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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att skapa förståelse kring hur sju kuratorer från fyra grund- 

och gymnasieskolor i Mellansveriges upplever sin arbetssituation, vad som kan bidra till 

stress, samt hur stress från arbetet hanteras genom copingstrategier. Detta ställs även i kontext 

med den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. 

Studien undersöker hur olika faktorer påverkar kuratorns arbete. De centrala faktorerna i 

föreliggande studie är stress, copingstrategier och förväntningar på den egna profession 

respektive de förväntningar som förmedlas från andra professioner inom skolverksamheten. 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och sju semistrukturerade intervjuer har utförts 

med skolkuratorer verksamma i Mellansverige. Det inhämtade resultatet har analyserats med 

hjälp av tematisk analysmetod. Största andelen skolkuratorer målar upp en bild av att 

belastningen på arbetet har ökat i form av ett större behov av individuella stödkontakter bland 

eleverna, vilket hänvisas till den ökade psykiska ohälsan. Denna andel skolkuratorer menade 

att sociala medier var en bakomliggande faktor. En annan bild som målas upp är att arbetets 

karaktär har förändrats parallellt med den ökade psykiska ohälsan. Det upplevs vara vanligt 

med olika trender av ohälsa bland eleverna, t.ex. ätstörningar, social ångest samt tankar om 

suicid. Nästan alla av kuratorerna som deltog i studien kände sig stressade i sitt arbete, men 

hade då olika copingstrategier att ta till för att reducera stressen. Resultatet visar också att en 

stor del av arbetsbelastningen berodde på att skolkuratorerna tog på sig mer än vad som ingick 

i deras arbetsbeskrivning, vilket medförde att andra arbetsuppgifter fick prioriteras bort. Detta 

dels p.g.a. att de ville leva upp till de förväntningar som fanns, men även för att hjälpa 

eleverna när andra samhällsinstanser inte uppmärksammade behovet. Elevantalet respektive 

skolkurator ansvarade över hade också påverkan på arbetsbelastningen.  

 

Sökord: Skolkurator, skolkurativt arbete, arbetsbelastning, stress, copingstrategier, psykisk 

ohälsa 
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Abstract  
The purpose of this study is to create an understanding of how seven curators from four 

middle and upper secondary schools in Central Sweden experience their work situation, what 

can contribute to stress, and how stress from work is managed through coping strategies. The 

experience of the workload is also put in context with the increased mental health of children 

and adolescents at ground school and gymnasium. The study also examines how different 

factors affect the counselors work. The key factors are stress, coping strategies, expectations 

of their own professions and the expectations from other professions in the school 

environment. The present study is based on a qualitative approach and seven semi structured 

interviews with school counselors working in schools located in central Sweden have been 

conducted. The obtained results have then been analyzed using a thematic method of analysis. 

Most of the interviewed school counselors experienced that the burden on work has increased 

because of a greater need for individual support contacts among the students, which in turn is 

due to the increased psychological unhealth. Among this proportion of school counselors was 

the feeling that social media was an underlying factor, in common. Another perception 

is that the nature of the work has changed in parallel with the increased mental health. Among 

other things, it is common with trends of unhealth that come and go among the students, some 

examples are eating disorders, social anxiety and thoughts about suicide. Almost everyone of 

the counselors felt stressed often, but then had good coping strategies to reduce the stress 

with. These coping strategies were more common to perform at home after working hours 

rather than at work, in the direct stress strains. The result also shows that a large part of the 

workload was due to the fact that the school counselors took on more than was part of their 

job description, which meant that other tasks were prioritized. This partly because of the need 

to live up to the high expectations from other professions on the workplace, but also to help 

students when other social organizations did not pay attention to the need. The number of 

students that each school counselor had responsibility over also had an impact on the 

workload. 

 

Searchword: School counselor, School counselors work, workload, stress, coping strategies, 

mental illness 

 

  



 

 
 

Förord 

Vi skulle vilja tacka de skolkuratorer som trots tidspress och stor arbetsbelastning, tagit sig 

tiden att delta i föreliggande studie. Tack vare att vi fick ta del av era erfarenheter och 

upplevelser av arbetet kunde denna studie genomföras.  

 

Ytterligare ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Daniel Uhnoo, som kommit med 

många bra tankar och råd under hela processens gång och som hela tiden har lagt vikt vid vårt 

egna lärande. Vi vill även säga tack till Ann-Sofie Sandström som tog sig tid att hjälpa oss 

utforma en bra intervjuguide som legat till grund för arbetet.  

 

  



 

 
 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte .................................................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 2 

Avgränsningar ..................................................................................................................................... 2 

Disposition .......................................................................................................................................... 2 

Begreppsförklaring .................................................................................................................................. 3 

Stress ................................................................................................................................................... 3 

Copingstrategier .................................................................................................................................. 3 

Psykisk ohälsa ..................................................................................................................................... 4 

Psykosocialt arbete .............................................................................................................................. 4 

Kunskapsläge........................................................................................................................................... 4 

Under följande rubrik kommer olika former av texter och forskning att presenteras för att ge en 

bredare bild av hur det skolkurativa arbetet ser ut idag. ...................................................................... 4 

Arbete med ungdomars hälsa .............................................................................................................. 4 

Allas ansvar ......................................................................................................................................... 5 

Arbete och stress ................................................................................................................................. 6 

Skolkuratorers arbetssituation ............................................................................................................. 6 

Stress och copingstrategier .................................................................................................................. 8 

Rollförväntningar och rollteori ............................................................................................................ 8 

Handlingsutrymme .............................................................................................................................. 9 

Metod ...................................................................................................................................................... 9 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt ...................................................................................................... 9 

Hermeneutik .................................................................................................................................. 10 

Förförståelse .................................................................................................................................. 10 

Kvalitativ metod ................................................................................................................................ 11 

Intervjuform....................................................................................................................................... 11 

Val av intervjupersoner ..................................................................................................................... 12 

Kritik mot kvalitativa metoder .......................................................................................................... 13 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning .................................................................................. 13 

Litteratursökning ............................................................................................................................... 14 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 14 

Etiska överväganden .......................................................................................................................... 15 

Intervjuresultat....................................................................................................................................... 16 

Upplevelse av den egna arbetssituationen ......................................................................................... 16 

Organisationen ............................................................................................................................... 16 



 

 
 

Förväntningar på kuratorsrollen .................................................................................................... 16 

Tidfördelning ................................................................................................................................. 17 

Handlingsutrymme ........................................................................................................................ 18 

Samverkan med externa aktörer .................................................................................................... 19 

Stress ................................................................................................................................................. 19 

Upplevelsen av stress .................................................................................................................... 19 

Förändring över tid ........................................................................................................................ 20 

Påverkan på arbetet ....................................................................................................................... 20 

Copingstrategier ................................................................................................................................ 21 

Organisatoriskt stöd ....................................................................................................................... 21 

Egna strategier ............................................................................................................................... 21 

Förbättringsområden ......................................................................................................................... 22 

Analys .................................................................................................................................................... 22 

Stress och copingstrategier ................................................................................................................ 22 

Rollförväntningar och rollteori .......................................................................................................... 24 

Handlingsutrymme ............................................................................................................................ 25 

Diskussion ............................................................................................................................................. 26 

Elevantalet ......................................................................................................................................... 27 

Organisationens struktur .................................................................................................................... 27 

Rollförväntningar .............................................................................................................................. 28 

Kollegialt stöd ................................................................................................................................... 28 

Individen själv ................................................................................................................................... 29 

Psykisk ohälsa och sociala medier .................................................................................................... 29 

Avslutande reflektioner ......................................................................................................................... 30 

Referenslista .......................................................................................................................................... 32 

Litteratur ............................................................................................................................................ 32 

Vetenskapliga artiklar ........................................................................................................................ 32 

Lagar .................................................................................................................................................. 33 

Elektroniska källor ............................................................................................................................ 33 

Bilaga .................................................................................................................................................... 35 

 

 

  



 

1 
 

Inledning 

Skolan som organisation är en central mittpunkt i barn och ungas liv. Möjligheten för skolans 

anställda att uppmärksamma och sedan föra vidare information kring eventuella brister i den 

ungas liv till socialtjänsten, är därför stor. Skolans anställda har anmälningsplikt till 

socialtjänsten i enlighet med kap. 14 § 1 Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Samverkan 

mellan socialnämnden och skolan blir därför viktig för att främja åtgärdandet av situationen, 

samt för den ungas hälsa och liv. Socialnämnden är enligt kap. 5 § 1a SoL (2001:453), 

skyldiga att samarbeta med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, när ett barn 

far illa eller riskerar att fara illa. Kuratorer på skolor består oftast av socionomer, som arbetar 

med det sociala arbetet på skolor. Arbetsplatserna som de beskrivs idag kan vara framtiden för 

många socionomer som vill bli skolkuratorer. Att uppmärksamma hur arbetssituationen ser ut 

för målgruppen kan därför tänkas vara viktigt för att kunna bli medveten om och motverka 

problem inom yrket.  

 

Våren 2017 genomförde vi vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på olika skolor i 

Mellansverige. Detta medförde att vårt intresse för det skolkurativa arbetet växte och 

mynnade ut i frågor och funderingar om hur arbetssituationen egentligen såg ut. Under det 

halvåret vi deltog på grund- och gymnasieskolor upplevde vi att arbetet var intensivt. 

Kuratorerna hade ofta mycket att göra och deltog i ett brett område av arbetsuppgifter på 

skolan, samtidigt som mer akuta problem med elever kunde uppkomma. Trots att båda var på 

olika skolor såg vi en stor arbetsbelastning hos skolkuratorerna och en strävan efter att hela 

tiden vilja göra mer, men med en påtaglig tidsbegränsning.  
 

Psykisk ohälsa bland barn och unga har ökat radikalt under de senaste 30 åren. Enligt 

Statistiska centralbyrån tredubblades den psykiska ohälsan i åldersgruppen 16–24 år, på ett 

spann av 15 år (1989–2005) (Socialstyrelsen, 2013 b). Ökningen av självrapporterad nedsatt 

psykisk hälsa bland dessa ungdomar visade sig vara jämnt fördelad bland dem, med andra ord 

utmärkte sig inte de barn med svåra hemförhållanden, låg arbetsmarknadsstatus eller vars 

föräldrar hade socioekonomiska svårigheter. Utifrån detta kan paralleller dras till att 

förändringar skett på gemensamma plattformar i samhället, som t.ex. skolan och förändringar 

på samhällsnivå som i sin tur bidragit till negativ inverkan på utvecklingen av den psykiska 

hälsan (Socialstyrelsen, 2013 a). Den psykiska ohälsan ökar även bland barn och ungdomar i 

lägre åldrar. Enligt undersökningar utförda av Statistiska centralbyrån i åldrarna 0–17 år var 

det 200 på varje 100 000 invånare år 2009 som uppsökt läkarvård (samt övernattat på sjukhus 

minst en natt) p.g.a. psykisk ohälsa/sjukdom (Socialstyrelsen, 2013 b).  

 

Mot bakgrund av att den psykiska ohälsan ökar bland unga finns det anledning att fundera 

över vad det gör med arbetet hos dem som får hantera det. I en artikel publicerad i 

Akademikerförbundet SSR:s tidskrift “Akademikern”, skriven av Karin Persson (2016) 

problematiseras det hur skolkuratorer inte hinner träffa eleverna på skolan. I artikeln framgår 

det att hög arbetsbelastning medför känsla av att inte räcka till som kurator. I enlighet med 

Statistiska centralbyråns undersökningar (Socialstyrelsen, 2013 a, b) av den psykiska ohälsans 

ökning bland unga, upplever kuratorerna att allt fler elever söker stöd, samt att allt fler 

problem kopplas till sociala medier. Som ett resultat av detta anser kuratorerna att arbetet blir 

akutstyrt och att de inte hinner arbeta med många andra viktiga delar. Många kuratorer känner 

sig även ensamma mitt i problemen (Persson, 2016). Utifrån Skollagen (SL, 2010:800) 

gällande detta framgår det i Kap 2 § 25 andra stycket att tillgång till kurator ska finnas på 

skolor för att bidra med psykosociala insatser. Information kring hur arbetsbelastningen för 

kuratorer får se ut, och hur många elever de ska ansvara över framgår inte. Det är vanligt att 
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kuratorer därför ansvarar över många elever, ofta mellan 300 till 800 stycken. 

