrummet, men så fort lektionen är slut så kanske de släpper 

på tyglarna utomhus. 

Med andra ord har skolkuratorerna faktiskt potential till ett ganska stort handlingsutrymme i 

informationsarbetet som görs inför utredningar. Trots det så ansåg de själva att det snarare var

lärarna och specialpedagogerna som var kärnan i detta informationsarbete. Kanske beror det 

på hur individen identifierar sig med sin egen profession. Som BUP-kurator C nämnde har 

individen på hennes mottagning alla möjligheter att skapa sig utrymme. Skolkurator A 

verkade dela hennes synsätt då hon – till skillnad från de övriga skolkuratorerna – framhöll 

sin information inför en utredning som väldigt relevant. Ju bättre individen (i det här fallet 

skolkuratorn) är på att ta för sig, desto större möjligheter till handlingsutrymme kanske den 

har. Det handlar här om att våga gå emot normer och vedertagen praxis. För det är just dessa 

som Lipsky menar utgör hinder och kan begränsa gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. 
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Dilemmat här är att en stark individ som vågar bryta normer och praxis lär hamna i många 

professionskonflikter. Detta eftersom övriga yrkesgrupper på skolan förmodligen bara ser 

skolkuratorn som en stödprofession när det handlar om utredningar. En kurator som börjar gå 

emot skolpsykologen och specialpedagoger lär riskera att bli utfryst i elevhälsoteamet. 

Kanske gör det att många skolkuratorer aktar sig för att ta för mycket plats. Detta dilemma 

kan kopplas till Lipskys tes om dragkampen mellan gräsrotsbyråkrat och ledningen. 

Ledningen gör allt för att begränsa gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Och en 

skolkurator som bara ses som en stödprofession lär inte stå särskilt högt i kurs hos ledningen 

på skolan. Ännu ett hinder mot ett större handlingsutrymme.   
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7. Slutsats

Jag kommer nedan att diskutera de frågor som jag ställde mig inför sammanställningen av 

empirin.

 Hur resonerar skolkuratorer om ADHD hos elever?

Skolkuratorerna ansåg sammantaget att diagnostiseringen har ökat på grund av att skolan idag

ställer större krav på eleven. Detta gör att elever med symtom sticker ut mer. Samtidigt har 

kunskapen inom skolan ökat vad gäller ADHD, vilket gör att personalen också är bättre på att 

uppmärksamma problematiken. Idag erbjuds stödinsatser på skolorna för elever med särskilda

behov. Det underlättar för elever med typiska ADHD-symtom som koncentrations- eller 

uppmärksamhetssvårigheter. Av den anledningen fångas många barn upp redan under 

grundskolan och blir aktuella för utredningar, istället för att det fastställs långt senare under 

exempelvis gymnasiet. Gemensamt för skolkuratorer tycks även vara att de vill prata mer 

kring de olika svårigheter som diagnosen ger. Svårigheterna kan nämligen variera från individ

till individ, även om de har samma diagnos. Med andra ord försöker skolkuratorer arbeta 

mycket på individnivå med förebyggande insatser. Detta är i linje med deras policy. 

 Hur resonerar BUP-kuratorer om ADHD hos patienter?

BUP-kuratorernas teori var att diagnostiseringen har ökat då både skolan och dagens samhälle

ställer större krav. Samhället vill ha svar på varför vissa individer är ”onormala”. De var dock 

positiva till att denna medvetenhet gjort att kunskapen inom BUP gällande ADHD har ökat. 

På så sätt kan de snabbare fånga upp patienter med misstänkta symtom. Idag erbjuder BUP 

dessutom utbildningar för föräldrar i syfte att öka deras kunskap kring sitt barn. Flera av 

kuratorerna var emellertid kritiska till att det idag nästan har blivit för mycket fokus på att 

utreda ADHD-diagnoser. Det leder bland annat till att vårdköerna inom BUP har blivit långa 

med ökad väntetid som följd. Väntetiden begränsar möjligheterna till rätt behandling, då den 

lätt kan leda till en påskyndad process.  
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 Hur resonerar kuratorer från skolan om sitt handlingsutrymme i ADHD-

utredningar?