Akademikerförbundet SSR har därför föreslagit en rekommendation som förespråkar att en 

kurator ungefär bör ansvara över 300 elever. Detta för att kuratorer med denna mängd elever 

upplevde större tillfredsställelse på sin arbetsplats och hinner med övriga arbetsuppgifter på 

ett bättre sätt än kuratorer med fler elever (Persson, 2016).  

 

Av den vetenskapliga forskning som finns kring ämnet riktar många studier oftast in sig på 

just ungas psykiska ohälsa, och inte så många tar upp skolkuratorers upplevelse av stress i 

arbetet. Många studier är även kvantitativa, vilket ger utrymme för fler kvalitativa 

undersökningar. Majoriteten av de studier som handlar om skolkuratorers mående är ofta från 

USA, vilket påvisar en vetenskaplig lucka av forskning inom ämnet från andra länder, bland 

annat Sverige. Detta är något vi tänker att föreliggande studie skulle kunna komma att bidra 

till att täcka då den kan komma att ge en bild av hur några kuratorer upplever sin 

arbetssituation i dagsläget i Sverige.     

 

Syfte 

Syftet är att genomföra en empirisk studie, med utgångspunkt i individuella intervjuer med sju 

skolkuratorer från totalt fyra mellansvenska grund- och gymnasieskolor för att skapa 

förståelse kring deras upplevda arbetssituation, vad som kan bidra till stress samt identifiera 

och analysera copingstrategier för att hantera stress. Målet är att efter studien erhålla en 

djupare kunskap om hur den nuvarande situationen upplevs vara beskaffad, samt vad som 

anses påverka stress utifrån skolkuratorernas perspektiv. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever kuratorerna sin arbetssituation i förhållande till stress? 

2. Vilka faktorer i arbetet anser kuratorerna ger upphov till stress? 

3.Vilka organisatoriska och individuella resurser finns att tillgå vid upplevelse av stress, som i 

sin tur utgör kuratorns copingstrategier i den egna professionen? 

 

Avgränsningar 

För att ämnesområdet inte skulle bli för omfattande har föreliggande uppsats avgränsats. En 

av de största avgränsningarna är att studien endast omfattar skolkuratorer, trots att kuratorer 

inom andra institutioner och organisationer också kan tänkas erhålla hög arbetsbelastning i 

dagsläget. Ytterligare avgränsning är att bara kuratorer från grund- och gymnasieskolan 

inryms i studien. Dessa avgränsningar gjordes p.g.a. våra tidigare erfarenheter av denna 

målgrupp, som erhölls under VFU:n. Studien innefattar även endast kuratorer från skolor i 

Mellansverige, då det blev mest tidseffektivt att finna skolor i närliggande län. Studien tar inte 

hänsyn till könsskillnader eller åldersskillnader bland kuratorerna. Denna studie är inte ämnad 

att kunna generaliseras då den är av kvalitativ ansats och enbart innehåller sju enskilda 

skolkuratorers upplevelse av arbetssituationen.  

 

Disposition 

Föreliggande uppsats grundas utifrån en hermeneutisk ansats, där fokus kommer att ligga på 

klargörande kring kuratorernas uppfattningar istället för att ta del av “hårdare” och mer 

generaliserbara fakta gällande problemområdet. Anledningen till hermeneutisk ansats är för 

att erhålla en djup förståelse av upplevelser i det skolkurativa arbetet, då det blir av vikt 

utifrån ett stressperspektiv där det handlar om att olika personer kan uppleva stress på olika 

sätt. 
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I början av arbetet ges en övergripande blick av hur dagens kunskapsläge ser ut kring 

skolkuratorer och stress. Därefter presenteras teorier på området som anses vara relevanta för 

utvecklandet av analysen. Efter teoriavsnittet går arbetet in på praktiska detaljer kring hur 

studien genomförts i praktiken, i det avsnitt som kallas metod. Etiska överväganden tas sedan 

upp och sedan intervjuresultatet. Resultatet av intervjuerna och den analys som genomförts 

utifrån dem har separerats från varandra. Anledningen till detta är att erhålla en tydligare 

struktur i arbetet och göra det enklare för läsaren att ta till sig vad som framkommit i 

intervjuerna. I resultatet har det inte benämnts vilket citat som sagt av vem (t.ex. IP1 och IP2), 

detta på grund av att erhålla en anonymitet för respondenterna och göra det omöjligt att följa 

endast en kurators upplevelse genom arbetet. Intervjuresultaten har sedan analyseras med 

hjälp av de teorier som tidigare presenterats. Slutligen diskuteras resultatet och andra viktiga 

delar vi stött på under arbetets gång, och våra slutsatser presenteras. 

 

Vi vill även belysa att vi som författare under studiens gång har varit medvetna kring att några 

av de källor som använts i studien kan ha egna intressen i de undersökningar som utförts på 

deras uppdrag. Ett exempel på det är Akademikerförbundet SSR och deras tidskrift 

“Akademikern”, skriven av Persson (2016). De är ett samhällsvetarförbund som driver frågor 

som främjar arbetsvillkoren för de som arbetar inom samhälls- och välfärdsutveckling. Detta 

innebär att de har intressen i det som behöver förbättras på den sociala plattformen, vilket 

t.ex. kan bidra till att de i större grad framhäver det som är dåligt, snarare än bra. Trots detta 

anser vi dessa källor som viktiga att ta med, men har strävat efter att inta en distans till det 

som skrivs.  

Begreppsförklaring 
Stress 

Föreliggande studie grundas till stor del på de upplevelser skolkuratorerna har gällande stress 

i arbetet. Stress kan uttrycka sig på olika sätt, och framträda i både negativ och positiv form. 

En viss nivå av stress kan vara bra för att höja prestationsförmåga och effektivitet. Stressen är 

positiv så länge förmågan att hantera den finns. Det är först när stressen blir ohanterlig som 

den utgör en fara för individen som upplever den (Hammarlund 2012). I föreliggande studie 

används begreppet stress med fokus på den negativa aspekten, d.v.s. när den utgör en fara för 

individen. Institutionen för Stressmedicin (ISM, 2017) definierar denna typ av “farlig” stress 

som en biologisk och psykologisk reaktion på påfrestning, d.v.s. ett nyttjande av resurser för 

att hantera olika typer av krav (stressorer). Stressreaktionen avgörs utifrån individens tidigare 

erfarenhet av liknande situationer, individens känslor samt fysiska förmågor. Först när dessa 

faktorer och förmågor överskrids övergår stressen till en belastning och blir på lång sikt ett 

hot mot individens hälsotillstånd i form av kroppsliga och psykiska konsekvenser (ISM, 

2017). 

 

Copingstrategier 

Copingstrategier är ett begrepp som till svenskan kan översättas som strategier i hantering av 

stress. Olof Rydén och Ulf Stenström (2015) hänvisar begreppet coping till att inte enbart 

sträva efter ett visst mål utan att samtidigt göra det på ett framgångsrikt sätt. Coping innefattar 

kognitiva och beteendemässiga försök att hantera interna och externa krav som överskrider 

individens resurser och förmågor. I detta arbete relaterar vi begreppet copingstrategi till ett 

verktyg skolkuratorer kan tänkas använda sig av vid stresspåslag i arbetet. Det kan t.ex. 

handla om att planera ordentligt, återhämta sig eller distansera sig. 
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Psykisk ohälsa 

I början av studien beskrivs ungas psykiska ohälsa som ett växande problem. Definitionen av 

psykisk ohälsa är bred och ingriper allt från självrapporterade besvär, som t.ex. ängslan eller 

nedstämdhet till svårare psykiska sjukdomar som bl.a. depression eller posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). De lindrigare besvären individen har påverkar måendet i en negativ 

aspekt och därmed även vardagslivet, men är inte så pass allvarliga att individen behöver 

läkarvård. Utifrån ett långsiktigt perspektiv kan psykisk ohälsa i form av lindrigare besvär 

leda till allvarlig psykisk sjukdom samt/eller psykiska funktionsnedsättningar, som medför att 

individen behöver hjälp och stöd från samhället. (Socialstyrelsen 2013 a).  

 

Psykosocialt arbete 

I arbetet nämns ofta att kuratorernas uppdrag enligt SL (2010:800) är att arbeta med det 

psykosociala arbetet på skolan. Detta beskrivs även inom olika riktlinjer för kuratorsyrket, 

men ingen av dem går djupare in på vad just det psykosociala begreppet innebär. För att finna 

en definition av begreppet användes Natur och Kulturs psykologiguide (Egidius, 2017). Enligt 

begreppsguiden innebär det psykosociala arbetet att titta på samspelet mellan en individs 

psyke och sociala värld. I samspelet med andra människor formas en individs normer, 

värderingar och synsätt på olika saker i livet. Att dra en gräns mellan vad som är psykiskt och 

socialt är därför svårt då de påverkar varandra hela tiden. Människan reagerar psykiskt på sin 

sociala situation, vilket innebär att hur den sociala situationen ser ut kan påverka vad personen 

upplever. Anses den sociala situationen vara påfrestande kan produktionen av stresshormon i 

kroppen öka. Det går således att säga att vi lever i en psykosocial värld där hänsyn måste tas 

till båda delar (Egidius, 2017). Utifrån ovanstående är kuratorernas arbete således att ta 

hänsyn till hur en elevs sociala situation kan påverka det psykiska måendet, samt tvärt om.  

Kunskapsläge  
Under följande rubrik kommer olika former av texter och forskning att presenteras för att ge 

en bredare bild av hur det skolkurativa arbetet ser ut idag. 

 

Arbete med ungdomars hälsa 

Ungdomars psykiska ohälsa har i decennier varit ett växande problem i Sverige. Detta visar 

Statistiska centralbyråns undersökning som kommit fram till att den psykiska ohälsan bland 

ungdomar 16–25 år så mycket som tredubblades från 1989–2005, en tidsperiod på 15 år 

(Socialstyrelsen, 2013 b). Ytterligare en källa som bekräftar att ökningen av psykisk ohälsa 

bland barn och unga i Sverige är stor är världshälsoorganisationen (WHO). I ett internationellt 

forskningsprojekt gällande barns skolbarns hälsovanor har barns hälsa undersökts i 42 länder i 

Europa och Nordamerika. Studien startades 1983 och Sverige valde att ansluta sig år 1985, 

och har sedan dess varit aktiva i den. Studien pågår än idag och görs vart fjärde år. En del av 

studien riktar sig mot psykisk hälsa och fokusgruppen är 11-, 13- och 15-åringar. Dock har 

studien visat att det är 15-åringarna som uppvisar mest besvär. En jämförelse bland länderna i 

Norden visar att Sverige är det land där den psykiska hälsan blivit utmärkande sämre under 

den aktuella tidsperioden, än vad den blivit i Norge, Danmark, Finland och Island (SCB 

2017).  

 

På uppdrag av Akademikerförbundet SSR gjorde undersökningsföretaget Novus år 2016 en 

kartläggning av skolkuratorers arbetssituation (Akademikerförbundet & Novus, 2016). 

Kartläggningen visade att upp emot 75 % av skolkuratorerna som deltog upplevde att 

arbetsbelastningen ökat p.g.a. att de individuellt stödjande samtalskontakterna med eleverna 
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hade blivit avsevärt flera. Många av skolkuratorerna upplevde att en stor del av det 

försämrade måendet hos eleverna hade en koppling till sociala mediers framväxt i Sverige. 

Berne, Frisén och Daneback (2016) beskriver att nätmobbning är ett fenomen som blir allt 

vanligare i Sverige och att det innehåller en rad begrepp som måste definieras. Bland dessa är 

hot om våld, trakasserier, uthängning och utfrysning några av de allra vanligaste begreppen 

som rör nätmobbning. De unga som utsätts för nätmobbning av något slag upplever negativa 

känslor som ilska, oro, rädsla och skam. Kroppsliga symptom som kan uppkomma är 

huvudvärk, magont samt negativ kroppsuppfattning som visar sig på olika sätt, exempelvis 

genom ätstörningar eller överträning. Skillnaden på mobbning och nätmobbning för 

“förövarna” är störst gällande ånger. Fler unga som mobbar i verkligheten känner ånger än de 

som mobbar på nätet. En möjlig förklaring som Berne, Frisén och Daneback (2016) ger är att 

mobbaren inte lika lätt kan uppleva den mobbades situation, och ser därför inte hur jobbig 

situationen är för den utsatte. Att medvetandegöra vad nätmobbning innebär för personal och 

elever är en viktig del i det förebyggande arbetet på skolor (Berne, Frisén & Danemark, 

2016).  

 

Persson (2016) belyser också Akademikerförbundet SSR:s undersökning och menar att det är 

oroande att arbetsbelastningen fortsatt ökat från 2012 (då det gjordes en nästintill identisk 

undersökning), och att resurser i motsatt utsträckning uteblir (Persson, 2016). I enlighet med 

kap. 2 § 25 SL (2010:800), skall eleverna ha tillgång till “skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator”, detta för “medicinska, psykologiska och psykosociala insatser”. Det som blir 

problematiskt med lagen är att den inte definierar i hur stor utsträckning barn och ungdomar 

skall ha tillgång till dessa professioner. Detta medför att huvudmän inom skolverksamheter 

runt om i landet har en möjlighet att bestämma själva hur stor (eller hur liten) tillgången till 

t.ex. skolkuratorer ska vara (Persson, 2016). Fler än hälften av de som medverkade i 

undersökningen utförd av Novus ansvarade för två eller fler skolor, och hade bland 300–800 

elever totalt (Akademikerförbundet & Novus, 2016). De bristande resurserna i form av tid och 

fler kompetenta skolkuratorer att dela arbetet med gjorde det nästintill omöjligt att kunna 

arbeta förebyggande med eleverna, vilket på sikt resulterar i fler enskilda individer som mår 

dåligt och behöver hjälp. Akademikerförbundets undersökning kom fram till att de 

skolkuratorer som hade uppemot 300 elever att ansvara över, var det som var mest belåtna 

med arbetssituationen (Akademikerförbundet & Novus, 2016). Med utgångspunkt i detta 

anser de att rekommendationerna för antalet elever under varje skolkurators ansvar borde vara 

omkring 300. Förbundet belyser även att de ekonomiska resurserna fördelas ojämnt på skolor 

runt om i landet. Upplevelsen är att de största resurserna går till pedagogerna och att den 

psykosociala delen av skolan glöms bort (Persson, 2016).  

 

Allas ansvar 

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar också undersökningen angående skolbarns 

hälsovanor som genomförs av Världshälsoorganisationen (WHO). I deras sammanställning av 

undersökningen fokuserar de på (till skillnad från Akademikerförbundet SSR) ungdomars 

skolprestationer och stress i förhållande till den psykiska ohälsan. Andelen ungdomar som 

upplever psykosomatiska besvär (kroppslig sjukdom som uppkommer eller förvärras av 

psykiska faktorer) är i princip dubbelt så stor än de som upplever sig stressade p.g.a. 

skolarbete (Folkhälsomyndigheten, 2016). Elevhälsans arbete är viktigt och skall agera 

förebyggande och hälsofrämjande. De insatser som riktas mot eleverna ska skapa 

förutsättningar för förbättrad hälsa hos skoleleverna. I en kvalitetsgranskning gjord av 

skolinspektionen besöktes 25 fristående och kommunala grundskolor från sammanlagt 23 

kommuner för att granska elevhälsoarbetet. Skolorna ansvarade för elever i årskurs 6–9. 

Granskningen visade att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ofta hamnade på sidan 
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av och att resurser istället gick åt till det åtgärdande arbetet på skolorna, på en akut och 

individuell nivå. Elevhälsan skall bl.a. minska riskerna för att psykisk ohälsa utvecklas bland 

eleverna och för att kunna åstadkomma detta är det viktigt att alla professioner i elevhälsan får 

ta plats och vara med i samarbetet kring fenomenet (Skolinspektionen, 2015).  

 

Desocio och Hootman (2004) belyser effekterna av barns mentala hälsa på skolprestationer. 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka den mentala hälsan, dess inverkan på skolrelaterade 

prestationer samt följderna av skolans omvårdnad. Litteraturen som låg till grund för studien 

var publicerad mellan 1993–2003 och handlade främst om barn och ungdomar i USA. Studien 

bekräftar det faktum att en samling av psykiska besvär och problem är förknippade med 

skolprestanda samt barn och ungdomars mentala hälsa. Den visade också att elevhälsoteamets 

arbete är effektivt och nödvändigt för främjandet av den mentala hälsan. I och med detta 

belyser även Petter Iwarsson (2014) vikten av att samtala med barn i skolan för att motverka 

den psykiska ohälsan men även för att främja lärandet. Petter Iwarsson arbetar sedan många år 

tillbaka med barns rätt i samhället (BRIS) parallellt med skolkuratoryrket. I arbetet med barn 

och ungdomar är anser han att skapandet av en gynnande relation mellan barn och vuxen är 

centralt. I kap. 3 § 3 SL (2010:800) framgår det att “Alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”. 

Paragrafen betonar samtliga anställdas (inom skolan) oavsett yrkestillhörighet, ansvar för den 

enskilda eleven. Iwarsson betonar med utgångspunkt i denna lag att det är alla vuxnas ansvar 

att främja elevens möjligheter till en framgångsrik skolgång, och att grunden för detta är att 

samtala och skapa relationer till barnen. Det krävs ett utarbetat och starkt samarbete mellan 

elevhälsan, pedagoger och ledning för att nå målet och främja barnens psykiska hälsa och 

lärande (Iwarsson, 2014). 

 

Arbete och stress 

Arbetsmiljöverket (2017) uppmärksammar hur arbetsrelaterad stress kan uppkomma och vad 

det kan bidra till för individen. Främst uppkommer arbetsrelaterad stress när 

arbetsbelastningen är hög och/ eller att samspelet mellan personerna som ingår i arbetsmiljön 

inte upplevs vara bra. Den höga arbetsbelastningen innebär olika former av krav. Många krav 

behöver inte ha en negativ påverkan på hälsan, men när kraven överstiger de resurser en 

individ upplever sig ha kan stress öka. Är denna obalans långvarig kan den ha negativa 

effekter på individens hälsa. Viktiga delar för att klara av arbetssituationen är tillräckligt med 

kunskap och erfarenhet, möjlighet till återhämtning, inflytande över sina arbetsförhållande 

samt stöd från omgivningen. Det är även viktigt med tydlighet kring arbetsuppgifterna för 

arbetstagarna, otydlighet skapar osäkerhet och ökar det som arbetstagaren upplever som krav 

(Arbetsmiljöverket, 2017). I SL (2010:800) framgår inte en tydlighet kring vad som förväntas 

av en kurator då den endast i kap. 2 § 25 andra stycket, uttrycker att det ska finnas tillgång till 

kurator för det psykosociala arbetet. När det kommer till att arbeta med människor så kan de 

arbetena vara mer påfrestande än andra, speciellt om förväntningarna på arbetsinsatsen inte är 

definierade. Detta i kombination med högt arbetstempo kan medföra förhöjd stress. Åtgärder 

som är bra att tillhandahålla för att minska stressen inom dessa arbeten är kontinuerligt stöd 

av handledare, rutiner för att hantera mer specifika situationer samt en minskad arbetsmängd. 

Det hör till arbetsgivarens uppgift att skapa en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2017). 

  

Skolkuratorers arbetssituation 

Utifrån ett antal studier framkommer information kring det skolkurativa arbetet kopplat till 

stress och utbrändhet. Christoffer McCarthy, Valeria Kerne, Nicolina Calfa, Richard Lambert 



 

7 
 

och Michele Guzmán (2010) undersökte i sin studie vilka krav och resurser som skolkuratorer 

uppfattar finnas i deras arbeten. Ur resultatet framkom det att skolkuratorer som upplevde att 

kraven och resurserna stod i obalans var mer stressade än de andra. Det som beskrevs som 

mest krävande i arbetet var alla de krav på dokumentation och pappersarbete som arbetet 

medför, arbetsbelastningens storlek samt dagliga störningar i arbetet (McCarthy et.al, 2010). 

 

Kevin Wilkerson och James Bellini (2006) undersöker i en studie hur individen själv och 

organisationen som individen arbetar i, kan påverka upplevelsen av stress och utbrändhet. I 

studien omfattade den intrapersonella variabeln personliga faktorer som kan komma att 

påverka stress, medan den organisatoriska variabeln innefattade organisationens uppbyggnad 

och tydlighet gentemot skolkuratorerna och deras arbete på skolan. Variablerna påvisades ha 

en påverkan på stress och utbrändhet som kuratorerna rapporterade om. Den organisatoriska 

variabeln hade stor betydelse på hur relationerna på arbetsplatsen såg ut. Trevnaden på 

arbetsplatsen spelade stor roll för att individerna skulle uppfatta arbetsmiljön på ett positivt 

sätt, som sedan bidrog till minskad stress.  Inom de intrapersonella variablerna såg Wilkerson 

och Bellini (2006) att de som hade någon form av strategi vid stress klarade sig bättre än de 

individerna som inte hade en så kallad copingstrategi. Författarna väger därför detta tungt i 

artikeln, och menar att det är viktigt att alla inom kurativt arbete borde få stöd i att lära sig 

hantera stress. Wilkerson (2009) utvecklade några år senare ytterligare en studie kring 

copingstrategier” som fick liknande resultat och påvisade att kuratorer med ”copingstrategier” 

klarade sig bättre gällande utbrändhet än andra, och kunde på ett bättre sätt hantera sina 

dagliga arbetsuppgifter samt arbeta med andra. Ur ytterligare en liknande studie genomförd av 

Patrick Mullen och Alison Crowe (2017) uppmanar författarna i likhet med Wilkerson och 

Bellini (2006) och Wilkerson (2009) att studenter som kommer att arbeta med kurativa 

arbeten ska uppmuntras att hitta egna metoder för att finna ro när de upplever stress och/ eller 

utbrändhet. Den hjälp som föreslås är antingen att uppsöka professionell rådgivning, 

familjestöd eller andra källor. 

  

Två studier går in på en annan aspekt kring skolkuratorernas roll och förväntningar som finns 

på arbetet. John Culbreth, Janna Scarborough, Angela Banks-Johnson och Stacey Solomon 

(2005) inriktar sig på rollstress samt faktorer som kan påverka detta. Ur resultatet framkom att 

kuratorns inre uppfattningar om arbetet, egna erfarenheter, tillgång till handledning och 

samråd samt upplevelsen av att bli förberedd på kuratorsprofessionen med hjälp av utbildning, 

spelade stor roll i huruvida rollstress uppstod. Andrea Rayle (2006) undersökte känslan av att 

betyda, och bidra till någonting på sin skola samt jobbrelaterad stress för skolkuratorer. De 

kuratorer som upplevde att deras arbete betydde något för andra arbetade effektivare och 

bättre med elever och pedagoger m.fl. De upplevde även en större belåtenhet över sin 

arbetssituation. Studien resulterade även i att betona att skolkuratorer generellt sett upplever 

hög jobbrelaterad stress enligt studien (Rayle, 2006).  

 

Många av ovanstående studier är kvantitativt genomförda, så som majoriteten studier på 

området är. De är också främst genomförda i USA och studier av kvalitativ karaktär i andra 

länder saknas. En utav studierna som skiljer sig från mängden är Yvonne Evans och Monica 

Payne (2008) studie genomförd i Nya Zeeland. Studien är av kvalitativ ansats med sex 

stycken semistrukturerade intervjuer som påvisar vikten av ”self-care”, alltså att hitta vägar 

för att ta hand om sig själv samt att hitta en balans i livet för att minska stress inom det 

skolkurativa arbetet. Evans och Payne (2008) påpekar att ytterligare forskning behövs på 

området för att få en djupare förståelse och föreslår att vetenskapliga studier kring 

arbetsbelastning skulle kunna göras. I och med studiens omfattning och kvalitativa ansats är 

den väldigt lik föreliggande studie. Den ger en inblick i hur läget ser ut i Nya Zeeland på 
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samma sätt som vår studie ger en blick av hur det ser ut i Sverige just nu. Trots att flertalet 

olika studier gjorts på detta problemområde har många av dem fått liknande resultat. Det som 

står ut är dock av fler kvalitativa studier behövs för att förstå området på ett djupare plan i vad 

det innebär för arbetet. Majoriteten av studier var även från USA, vilket påvisar en 

vetenskaplig lucka av forskning inom ämnet från andra länder, bland annat Sverige. Detta är 

något vi tänker att vår studie kommer kunna bidra till.   
 