De flesta skolkuratorer ansåg sig inte vara delaktiga under själva utredningsarbetet. Deras roll 

bestod på sin höjd av att komma med input vid elevhälsoteamets möten. Deras syn var att 

lärarna och specialpedagogerna bistod skolpsykologen med information under utredningen. 

Skolkuratorn fungerar här mest som en stödprofession. Det går dock att diskutera hur stort 

handlingsutrymme de egentligen har. Inför själva utredningen verkar de ha ganska stora 

möjligheter till att samla in relevant information. Detta genom att se eleven i andra 

sammanhang än vad lärarna har möjlighet till. Det verkar dock vara svårt för skolkuratorer att 

utnyttja denna möjlighet då de bara förväntas vara en stödprofession. Dessutom begränsas 

deras möjligheter av den höga arbetsbelastning som ofta finns inom skolans värld. 

 Hur resonerar kuratorer från BUP om sitt handlingsutrymme i ADHD-

utredningar?

BUP-kuratorerna var överens om att de hade ett stort handlingsutrymme under pågående 

utredningar. Deras uppgift bestod i att upprätta en anamnes med information om patientens 

livshistoria. Denna psykosociala del hade stor tyngd hos övriga i utredningsteamet då det är 

viktigt att ta hänsyn till om ADHD-symtom funnits under hela barndomen. Kuratorerna drog 

sig heller inte för att påbörja samtal med patienter som hade misstänkta symtom. Det fanns en 

tydligare jurisdiktion inom BUP jämfört med skolan gällande kuratorns roll. Det kan innebära

både fördelar och nackdelar. En nackdel kan vara att utredningsarbetet utvecklas till en alltför 

standardiserad process där varje yrkesgrupp i teamet gör sin del. Kommunikationen måste 

finnas här mellan yrkesgrupperna. Flera BUP-kuratorer tyckte sig se brister här. 

7.1 Övrig diskussion

Den stora anledningen till varför jag ville skriva om detta ämne handlade om att ADHD idag 

är en väldigt omdiskuterad diagnos. Till en början var mitt huvudsakliga syfte att undersöka 

vad kuratorerna har för teori kring att diagnostiseringen har ökat så mycket under 2000-talet. 

Beror det på hur dagens samhälle fungerar, att vi vill ha alltför snabba svar på varför vissa 

individer faller utanför normen? Sätts det många felaktiga diagnoser idag? Vad som 

förvånade mig var att många av kuratorerna i min undersökning inte trodde på en 

överdiagnostisering. Det var ingen som tvivlade på att diagnosen finns. Snarare berodde den 
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ökade diagnostiseringen på en ökad medvetenhet och kunskap i hela samhället. Det får 

snarare ses som en positiv utveckling då människor vars vardagsliv begränsas får den hjälp 

och det stöd de behöver. 

Under studiens gång blev det alltmer intressant att istället undersöka vad kuratorerna hade för 

roll under själva utredningsarbetet. Även om det handlade om två olika verksamheter så var 

min hypotes att arbetsuppgifterna var ganska snarlika. Att kuratorn inom både BUP och 

skolan inte hade något större ansvar då det är psykologens uppgift att sätta diagnoser. 

Emellertid blev det allt tydligare hur mycket som faktiskt skiljde de båda verksamheterna åt. 

Trots att skolor säkert arbetar på olika sätt så var skolkuratorerna ganska överens om sin egen 

position. Likadant med BUP där olika mottagningar förmodligen i viss mån skiljer sig åt 

beroende på vilket landsting de tillhör. 