Teoretiska utgångspunkter 
Stress och copingstrategier 

Stress är ett område som är väl beforskat. Så tidigt som på 1960-talet riktades forskarnas 

intresse för stress till kroppens reaktioner vid intensiv stressbelastning. Under den senare 

delen av 1900-talet och även in på 2000-talet riktades istället fokus på de kroppsliga 

reaktionerna på långvarig stress, då den tycktes öka i det moderna samhället. Centralt blev 

kroppens förmåga att mobilisera energi samt dess förmåga att bygga upp och ställa till rätta 

eventuella skador (Lundberg och Wentz, 2004). När individen blir stressad ökar blodtrycket, 

pulsen och utsöndringen av stresshormoner i blodet vilket bidrar till ökad 

koncentrationsförmåga och energinivå i kroppen. Kroppens försvarsmekanismer spelar också 

in för att skydda individens hälsotillstånd under en begränsad tid, och för att återfå balansen. 

Utan dessa skulle människan bryta ihop av minsta lilla påfrestning. Dessa påfrestningar kan 

till exempel utgöras av fysisk belastning, psykisk belastning, arbetsplatsrelaterade faktorer, 

något som hänt hemma eller större traumatiska upplevelser. Den stress som uppkommer p.g.a. 

för hög arbetstakt kallas för psykosocial stress och upplevs som långvarig och ständigt 

påträngande (Lundberg och Wentz, 2004).  

 

Det finns även s.k. positiv stress och negativ stress som tidigare nämnts i arbetet. Ulf 

Lundberg, professor vid den Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och Görel 

Wents, journalist och jur. kand. beskriver detta vidare. Han beskriver den positiva stressen 

med orden: “En dynamisk stressreaktion med snabb aktivering av de allostatiska systemen 

och en effektiv avstängning när stressen har upphört anses vara ett hälsosamt sätt att hantera 

stress.” (Lundberg & Wentz, 2004). Alla reagerar olika på stress. Antingen resulterar den i en 

nyttig kick eller också en belastning (där mängden stress också spelar in). Vid de tillfällen 

stressen utgör en fara är det viktigt att ha stöd från sin arbetsgivare. Arbetsmiljöverket (2017) 

benämner vikten av att ledningen tar sitt ansvar och skapar goda, stressfria arbetsförhållanden 

för de anställda. I enlighet med arbetsmiljölagen § 2 skall även arbetsgivaren omedelbart sätta 

in insatser om hen upptäcker att en anställd inte mår bra, p.g.a. stress. Lundberg och Wentz 

påpekar att bristen på återhämtning utgör den skadliga faktorn i stress (Lundberg & Wentz, 

2004). Människor använder sig av olika copingstrategier för att på kort eller lång sikt hantera 

svåra och påfrestande livssituationer. Forskning har påvisat att människan ofta använder flera 

olika copingstrategier på ett kombinerat sätt. Ingen strategi är mer framgångsrik än den andra, 

utan måste ses i relation till den specifika situationen (Rydén & Stenström, 2015). 

 

Rollförväntningar och rollteori 

Begreppet roll är brett och svårdefinierat. Persson (2012) beskriver en roll som en del av en 

människa som påverkas i ljuset av en helhet, som t.ex. av samhället, institutioner och 

organisationer. I dessa helheter kan olika roller medföra olika slags status, som Persson 

(2012) beskriver som positioner inom ett visst mönster som helheten uppvisar. Vad detta 

betyder är således att roller är delar av en helhet, som kuratorsrollen kan tänkas vara på en 

skola. Vilken roll en person har påverkar dennes position och vad som förväntas av den. 

Persson (2012) belyser att en person i en viss roll kan använda sig av de tillgångar och 

skyldigheter som rollen ger, och att detta gör att olika förväntningar finns kopplade till rollen 
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och hur personen i fråga ska bete sig och genomföra för slags arbetsuppgifter. Inom 

skolmiljön är rektorer, lärare, elever och föräldrar exempel på olika roller med olika 

förväntningar kopplade till hur de ska agera. De förväntningar som roller medför kan vara 

svåra att stå emot då de upplevs som ett grupptryck i form av krav från omgivningen. Om 

förväntningarna på en roll inte efterlevs av personen i rollen kan irritation uppstå. På grund av 

dessa påtryckningar roller medför kan en så kallad rollkonflikt uppstå. Rollkonflikt innebär att 

en person upplever att förväntningarna från andra inte stämmer överens med de förväntningar 

man själv har på sin roll. Upplevelse av obehag, otrivsel och lågt självförtroende kan uppstå 

vid sådan rollkonflikt. Detta p.g.a. att krav och förväntningar från omgivningen antingen 

efterlevs trots att det inte känns rätt, eller att personen försöker gå sin egen väg och då 

upplever irritation från omgivningen. Inom just kuratorsrollen på en skola beskriver D-Wester 

(2005) att vanliga rollförväntningar på kuratorn är att lösa olika “beställningar” av insatser i 

elevärenden, som kommer från annan personal på skolan. Upplever kuratorn att det inte 

stämmer överens med det faktiska uppdraget och väljer att inte göra som omgivningen vill, 

uppstår i många fall ett motstånd (D-Wester, 2005).  

 

Handlingsutrymme 

Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets (2008) anser att handlingsutrymme är 

summan av rutin, bedömning och beslut. Det är en viktig aspekt i socialt arbete och begreppet 

syftar till de möjligheter en arbetstagare har att själv agera utifrån de ramar och regler som 

organisationen sätter utefter dess uppdrag. Det innebär också att med hjälp av den kompetens 

den professionella besitter, kunna göra rimliga och meningsfulla val som medverkar till en 

funktionell arbetssituation. Det vill säga att handlingsutrymme inte enbart handlar om 

möjligheten att kunna välja “fritt” inom organisationen, utan att professionen en person ingår i  

leder till ett ansvar att göra genomtänkta och betydelsefulla val. Med hjälp av kompetensen 

ska han/hon även kunna påverka det givna utrymmet som bestämts av organisationen. 

Professionen kan sätta egna gränser och ramar samt påverka de organisatoriska. I detta 

samspel mellan profession och organisation skapas handlingsutrymmet (Svensson, m.fl. 

2008). I en kurators profession bidrar handlingsutrymmet till att kuratorn kan göra egna 

bedömningar och ta medborgarnas krav i beaktning samt ta ställning till de uttalade behoven. 

Som socialarbetare kan man antingen välja att infinna sig i det handlingsutrymme som givits 

av organisationen, eller arbeta för att utvidga utrymmet. För att kunna vidga 

handlingsutrymmet är det viktigt att sätta sig in i organisationens identitet och 

institutionaliserade bild, samt dess administration. Dessa punkter blir även betydelsefulla 

utifrån det faktum att socialarbetarens uppgift är att förmedla och förvalta det sociala arbetet 

som organisationen resonerat kring och beslutat utföra i praktiken. Till handlingsutrymmet 

tillhör även samarbete och samverkansprojekt. Det handlar om team om ett fåtal individer 

med olika yrkeskompetenser som arbetar med integrerade arbetsuppgifter mot ett visst mål. 

Ett av de nämnda teamen är tvärprofessionella team, vilket består av representanter från olika 

yrkesgrupper och professioner, och som har behandlingsarbetet gemensamt. Denna typ av 

team brukar hänvisas till välfärdsorganisationer, däribland skolverksamhet (Svensson m.fl. 

2008).  

Metod 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Genom att välja och vara medveten om vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt som 

föreligger i en studie blir det lättare att under studiens gång kunna avgöra vad som betraktas 

vara kunskap inom ett område. Vilken vetenskapsteoretiska utgångspunkt som används 
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påverkar därför vilka principer, metoder och verklighetsbilder som forskaren utgår ifrån 

(Bryman, 2011).  

 

Hermeneutik 

Föreliggande studies teoretiska utgångspunkt är hermeneutisk. Som tidigare nämnts antar vi 

att hermeneutik kan vara en lämplig utgångspunkt för att besvara de aktuella 

frågeställningarna, d.v.s. få en bild av kuratorernas upplevelse av arbetsbelastning och stress i 

yrkesrollen. Vi antar att vi har stor nytta av en utgångspunkt som öppnar för fördjupning av 

upplevelser och för tolkningar, eftersom att studiens syfte är att med utgångspunkt i 

individuella intervjuer med skolkuratorer, skapa förståelse kring deras arbetssituation, 

identifiera och analysera copingstrategier. Hermeneutiken grundas i socialvetenskapen och 

berör främst förståelse av ett föreliggande fenomen. Detta på grund av att senare kunna 

förändra något gällande fenomenet. Detta leder till att hermeneutiken således bidrar till något 

nytt som innefattar en djup dimension (Andersson, 2014).  

 

För att kunna erhålla djupare förståelse om ett fenomen menar hermeneutiken att fokus måste 

läggas på helheten. Detta innebär att forskaren tar ett “steg tillbaka” och studerar hur 

fenomenet påverkas av det större sociala sammanhanget som omger det. Tolkningar om 

verkligheten blir därför viktiga inom området. Verkligheten tolkas hela tiden på olika sätt av 

olika människor. Även forskaren har en tolkningsram som påverkar vad hen ser. Alla har 

således en förförståelse om världen som innehåller förutfattade meningar och fördomar. Utan 

denna förförståelse skulle vi inte förstå någonting om världen och dess sociala sammanhang. 

Att vara medveten om, och reflektera förförståelsen är det enda som kan göras för att förstå 

exempelvis fördomarna. Hermeneutiken handlar därför om att problematisera verkligheten för 

att finna kunskap om den (Andersson, 2014). En svårighet med hermeneutiken är dock 

gällande tolkningar. Ibland kan det vara svårt att tolka något på ett rimligt sätt, det kan även 

vara svårt att kontrollera de tolkningar och slutsatser som dras (Ödman, 2017).  

 

Förförståelse 

Inom hermeneutiken nämns förförståelse och den ges en central position. Alla människor har 

en förståelse om världen vi lever i. Denna förståelse är för oss självklar, vilket gör att den 

ibland inte ifrågasätts eller resoneras kring i hur människor tänker. Ibland uppkommer 

missförstånd mellan personer, detta kan ibland bero på att personerna har olika förståelser för 

det objekt de talar om. Denna slags förståelse som alla människor besitter benämns ofta som 

förförståelse. Förförståelsen är således en förståelse om någonting som vi ofta stöter på, och 

som gör att vi slipper tolka objektet hela tiden. Exempelvis vet vi vad en gaffel och kniv är 

och hur de ska användas. Vi behöver därför inte fundera så mycket på detta när vi ser dessa 

föremål framför oss. På samma sätt fungerar det när vi hamnar i sociala situationer med 

människor som bär på olika kategoriseringar (Ödman, 2017).  

 

I och med att denna studie använder sig av ett tolkande perspektiv blir det viktigt att ta 

speciell hänsyn till den förförståelse vi har kring ämnet. Redan från början av arbetet kan det 

tänkas att vi hade hypoteser kring vilka svar vår studie skulle kunna komma att generera, samt 

bilder kring vad kuratorerna skulle berätta. På grund av detta har vi försökt medvetandegöra 

vår förförståelse av ämnet för att det inte ska påverka studien i för stor grad. Målet är främst 

att skapa en deskriptiv bild av hur det verkligen ser ut. I utformningen av metoden har noga 

övervägningar gjorts för vilka frågor som ska ställas samt hur frågorna ska formuleras för att 

inte påverka intervjupersonerna i en specifik riktning. Likväl som att vi resonerat kring våra 

egna förförståelser så har vi varit medvetna om att också kuratorerna erhåller förförståelser, 

och att det kan påverka hur de svarar på de frågor som ställs. Vi tog även kontakt med en 
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erfaren skolkurator, som inte längre är verksam som detta. Tack vare att hen tidigare arbetat 

som skolkurator besitter personen således ett skolkurativt perspektiv samt kunde hjälpa oss att 

resonera kring hur frågorna kunde komma att förstås. Tillsammans med den tidigare 

skolkuratorn gick ett första utkast av vår intervjuguide igenom utifrån hur frågor kunde ändras 

för att fånga det vi ville få resultat om. En medvetenhet från vårt håll har även funnits 

angående den tidigare skolkuratorns förförståelse och vilken betydelse dessa kan ha i 

utformandet av vår intervjuguide. Under intervjuerna har vi därför varit noga med att 

kontinuerligt ställt följdfrågor om det funnits minsta antydan om att vår fråga inte uppfattats 

korrekt av kuratorn. Vi har även avslutat varje intervju med att återge vår egna tolkning av 

skolkuratorns upplevelse av arbetssituationen, som kuratorn i sin tur får korrigera eller 

godkänna.   

 

Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod stämmer med syftet och frågeställningarna i denna studie, då de utgår 

ifrån att få en djup förståelse med hjälp av skolkuratorernas upplevelser. Detta skulle vara 

svårare att erhålla med en kvantitativ metod. Den kvalitativa forskningen är oftast av induktiv 

karaktär, det vill säga att forskningen inte styrs av teorier utan är mer öppen. Några av de 

viktigaste stegen i kvalitativ forskning blir således att forskaren först utformar generella 

frågeställningar, väljer ut studieobjekten, samlar in data som sedan tolkas och analyseras och 

att frågeställningarna sedan specificeras utifrån vad som framkommit (Bryman, 2011). På 

liknande sätt har vi gått till väga i vår metod för studien, den största skillnaden är att man 

skulle kunna tänka sig att vår studie är av abduktiv karaktär då vi som forskare redan hade en 

del vetskap om det vi studerar, och därefter riktade in oss. Trots att våra frågor kan beskrivas 

som öppna så har en viss riktning redan bestämts från början, vilket går att urskilja i vår 

intervjuguide (Bilaga).  

 

I den kvalitativa forskningen ingår flertalet metoder t.ex. etnografi, intervjuer, och 

fokusgrupper. Etnografi kallas ibland för deltagande observation och innebär att forskaren 

deltar i den miljön som observeras. Fokusgrupper innebär också en slags intervju, fast oftast i 

större grupper (Bryman, 2011). Båda de ovanstående metoderna skulle kunna passa in för att 

besvara syftet, dock har endast individuella intervjuer använts i föreliggande arbetet. 

Individuella intervjuer är i jämförelse med etnografi och fokusgrupper mer tidseffektiva, och 

de är lättare att hinna med under den korta tid som finns till förfogande för denna studie.  

 

Intervjuform 

De kvalitativa intervjuerna kan delas upp i två olika intervjuformer. Den ena är ostrukturerade 

intervjuer där forskaren endast använder sig av ett PM som fungerar som minneshjälp till de 

teman som ska beröras under intervjun. Den andra intervjuformen kallas semistrukturerad 

intervju och innefattar att forskaren tar stöd av en så kallad intervjuguide där ett antal teman 

med frågor tas upp (Bryman, 2011). Denna typ av intervjuer är de som använts i föreliggande 

undersökning. Detta på grund av att denna intervjuform på ett tydligt sätt kan ge svar på de 

frågeställningar arbetet har samt att det inte tar lika lång tid att komma in på de teman och 

frågor studien vill ha svar på. Intervjuformen har även valts p.g.a. att intervjuaren har 

möjlighet att vara flexibel och kunna ta reda på mer om ett ämne som framkommer under 

intervjun, men som inte tagits i beaktande vid utformningen av intervjuguiden. Detta medför 

att nya aspekter inom problemområdet kan uppkomma. 

 

Intervjuguiden som framtagits inför de semistrukturerade intervjuerna är enklare utformad än 

den som måste ligga till grund för en strukturerad intervju. Frågorna behöver inte komma i 
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samma ordning som i guiden, och forskaren är fri att fördjupa sig i vissa saker som 

intervjupersonen säger. Intervjuguiden kan i vissa fall innehålla enbart de nedskrivna områden 

som ska beröras under intervjun, som en minneslista (Bryman, 2011). Intervjuguiden (se 

Bilaga) som denna studie utgår från innehåller fyra övergripande teman eller områden som 

ska beröras på ett eller annat sätt under intervju. Dessa områden är nedbrutna utifrån de 

frågeställningar som valts längre upp i detta arbete, som en slags operationalisering för att 

kunna mäta det vi avser att undersöka. Denna typ av intervju som används öppnar som 

tidigare nämnt upp för en djupare konversation, detta p.g.a. möjligheten till att ställa 

följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att vara väl insatt i 

forskningsämnet och att ha ett genuint intresse när intervjuaren under intervjun skall ställa s.k. 

andrafrågor (följdfrågor). I intervjuerna har det lyssnats till vad som sägs samt hur det sägs. 

Detta med bakgrund i Kvale och Brinkmanns råd. 

 

Utifrån operationaliseringen framkom följande teman; “generella frågor”, “upplevelse av 

arbetssituation”, “stress” samt “copingstrategier”. I början av detta arbete handlade det först 

om att ta kontakt med kuratorer på skolor i Mellansverige och se ifall de ville delta i vår 

studie. I mailet informerades kuratorerna om att deltagandet var frivilligt, att det skulle spelas 

in och endast användas i vår studie, samt att kuratorerna anonymiseras i vårt arbete. Totalt 

genomfördes sju intervjuer, som totalt hölls under 1 timme per tillfälle. Efter första intervjun 

justerades och förtydligades mallen en aning för att resterande kuratorer skulle få bättre 

förståelse för vad vi menade och ville få fram av studien. Under intervjuerna var vi som 

intervjuare avslappnade och lyssnade på vad kuratorerna hade att säga. Ofta ställdes 

följdfrågor och frågor som klargjorde att vi hade förstått rätt. I och med den hermeneutiska 

ansatsen försökte vi att skaffa oss en förståelse för kuratorernas upplevda situation och ställde 

därför djupare frågor om deras upplevelser. I intervjun informerades kuratorerna även om att 

arbetet skulle skickas till dem, i enlighet med Bryman (2008) som beskriver 

respondentvalidering som en del av det kvalitativa förhållningssättet.  

 

Val av intervjupersoner 

Den urvalsmetod som användes var ett målinriktat urval. Först valdes både grundskolor, 

gymnasieskolor och specialskolor i Mellansverige ut, och därefter ett urval gällande vilka 

kuratorer som kunde delta i studien. På många skolor fanns bara en kurator, vilket gjorde 

urvalet enklare, men på några skolor fanns det betydligt fler och då valdes de kuratorer med 

någon slags skillnad eller variation från de andra för att få med olika slags målgrupper ifall 

det nu skulle kunna påvisa en betydelse senare i studien. Totalt valdes sju kuratorer från fyra 

olika skolor i Mellansverige. De skolor som valts har varit både grund- och gymnasieskolor 

för att få en variation mellan elevernas åldrar. Därefter har vi skickat förfrågan till kuratorer 

som arbetar inom olika områden, exempelvis nyanlända elever, specialskola, o.s.v. Även 

hänsyn till skolornas placering har tagits, för att få en variation mellan skolor belägna mer 

centralt och skolor som ligger mer utanför centrala stadsdelar. Några av skolkuratorerna 

arbetar ensamma i sin profession på skolan, medan andra är kollegor med varandra. Detta val 

gjordes för att eventuellt kunna finna skillnader i hur arbetet på en och samma skola kan 

uppfattas, samt ifall kuratorernas beskrivningar påvisade någon slags skillnad i hur arbetet ser 

ut om du har fler kuratorer att tillgå i jämförelse med om du är ensam i din profession på 

skolan.  

 

I vår studie har de valda respondenterna skiljt sig åt i förhållande till kön, ålder, skolform och 

tidigare erfarenhet av yrket. Alla har inte heller haft en socionomutbildning i grunden, utan 

även andra kompletterande utbildningar. Med utgångspunkt i detta kan det presenteras en 

bredare bild av yrkets arbetsbelastning och organisatoriska förutsättningar i vårt arbete. 
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Åldrarna på respondenterna löper mellan 30–60 år, och har varit alltifrån 1–28 år som aktiva i 

den aktuella professionen. Kuratorernas erfarenheter av det kurativa arbetet inom 

skolorganisation kan ha inverkan på hur deras arbetsbelastning och förutsättningar ser ut då 

det är möjligt att en mer erfaren kurator har mer mod att säga ifrån eventuella påtryckningar 

från andra på skolan som t.ex. ledning eller pedagoger. Med andra ord kan en större 

arbetserfarenhet bidra till en trygghet hos skolkuratorn. Det kan också innebära det motsatta 

och därmed att den som har många år i yrket försonats med tanken på att det arbete som 

“måste” utföras är och kommer alltid ligga, utanför den aktuella tjänstens egentliga uppdrag. 

De valda respondenternas år som aktiva skolkuratorer kan också ha inverkan på de enskilda 

kuratorernas uppfattning av stress, och hur deras erfarenheter av stress ser ut. Med åren kan 

kuratorn bli mer stresstålig och ha utarbetat tydliga strategier för hur de hanterar stress. Det är 

möjligt att de har insett vikten av att besitta bra copingstrategier både efter arbetstid och mitt i 

det akuta skedet på plats i skolan. Tack vare några av intervjuerna har vi kunnat urskilja att 

återhämtning och reflektion är en viktig faktor till en fungerande arbetssituation, i detta 

människohjälpande yrke. 

 

Kritik mot kvalitativa metoder 

Rådande kritik mot den kvalitativa metoden är att forskningen anses vara för subjektiv då den 

bygger på uppfattningar om vad som är betydelsefullt och att detta är något som kan ändras 

från person till person. Ytterligare kritik som presenteras är att det finns stora svårigheter med 

att kunna replikera en kvalitativ undersökning. Detta på grund av att forskningen ofta är 

ostrukturerad, för att forskaren har stort inflytande och för att inriktningen beror mycket på 

forskarens egna intressen (Bryman, 2011). Kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

generalisera, samt att det många gånger kan vara svårt att förstå hur forskaren har kommit 

fram till sina slutsatser (Bryman, 2011). Trots kritiken kommer kvalitativ metod att användas 

då den kvantitativa metoden inte kan mäta det vi avser. Kritiken kring att våra resultat inte 

kommer att gå att generalisera är inte relevant, då det inte är målet för föreliggande studie.  

 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Det förekommer ett ständigt ifrågasättande av validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning. 

Bl.a. utgör mätning en stor del av begreppet validitet, vilket inte är av största intresse vid en 

kvalitativ undersökning (Bryman, 2011). Många kvalitativa forskare har under 1900-talets 

gång helt lämnat begreppen då de anser att de växt fram ur positivismen, samtidigt som andra 

har omformulerat dem. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2015) menar att det i kvalitativ 

forskning är möjligt att behålla begreppen validitet och reliabilitet men att en omformulering 

av innebörden är av vikt vid tolkning av intervjuer.  

 

Reliabilitet hänvisar till forskningsresultatens tillförlitlighet och replikerbarhet. En studie 

måste vara möjlig att replikera av andra forskare och resultaten ska då vara detsamma som 

den ursprungliga forskningsstudien kommit fram till. Tillförlitligheten är enklare att påvisa i 

kvantitativ forskning då den innefattar statistik och tydliga svar. Inom kvalitativ forskning kan 

forskaren omedvetet eller medvetet påverka svaren på intervjufrågorna. Det kan handla om 

tonläge, frågeformulering samt kroppshållning vid intervjun som får intervjupersonen att 

svara på ett visst sätt. Om intervjuaren ställer ledande frågor trots att det inte är den del av 

intervjutekniken påverkas respondenten och därmed dennes svar. Det kan också vara att 

intervjupersonen förändrar sina svar, återigen omedvetet eller medvetet, och ger olika svar till 

olika intervjuare (Kvale och Brinkmann, 2015). Vid försök till att förstärka reliabiliteten i en 

kvalitativ intervju kan dess kreativa sida motverkas. Många fördelar med den kvalitativa 

intervjun som forskningsmetod utmärker sig i variationsmöjligheterna och intervjuarens chans 

att följa intressanta vägar som oväntat uppenbarar sig mitt under intervjutillfället (Kvale och 
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Brinkmann, 2015). För att kunna stärka tillförlitligheten och replikerbarheten i föreliggande 

studie har en tydlig beskrivning getts på tillvägagångssättet vid intervjuerna och hur vi som 

forskare har tänkt. En beskrivning på hur vi fått fram tidigare forskning på området finns även 

lite längre ner i arbetet. Efter hela studien har vi även lagt intervjuguiden som en bilaga (se 

Bilaga) så att den skulle kunna återanvändas för att replikera studien. Att ytterligare frågor 

och sidospår har diskuterats under intervjuerna har redan förklarats, och är svårt att varken 

undvika eller redovisa. Trots vår medvetenhet att inte styra in intervjupersonerna mot att 

förstärka vår förförståelse finns en möjlighet att vi ställt frågorna och följdfrågorna på ett sätt 

som påverkat intervjupersonen att svara på ett visst sätt. Vilket innebär att om någon annan 

skulle genomföra samma studie skulle den personen troligtvis inte få samma resultat. 

Skillnaden kan även ha att göra med vart man ligger i tiden. T.ex. kan kuratorsyrket vara 

väldigt ansträngande just nu, men inte om ett år. 