Trots att skolkuratorerna verkade ha en mer otydlig roll och ett mindre handlingsutrymme så 

var de som deltog i min studie väldigt engagerade. De upplevde ändå att de hade möjligheter 

till att kunna göra skillnad inom sin verksamhet. Skolkurator D beskrev sin yrkesroll som 

”världens bästa jobb”. Även om de inte kände sig speciellt delaktiga i ADHD-utredningar så 

kunde de ändå erbjuda elever stöd och vägledning. På så sätt fyllde de ändå en viktig funktion

i elevernas vardag.    
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrund

 Vilken utbildning har du?

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta som kurator?

 Hur ser dina nuvarande arbetsuppgifter ut?

ADHD som socialt problem

 Hur tänker du om ökningen av ADHD-diagnoser under senaste decenniet?

 Hur ser du på att ADHD-diagnosen uppmärksammas i samhället/media?

 Finns det något i samhällsdebatten kring ADHD du tycker borde lyftas fram 

mer?

 Hur ser du på hur ADHD som diagnos uppmärksammas på BUP/skolan?

ADHD som medicinskt problem

 Hur tänker du kring att förskrivningen av läkemedel har ökat så mycket under 

senaste decenniet?

 Hur ser möjligheten till behandling (utöver medicinering) ut på BUP/skolan?

 Hur ser du på fördelar med medicinering när det gäller ADHD?
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Intervjuarbete

 Vilka möjligheter till intervju har du när det kommer till misstanke om en 

elev/patient har en diagnos?

 Hur viktigt är det att föräldrarna medverkar vid en sådan intervju?

 Hur stor rätt har du att upplysa patienten/eleven om att du misstänker en 

ADHD-diagnos?

Informationsarbete

 Hur delaktig är du i att samla in information inför att en ADHD-utredning ska 

göras?

 Hur samlar du isåfall in information kring en elev/patient då du misstänker 

ADHD?

 Hur dokumenterar du informationen gällande vederbörande (journalsystem)?

 Hur stor rätt har andra yrkesprofessioner att ta del av dina anteckningar i 

systemet?  

Samverkan

 Vilka på BUP/skolan samverkar du med då du misstänker en ADHD-diagnos hos

en elev/patient?

 Hur mycket kontakt har du med eleven/patientens lärare då du samlar in 

information?

 Hur stor rätt har du att ta del av någon information som görs löpande under en 

ADHD-utredning?
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Professionskonflikter

 Vilka möjliga konflikter kan uppstå med övriga yrkesprofessioner på 

BUP/skolan?

 Vad kan dessa konflikter handla om?

 Hur brukar ni – om möjligt – försöka lösa dessa konflikter?
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9.2 Bilaga 2: Informationsbrev

Förfrågan om att delta i en studie om ADHD som socialt problem.

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom BUP och skolan resonerar om ADHD,

samt om sin roll i ADHD-utredningar. Studien genomförs inom Socionomprogrammet på 

Socialhögskolan i Lund.

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till socionom vid 

Socialhögskolan i Lund. Studien kommer att genomföras med intervjuer under november 

alternativt december 2020. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av ADHD 

som socialt problem samt kuratorns roll i ett utredningsarbete. Intervjun beräknas ta max 60 

minuter. Med tanke på rådande omständigheter med covid-19 är det viktigt att intervjun sker 

via videosamtal alternativt telefon. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 

till andra studerande (gäller socionomprogrammet) samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Socialhögskolan

i Lund. Inspelningarna och de utskriva intervjuerna kommer att förstöras när examensarbetet 

är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet. 
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Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. I det fall Du vill delta kan Du höra av dig 

via telefon (0768-17 12 13) eller mail.

Det är jag Patrik Nilsson som genomför denna undersökning och min handledare är Mikael 

Sandgren. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.

Patrik Nilsson                                 Mikael Sandgren

Student                                                                                                            Handledare

patrik.nilsson.719@student.lu.se                                               mikael.sandgren@soch.lu.se

0768-17 12 13                                                                                                  042-35 65 28

54