 

Begreppet validitet i kvalitativ metod hänvisar till äktheten och styrkan i ett uttalande. Inom 

samhällsvetenskapen innebär validiteten huruvida en metod undersöker det som den påstås 

undersöka, i den omfattning observationer verkligen påvisar de fenomen som intresserar 

forskaren. Utvecklandet av begreppet validitet från kvantitativ forskning till kvalitativ 

forskning möjliggör att kvalitativ forskning kan utmynna i valid vetenskaplig kunskap (Kvale 

och Brinkmann, 2015). För att kunna upprätthålla en studie med så hög validitet som möjligt 

har vi som tidigare nämnt operationaliserat ner våra frågeställningar till teman i 

intervjuguiden som sedan genererade frågor. I samförstånd med Sandström har sedan frågorna 

finslipats för att undersöka det som ämnades. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor på 

vissa frågor ifall vi inte ansåg att frågan vi ställde svarades på så som vi avsåg, och slutligen 

gav vi en sammanfattning på vilken bild vi fått från kuratorernas situation på skolorna och 

frågade ifall de ansåg att den bilden vi hade stämde överens med bilden de hade beskrivit. 

Detta på grund av att försäkra oss om att vi förstått beskrivningarna gällande ämnet rätt.  

 

Litteratursökning 

I kunskapsläget har ett antal vetenskapliga artiklar och källor använts. De engelska, 

vetenskapliga artiklarna har inhämtats via Örebro universitetsbibliotek genom att använda 

olika sökord i olika databaser. För att kunna göra bra sökningar och inhämta relevanta artiklar 

kring föreliggande problemområde bokades ett möte med en bibliotekarie som tipsade om 

vilka databaser som kunde vara relevanta, eventuella sökord som kunde ge intressanta träffar 

samt hur sökord och tecken kunde kombineras för att involvera alternativt utesluta en viss typ 

av resultat.  

 

I sökandet efter vetenskapliga artiklar användes tre olika databaser; Applied Social Sciences 

Index & Abstracts (ASSIA), PsycINFO och ERIC. Databaserna gav olika inriktningar vid 

sökningarna. ASSIA gav artiklar med fokus på socialt arbete, PsycINFO gav resultat av 

psykologisk karaktär och ERIC av pedagogisk karaktär. I databaserna klickades alltid “peer 

reviewed” i för att säkerställa att resultaten skulle vara vetenskapligt granskade. I många fall 

vid sökningarna användes ett tidsspann från år 2000 och framåt för att inte få för gamla 

artiklar. Sökorden användes både enskilt och tillsammans i databaserna. 

Sökord: “school counsel*”, “stress*”, “stressors*”, “work stress*”, “job stress*”, “working 

environment*”, “burnout*”, “mental illness*”, “coping*” och “wellbeing*”.  

 

Analysmetod 

För att kunna analysera det material som framkommit i intervjuerna användes en tematisk 

analysmetod. Som tidigare beskrivits har vi använt oss av en semistrukturerad intervjumetod, 

utformat en intervjuguide och i den använt teman som brutits ned genom att operationalisera 
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syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i denna valdes sedan att använda den tematiska 

analysmetoden, p.g.a. att den är relativt okomplicerad men ändå väldigt relevant för att kunna 

sortera i vad som framkommit i genom intervjuerna. Bryman (2008) beskriver att tematisk 

analysmetod är en metod som blir vanligare att använda sig av i kvalitativ forskning, och att 

metoden går att urskilja inom många andra analysmetoder. Hur den tematiska analysmetoden 

ser ut kan skilja sig åt. Den kan exempelvis innehålla ett index med viktiga teman och 

subteman utifrån vad intervjun innehåller (Bryman, 2008). På liknande sätt har vi gått 

tillväga. Intervjumaterialet transkriberades och sedan valdes olika teman och subteman ut som 

ansågs vara viktiga. Exempel på detta är temat ”stress” och subtemat ”påverkan på arbetet”. 

Anledningen till att vissa teman bedömdes relevanta var utifall vi hade fått bra och 

beskrivande svar på vissa frågor samt ifall något skilde sig från mängden. Under de utvalda 

temana klippte och klistrades sedan in olika svar från kuratorerna under de teman de tillhörde. 

Utifrån detta framkom ett dokument som var lätt att hitta viktiga fynd från, bland annat 

skillnader och likheter mellan kuratorernas svar på liknande frågor om samma ämne. 

 

Etiska överväganden  

Innan studien genomfördes togs hänsyn till ett flertal punkter i Lagen om etikprövning av 

forskning (2003:460) som avser människor. Tillsammans med handledare har även metod och 

intervjuguide etikprövats innan användning. Några av de etiska principer som används i 

svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa är viktiga då de bidrar till en säkerhet för de som deltar i studien.  

 

Informationskravet syftar till att forskaren tydligt ska informera berörda studieobjekt om den 

kommande undersökningen. I informationen ska bland annat syfte, deltagarnas frivillighet att 

delta, rätten att avbryta deltagandet och hur undersökningen går till att ingå (Bryman, 2011). 

Detta genomfördes i föreliggande studie genom att informera om ovanstående punkter i de 

intervjuförfrågningar som skickades ut via mail till deltagarna. Innan intervjuerna 

genomfördes informerades deltagarna återigen om studiens syfte, genomförande, anonymitet, 

frivillighet samt var de kan vända sig med eventuella frågor (Se Bilaga). Samtycke måste ges 

från deltagaren i undersökningen. Om respondenten är minderårig måste således dess 

vårdnadshavare godkänna deltagandet (Bryman, 2011). Deltagarna i föreliggande 

undersökning var myndiga och gav alla samtycke på frivillig basis till att delta i studien efter 

att de fått information angående studiens innebörd. Konfidentialitetskravet syftar till att 

deltagarna i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att deras 

personuppgifter inte kommer att kunna röjas (Bryman, 2011). Under studiens intervjuer 

spelades samtalen in. Detta material användes för att transkribera intervjuerna och på så sätt få 

en översikt om vad som sagts. Deltagarna har godkänt och är medvetna om detta. För att inte 

bryta anonymiteten för deltagarna raderas inspelningar och transkriberingar efter att studien är 

genomförd. De enda som kommer att ha tillgång till materialet under tiden är författarna till 

detta arbete. I arbetet avidentifieras deltagarna på så sätt att de inte benämns med namn eller 

kön. I arbetet har vi valt att inte benämnda deltagarna med påhittade namn eller t.ex. ”IP1” 

och ”IP2”, utan blandar citat och sammanfattningar av det som sagts under intervjuerna. 

Läsaren skall inte kunna följa en viss person och dennes enskilda uttalanden genom texten då 

detta gör det lättare för bl.a. de i kuratorernas omgivning att dra paralleller till en specifik 

kurator och därmed röja identiteten. Skolorna eller specifika kommuner som deltagarna 

jobbar på/i kommer inte heller att nämnas vi namn. Vid uppkommandet av personlig 

information som skulle kunna röja en deltagares identitet, kommer inte detta att tas med. Den 

information och uppgifter som samlats in under forskningen får i enlighet med 

nyttjandekravet, endast användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). Som tidigare 
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nämnts kommer information i form av inspelningar och transkriberingar att raderas vid 

studiens slut. Detta på grund av att informationen inte längre behövs. 

 

Inför mötet med deltagarna har vi noga gått igenom de etiska rekommendationerna som 

utfärdats av Akademikerförbundet SSR (2013). Där anges bland annat att visa respekten för 

andra människors värden, integritet och självbestämmande samt att uppvisa vänlighet, empati, 

en kritisk självinsikt, ansvarstagande och vidsynthet (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

Mycket av detta tänker vi vidrörs genom att vara medveten om vad begreppen ovan innebär, 

samt erhålla en öppen och förstående hållning till deltagarna i studien. Eftersom studien syftar 

till att skapa förståelse för deltagarnas situation finns det redan ett intresse i att lyssna på den 

enskilda individen utifrån de problem som beskrivs.  

 

Intervjuresultat  
Upplevelse av den egna arbetssituationen 

Organisationen 

I intervjun med skolkuratorerna ställdes frågor kring den egna professionens arbete på skolan. 

Som tidigare nämnt har Akademikerförbundet SSR arbetat fram riktlinjer kring hur många 

elever en kurator ungefär bör ha. Det kändes därför relevant att få veta hur många elever de 

utvalda kuratorerna hade. I intervjuerna framkom det att kuratorerna hade mellan 150–700 

elever var att ansvara över. Några av skolorna hade fler kuratorer till förfogande som delade 

på skolans alla elever. Dessa skolor låg närmast SSR:s rekommendationer angående 

elevantalet. Flest elever har de kuratorer som arbetar själva på en skola, eller åker runt och 

befinner sig på flera skolor. De har så mycket som dubbelt så många elever att ansvara över, i 

jämförelse med de kuratorer som inte är ensamma på skolan i sin profession. Lägst antal 

elever har de kuratorer som ansvarar för elever med särskilda behov.   

 

Förväntningar på kuratorsrollen  

I intervjuerna ställdes frågor kring hur kuratorerna uppfattade sin roll på skolan samt hur de 

tror att andra uppfattade den. Kuratorerna beskrev sin egna roll som rådgivande och 

vägledande när det kom till både elevärenden och hur personal ska tänka kring elever, men 

också kring mer organisatoriska frågor på skolan. De ansåg att de erhåller den psykosociala 

kompetensen på skolan och att deras roll inte är pedagogisk. Samtliga vill arbeta mer med 

förebyggande och främjande arbete snarare än det åtgärdande, vilket i nuläget tog upp mycket 

arbetstid. 

 
 [...]arbetsdagarna består till största delen av åtgärdande arbetsuppgifter. Mycket individuella 

kontakter, mycket föräldrakontakter. Och inte så mycket på till exempel gruppnivå, 

organisationsnivå eller att man jobbar främjande eller förebyggande [...] 

 

Det övergripande uppdrag som finns angivet i skolans nationella styrdokument (SL, 2010: 

800), samt i läroplaner och de förordningar som utarbetats för respektive skolform beskrivs 

vara “luddigt” och ibland är det svårt att utläsa vad som förväntas av en kurator. Detta leder 

till att kuratorns roll kan upplevas odefinierad både för kuratorn själv och för de som arbetar 

runtomkring kuratorn. Främst är det vad som ingår i den psykosociala termen som 

efterfrågas.   

 
[...] arbetsredskapet samtal blir väldigt luddigt, vad är det, vem ska göra det och vem kan göra det 

och så vidare. [...] min erfarenhet av det är att det blir väldigt svårt att komma ifrån. Det är det man 

som lärare önskar att skolkuratorn ska göra, att jag ska träffa elever individuellt.  
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I intervjuerna framkom även hur kuratorerna upplevde att annan personal på skolan 

uppfattade deras roll. Det som uppkom hos alla kuratorer var att de upplevde att pedagogerna 

på skolan var de som hade förväntningar som mest skiljde sig från kuratorernas egentliga 

uppdrag. Många gånger kände kuratorerna att pedagogerna inte förstod innebörden av det en 

kurator kan hjälpa till med. Att arbeta med ungdomars hälsa och psykiska mående kräver 

många gånger flertalet besök hos skolkuratorn, under en längre period, ibland under flera 

läsår. Från kuratorernas perspektiv var detta någonting som många pedagoger inte förstod, 

utan de ansåg att ett fåtal besök räckte för att få eleven att må bra igen, en s.k. “Quick fix”. 

Alla pedagoger på de enskilda skolorna hade dock inte denna förutfattade mening, men 

influenser av dem fanns på samtliga skolor.   
 

[…] det finns lite fördomar och motstånd mot att arbeta med elevhälsan [...] det blir lite att… ”jag 

är lärare”… åh detta känns konstigt att säga... men att ”jag är pedagog och jag sköter det här och 

elevens bekymmer får elevhälsan ta hand om”. Man puttar över det till oss… men jag kan inte 

generalisera, alla tänker inte så. 

 

Kuratorerna upplevde vidare att övriga i elevhälsan uppfattade deras uppdrag som de 

uppfattade det själva. Många kände att de hade en tydlig roll i samarbetet med resterande 

elevhälsa. På de mindre skolorna i urvalet uppfattade vi att kuratorerna och rektorerna arbetar 

närmare varandra och agerar som stöttepelare sinsemellan professionerna. På de större 

skolorna verkar dessa två professioner vara mer distanserande och kuratorerna har andra 

deltagare i elevhälsan att stötta sig mot.  

 

Tidfördelning 

Många av kuratorerna ansåg att mycket av deras tid gick till att planera, omboka och ha 

individuella elevsamtal. 

 
Jag lägger mest tid både på elevsamtal och kontakt med externa aktörer. Samverkan är en väldigt 

viktig del i elevärenden […] 
 
Nu är det så mycket ärenden så jag känner att det bara ploppar på. Så jag glömmer bort att få 

kontinuerligt och göra uppföljning och så [...] 
 
Alltså... ja det är väl att arbetsdagarna till största delen är det jag tror man skulle kunna 

kategorisera in under åtgärdande arbetsuppgifter [...]. 

 

Det de ansåg sig lägga minst tid på var planering kring fördelningen av arbetsuppgifterna, 

dokumentation samt att läsa in sig på nytt material som kan tänkas vara relevant i deras 

arbete. Ett exempel på detta var skolverkets nya riktlinjer kring aktiva åtgärder mot 

diskriminering. Anledningen till att dessa uppgifter prioriteras bort är för att kuratorerna 

upplever att det som är här och nu, det vill säga elever som behöver stöd, känns viktigare än 

att ta sig ann de uppgifter som inte är direkt åtgärdande. Elevernas problem “väntar inte”, men 

det kan exempelvis dokumentation och läsning göra då det inte är lika akut. Att arbeta mer 

främjande och förebyggande är något som samtliga kuratorer vill göra och anser är viktigt, 

men upplever att de inte hinner göra i den grad de önskar.  

 
På ett sätt är det ju inte en bra fördelning för det förebyggande måste få ta plats, dels enligt vad jag 

själv tycker och vad som står i skollagen att elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande ut till alla [...] 
 
Främjande och förebyggande arbete […] Så det vill vi satsa på men det måste finnas tid. 
 
Jag vet vad jag lägger minst tid på och det gör jag minsta möjliga... det är dokumentation.  
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[...]absolut minst tid skulle jag säga att jag lägger på att läsa in mig… alltså att läsa in mig på 

böcker, material och sånt. Det är jag jättedålig på och det prioriteras bort ganska fort tyvärr [...]  
 
Struktur… att få den ordningen jag tänker att jag ska ha liksom, att få ett flöde. Det finns det 

liksom ingen tid till. Lagom efter lov och sådär har jag oftast en tanke om hur jag ska lägga upp 

det här men det saboteras ganska fort när det kommer någon och knackar på eller sådär. Ah... då 

släpper jag på alla tider och ba yes vi kör [...] 

 

Handlingsutrymme 

När de intervjufrågor som betonade handlingsutrymmet berördes efterfrågades två olika 

saker; Hur skolkuratorerna anser att de kan planera sin tid och vilken påverkansmöjlighet de 

anser att de har i beslut som tas på skolan. Samtliga kuratorer upplevde att de var fria med att 

planera sin egen tid, bortsett från eventuella inplanerade möten med andra professioner på 

skolan.  

 
Jag känner att det är ganska många saker som är mig givna som jag ska vara med på. Som 

elevhälsoträffar […] det finns ju dom grejerna som inte är upp till mig att planera men i övrigt är 

jag väldigt fri att planera min tid och så [...]  

 

Några av skolkuratorerna kände att deras handlingsutrymme var begränsat när det kom till 

beslutsfattande bl.a. Det vill säga när det kom till att vara med och bestämma på en mer 

organisatorisk nivå. Detta kan anses ligga utanför skolkuratorns arbetsuppgifter, dock 

relaterade skolkuratorerna snarare till det som berörde deras profession avsevärt mycket, än 

det som handlade om organisationen i stort.  

 
Kanske inte just att jag är med i beslut. Och det är väl där begränsningarna kommer, på 

organisatorisk nivå eller om det handlar om nån rutin kring någonting här på skolan man tycker 

brister […]  
 

Det fanns även de skolkuratorer som upplevde att de hade en nära relation till sin rektor och 

att de i den relationen blev hörda. Den kunskapen de besatt utifrån deras profession var av 

värde i diskussioner, både i elevhälsan och vid andra tillfällen/ sammanträden. Dessa 

skolkuratorer hade möjligheten att själva agera utifrån de ramar och regler som 

skolverksamheten satt upp utefter skolans uppdrag.  

 
Ja, jag har en påverkansmöjlighet jag blir respekterad som person, de lyssnar på mig med 

erfarenhet [...] 
 
Större beslut går vi ju alltid igenom […] Jag har ju rektor som chef […] jag skulle nog säga att han 

litar på det jag gör till hundra procent. Att det finns en väldigt stor tilltro till det man gör och så. 

Att mitt ord betyder någonting och väger tungt när vi diskuterar ett elevärende […]  
 

En del av skolkuratorerna upplevde inte att de hade en påverkansmöjlighet när det kom till 

vissa beslut, men att det var olika utifrån den rådande situationen. Vissa gånger kunde de 

påverka, andra gånger inte.  

 
Jag tar inga beslut på det sättet, men runt elever och elevers skolgång är det ju rektor som har 

ansvar för det. Men jag känner att jag är mer involverad i dom beslut som tas… så kan jag väl säga 

[…]  
 
[...] alltså det är ju ingen statusroll man har på skolan. Så får jag inte gehör, det är inte så att; “här 

kommer kuratorn och har något att säga”. men visst att jag kan bli lyssnad på av min rektor och så 

och ibland inte. Det är jätteolika […] 
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Samverkan med externa aktörer 

I intervjuerna framkom att det fanns orimliga förväntningar från externa aktörer och 

samarbetspartners. Flera upplevde att det fanns förväntningar från bl.a. socialtjänsten, barn- 

och ungdomspsykiatrin samt ätstörningsenheten som inte matchade deras uppdrag i enlighet 

med vad som står i elevhälsoplanen, deras arbetsbeskrivning. Känslan av att bli utnyttjade 

p.g.a. att de som organisation är en bestående och långvarig (minst 3 år) enhet i ungdomarnas 

liv, genomsyrade samtliga intervjuer. Flera påpekade även att detta bidrar till att ungdomarna 

inte får den hjälp de behöver, då kompetensen för behandlingen/ insatsen inte alltid återfinns 

hos skolkuratorn.  

 
[...] Man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna ha två eller tre kuratorer. […] Om man 

tänker vad en skolkurator ska göra alltså förebyggande, rådgivande liksom så som står i 

elevhälsoplanen så skulle man bara ha de samtalen som är mer rådgivande och lite förebyggande 

och lite coachande och sådär. Då skulle man absolut klara sig på en kuratorstjänst. Men det jag ser 

är ju ett ganska stort samhällsproblem med att socialtjänsten, de anmälningar man skickar dit, de 

kommer tillbaka inom en vecka med att det blev inget annat än en förhandsbedömning […] Då vet 

man att då ligger det kvar här. Eller man skickar remisser till BUP som återkommer med att eleven 

vill gärna träffa dig som skolkurator istället. Vi har ju typ underbemannat så vi kommer inte kunna 

göra det […] Så det som egentligen inte ska ligga här utan någon annanstans där det kanske finns 

mer kompetens, det blir kvar [...] 

 

Några av skolkuratorerna nämnde att det blev en “krock” mellan den lagstiftning som låg till 

grund för respektive samhällsorgan. Skollagen (SL, 2010:800) är tydlig med att det råder 

skolplikt för de elever som går i grundskolan i enlighet med kap. 7 SL (2010:800), samt att 

skolan skall tillhandahålla den stimulans och det stöd som behövs för att eleven skall kunna 

uppnå utbildningens mål, kap. 3 SL (2010:800). När då skolan bedömer att eleven även 

behöver stöd och hjälp från andra verksamheter i samhället, men verksamheten ifråga inte har 

tillräckliga resurser eller eleven själv inte är tillräckligt motiverad till hjälp, hamnar det 

återigen på skolkuratorns bord och tillbaka på ruta ett. Många gånger kan det handla om dessa 

två faktorer i kombination med varandra, vilket gör att de som besitter kompetensen att hjälpa 

nonchalerar helt att försöka motivera eleven när den väl tagit sig till dennes kontor, trots att 

behovet är tydligt. 

 
[...] många av de samarbetspartners vi har jobbar ju så väldigt mycket med frivilligheten. […] BUP 

tex – är du inte tillräckligt motiverad så kan de avsluta kontakten. Vill du inte så behöver du inte. 

Socialtjänsten också, LVU kriterierna är ju jättesvåra att uppnå i många fall vilket gör att man 

måste erbjuda stöd som föräldrarna kan tacka nej till. Man ska planera insatser genom sol i första 

hand vilket föräldrar kan avbryta. Medan skollagen är stenhård med att är du upp till en viss ålder 

så har du skolplikt och då ska du vara i skolan. Och det är skolans uppgift att ge det stöd som 

behövs, oavsett vad som sker runt omkring. Det kunde man önska, att arbetspartnerna hade lika 

tydlig lagstiftning. 
 

Stress 

Upplevelsen av stress 

Skolkuratorerna blev ombedda att berätta om en händelse i arbetet där de upplevt hög stress 

eller att de tappat kontrollen. Många av kuratorerna ansåg att de aldrig hade tappat kontrollen, 

men att de i vissa situationer kunde uppleva ett stresspåslag vid problematiska situationer. 

Situationerna som beskrevs var väldigt olika men berörde bl.a. när de hade många ärenden 

igång samtidigt, när de upplevde att de var ensamma vid akuta problemsituationer och när 

samarbetet med externa aktörer brister. Det som står ut är att skillnaden är stor när det gäller i 
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vilken grad kuratorerna upplever stress i akuta situationer. Några beskriver sig vara lugna, 

medan andra upplever ett stort stresspåslag.  

 
[...] jag kan inte säga att det rinner över men det är situationer som påverkar väldigt mycket och 

som i stunden handlar man utifrån erfarenhet och så men att på sikt så påverkar ju såna situationer 

[…]   
 
Vid stressiga situationer är jag lugn. Det kanske har hänt 1–2 gånger som det var akut och då 

agerar man liksom… Då tänker man inte men man prioriterar hur man ska agera [...]  
 
[...] och jag tittar här i korridoren och det finns inte en människa mer än jag här i princip. Och då 

tänker man i stunden liksom att ”shit, hur hanterar jag det här? Vilken ände börjar man i?” då blir 

det ett enormt stresspåslag innan man kan andas och börja tänka i vilken ände vi börjar i. Det är en 

ganska typisk situation [...]  

 

Förändring över tid 

Med bakgrund av att den psykiska ohälsan bland unga stigit, ställdes även frågan om hur de 

ansåg att deras arbete hade förändrats de senaste åren. Det väsentliga var vad de tyckte var 

viktigt och som hade förändrats över tid, därför var utgångsåret och fram till idag 

förhållandevis fritt, dock jämförde de flesta mellan dagsläget och upp till tio år tillbaka. Några 

av kuratorerna upplevde att förändring hade skett i hur många unga som söker hjälp samt hur 

många av de problem de arbetade med idag som involverade sociala medier och dess negativa 

effekter på skolmiljön och individen. Kuratorerna berättade att sociala medier hade blivit 

ytterligare en plattform för kränkningar som sedan resulterar i osämja och problem mellan 

elever.  

 
[...] förr skedde ju kränkningar här på skolan eller på väg till och från. Nu sker de ständigt på nätet 

och dygnet runt. Men också det som påverkar barn och ungdomars hälsa idag är ju att det påverkar 

deras möjlighet att koppla av då man ständigt har en stress av att ta telefonen bredvid sig [...] 
 
Det är internet mycket... [...] Och du börjar att du får sms på natten, du sover inte, du får inte ihop 

det, du ska vara snygg, tjäna pengar, vara… toppen som person. Det är på, på, på, på. Och du är 

kontaktbar hela tiden. Det finns ingen tid för relax och bara ta det lugnt. Och föräldrarna kämpar 

på som sjutton men förmår inte. 

 

Det fanns även en bild av att arbetet hade ändrat karaktär under de senaste åren.  

 
Jaa jag kan ju se trender med psykisk ohälsa att den gestaltar sig på olika sätt. För några år sedan 

var det mycket ätstörningar och efter det så kom en period med suicid […] jag vet inte hur man 

kan säga men det blir ju trender i samhället som smittar på nåt sätt […] jag kan inte riktigt sätta 

fingret på vad det är, jag har inte en enda elev med ätstörning nu. Psykisk ohälsa och medicinering 

det har jag ju jättemånga, men också ångest och panikångestattacker är ju jättevanligt. 

 

Påverkan på arbetet 

När vi frågade kuratorerna hur de ansåg att stress i problematiska situationer påverkade det 

resterande arbetet svarade de att det tog mycket energi, ledde till ett mindre professionellt 

agerande, glömska och att de tappade sin planering. Det bidrog även till att de upplevde fler 

personliga symptom som sömnproblem, vilket i sin tur kan komma att påverka arbetet 

negativt.  

 
[...]då blir resultatet av vad jag gör också sämre för jag kanske inte kan vara lika närvarande i 

samtal med elever, jag kanske inte är tillräckligt fokuserad och det blir inte givande eller bra. Och 

jag kanske känner att jag projicerar fram ett avslut på någonting som kanske skulle vart ett avslut 

[...] jag bidrar till det, inte rakt ut men genom mitt sätt att vara. Det kan vara en sak, och en annan 
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sak är väl att jag tappar fokus och inte bidrar med saker i möten eller inte bidrar alls för att jag är 

för trött.   

 
Det kan ha inverkan på jobbet på det sättet att man förhastar sig och att det inte blir genomtänkt, 

man känner press att leverera ett svar eller åtgärd för snabbt [...] 

 

Copingstrategier 

Organisatoriskt stöd 

Eftersom det framgick att kuratorerna ibland upplevde stress undersöktes vilket stöd som 

erbjuds av organisationen som de arbetar inom och om de tycker att det räcker, eller vad de 

skulle vilja ha ännu mer av. Det som framgick ur intervjuerna var att många var nöjda med 

det stöd som fanns i form av handledning, stöttande företag som “feelgood”, stöttning av chef 

samt av kollegor. Alla kuratorer hade inte dessa former av stöd, men de flesta uttryckte att det 

räckte med det som fanns att tillgå trots allt. Handledning var en viktig del för att få diskutera 

svåra ärenden och få stöd i hur kuratorn skulle tänka kring det. En av kuratorerna hade inte 

fått stöd i form av handledning, och kände att det var någonting som verkligen behövdes. Det 

största stödet beskrev många kuratorer dock fanns hos annan personal/ kollegor på skolan och 

att det var en viktig del i arbetet.  

 
Handledningen är a och o tycker jag. [...] Och vi har haft perioder där vi inte haft handledning och 

det är inge bra. 
 
[...] Men sen tycker jag att samarbetet med kuratorerna, att vi har en flexibilitet och använder 

varandras styrkor och inte klankar ner på varandras svagheter. Det är ju det stödet som ger mig 

mest faktiskt. Samarbetet med kollegorna, att det är högt i tak och att det inte finns något 

revirpinkeri. Det är det största stödet.  

 

Egna strategier 

Utöver vad organisationen erbjuder för stöd undrade vi också vad kuratorerna hade för egna 

strategier när det kom till stressiga situationer. Många olika strategier som utfördes på 

hemmaplan beskrevs som viktiga. Skolkuratorerna nämnde bl.a. gå ut och gå, springa, 

tillverka saker med händerna, umgås med vänner och familj samt att pyssla om djur.  

 
[...] äter god mat dricker vin, umgås med mina barn och mina kompisar. Jag har bra strategier som 

fyller på. 

 

På arbetsplatsen fanns många strategier för att inte ta på sig för mycket arbete. Det kunde 

handla om att inte engagera sig i allt utan försöka fokusera på det som är aktuellt i stunden, 

försöka få in pauser mellan elevsamtalen för att kunna “avsluta elever” tankemässigt, ta en 

sväng på skolan och prata med elever och pedagoger för att göra något annat en stund samt 

sluta lite tidigare vid vissa tillfällen. 

 
[…] behoven finns ju där oberoende om jag finns där. Så ju mer jag går in i verksamheten liksom 

och lär känna min verksamhet, ju mer får jag ju också att göra. [...] ibland får jag ju faktiskt också 

tänka att… ”jag går inte dit idag för jag har inte tid med det 
 

Många strategier fanns också i tanken. Några kuratorer använde sig av mindfulness, 

fokuserade på nuläget och påminna sig själv om att man inte är ensam om att försöka komma 

på lösningen på problemet.  

 
[...]det är ett jobb och att man är inte ensam varken med lösningen eller med fiaskot. […] Man 

delar ansvaret ihop med vårdnadshavare och kollegor, och beroende på ålder, även med eleven 

själv såklart. Det behöver man känna eller påminna sig om då och då. 
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Förbättringsområden 

En stor del av intervjun handlade om hur de tror att deras situation i förhållande till stress och 

arbetsbelastning skulle kunna förändras till det bättre. Eftersom de alla hade olika 

förutsättningar som t.ex. elevantal, organisatoriska fördelningar samt var lokaliserade på olika 

platser (på landsbygd eller i stan), fanns också olika idéer på förbättringar i organisationen. 

Som tidigare nämnt innebar sociala medier en stor frustration på några av skolorna, då det 

kom till den psykiska ohälsan bland eleverna samt kränkningsärenden. Bland annat fanns 

tanken om att anställa en enskild person som hade stor kompetens om nätet, de lagar som ska 

tillämpas samt hur man som ungdom kan skydda sig på denna sociala plattform. 

Arbetsuppgifterna skulle genomsyras av att informera ungdomar om nätet och dess nackdelar, 

ge föräldrarna stöd och råd i dessa frågor samt reda ut de kränkningsärenden som sker över 

nätet.  

 

Det uppkom även förslag på att en bredare arbetsbeskrivning för skolkuratorer skulle 

möjliggöra att de högre upp skulle förstå omfattningen av det arbete som en skolkurator 

faktiskt utför i praktiken, och därmed ge utrymme för skolorna att anställa en eller flera 

skolkuratorer utöver den som redan finns. Skolkuratorerna skulle förhoppningsvis få gehör för 

deras pressade situation. Som det ser ut nu kan de i ledningen enkelt svara att kuratorerna 

skall prioritera utifrån deras uppdragsbild, trots att det inte är så enkelt i ett 

människohjälpande yrke. Arbetsbelastningen hade inte varit ett problem utifall en skolkurator 

hade förutsättningarna runt omkring sig att bara arbeta med enbart det som står i 

arbetsbeskrivningen. Flera av de intervjuade har kommenterat de svårigheter som uppstår när 

prioriteringar skall göras i ett arbete som till största del hjälper de barn och ungdomar som 

mår dåligt. Frågan att ställa sig blir: vem mår sämst? vilket blir orimligt och omänskligt. Hos 

vissa av de intervjuade skolkuratorerna behövs inte en bredare arbetsbeskrivning för att 

behovet av att anställa en till kurator ska bli tydligt, utan antalet elever räcker för att 

skolledningen borde anställa en.  

Analys 

Stress och copingstrategier 

I intervjuerna efterfrågades kuratorernas individuella copingstrategier. Fokus riktades både 

mot de strategier de använder sig av på fritiden för att få ny energi när arbetsbelastningen var 

tung, men även hur de hanterar stresspåslag på arbetet. Under intervjuerna framkom det att 

det fanns fler copingstrategier som utövades efter arbetstid på hemmaplan än direkt på 

arbetsplatsen. På frågan angående personliga strategier hos intervjupersonerna framkom bl.a. 

dessa svar:  

 
[...] äter god mat dricker vin, umgås med mina barn och mina kompisar. Jag har bra strategier som 

fyller på. 
 
Nej men en sak liksom för mig som är jätteviktig, jag tänker väldigt lite på jobbet hemma. Och 

varför jag inte gör det är för att jag inte är det typen av människa. Jag skulle inte klara av det, att 

mixa mitt jobbliv för mycket med mitt privatliv. Jag skulle må för dåligt av det. Det är jag lite rädd 

för, då är jag rädd för utbrändhet. Utan är jag på jobbet så är jag på jobbet, och då är jag på jobbet 

[…] 

 

Strategier för hur de hanterade direkt stress i arbetsvardagen var inte lika många, utan istället 

hänvisade man till flextid och att göra arbetsdagarna på plats i skolan kortare. Vilket betyder 

att man flyr arbetsplatsen för att kunna utföra “hemmastrategier” istället. Någon motiverade 

och peppade sig själv när de kände en känsla av hopplöshet i det kaotiska läget medan en 
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annan hade en kontinuitet i arbetsplaneringen, för att ge sig själva andrum mellan samtalen 

med eleverna.  

 
Min strategi är att jag inte har för tätt utan att jag hinner att avsluta tankemässigt den eleven som 

har varit hos mig. Och det kan man göra på olika sätt och så... men det är jätteviktigt för mig och 

att jag hinner få en ”break” och kan ta in nästa och vara i situationen med den eleven [...] 
  
[...]och att det är ett jobb och att man är inte ensam varken med lösningen eller med fiaskot utan att 

man delar ansvaret ihop med vårdnadshavare och kollegor och beroende på ålder även med eleven 

själv såklart. det behöver man känna eller påminna sig om då och då [...] 

 

Då fler än en copingstrategi nämndes av varje enskild kurator kan det urskiljas från materialet 

att inte enbart en strategi är framgångsrik på ett visst stressfullt fenomen, utan att 

kombinationen av flera är viktig. Lundberg och Wentz (2004) påvisar en nödvändighet av att 

erhålla fler utarbetade copingstrategier för att hantera påfrestande och svåra livssituationer. En 

tolkning som kan göras är att skolkuratorerna upplevde att copingstrategierna fungerade på ett 

bra sätt just för att de hade flera som de utifrån Lundberg och Wentz (2004) perspektiv kan ha 

applicerat på olika sitationer. Skolkuratorerna upplevde även begreppet “stress” olika. Några 

refererade begreppet till en nödvändig faktor i arbetsvardagen, och om det inte hade varit 

stressigt emellanåt hade heller inte arbetet varit roligt och givande. Detta kan relateras den 

positiva och negativa stress som Lundberg och Wentz (2004) beskriver. En tolkning utifrån 

deras beskrivning är att hur kuratorerna upplever stress kan beror på vilka tidigare 

erfarenheter de erhåller kring stressrelaterade situationer samt ifall kuratorerna har skapat sig 

utarbetade strategier för att hantera den.  

 

Den negativa stressen är den stressen som blir farlig, speciellt om den upplevs under en längre 

tidsperiod. Några som belyser arbetsgivarens ansvar vid stressrelaterade frågor hos personalen 

är arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren skall enligt lag (arbetsmiljölagen § 2 (AML, 1977:1160), 

skapa en god och stressfri arbetsmiljö för sina anställda (Arbetsmiljöverket, 2017). Med 

utgångspunkt i organisationens ansvarsområde gällande arbetsförhållanden och belastning 

handlade därför en av intervjufrågorna om vilket stöd de upplevde att de får från 

organisationen i fråga. De flesta uppgav att de fick handledning ungefär var tredje vecka, samt 

refererade till friskvårdsbidrag/ friskvårdstimme. De som inte hade handledning var antingen 

missnöjda med att organisationen inte erbjudit det, eller också hade de valt att prioritera bort 

det p.g.a. andra arbetsuppgifter. Denna fråga ledde oss in på hur ledningen såg ut i övrigt:  

 
Ultimat är det inte, om jag bara pratar för min egen del så skulle jag ju önska att skolledningen 

hade en mer påverkanseffekt på rektorernas beslutsvägar, att de var mer enhetliga […] olika 

rektorer med olika erfarenhet och olika tänk. Det påverkar elevhälsans arbete, rektorerna gör olika, 

det blir inte en samsyn på ganska många saker och det gäller framför allt beslut runt elever, 

avstängningar, drogpolicy och hur man hanterar det [...] 
  
Det är olika faktorer som spelar roll. När jag kom […] så var det lite kaotiskt och jag tror att 

problemet var rektorns roll… att det därifrån inte var så tydligt och strukturerat och pedagogerna 

reagerade också stressat och kaotiskt […] rektorn måste vara trygg i sin roll och jag tror att det 

saknades och att det smittade av sig och påverkade alla andra. Så dels det. Och dels på grund av att 

vissa pedagoger kör… om man nu kan använda det slangordet… kör sitt ”egna race”… för det va 

liksom en överlevnadsstrategi. 

 

Från det framtagna materialet går att utläsa att en engagerad och strukturerad ledning bidrar 

med struktur och tydlighet för resterande anställda som befinner sig under deras befäl och 

ansvar. Men parallellt med dessa strategier är också egna individuella strategier (som utövas 

på fritiden) viktiga. Kombinationen av dessa två är att eftersträva, men utifrån de intervjuer 
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som genomförts syns ett tydligt mönster hur organisationens stöd och engagemang ofta brister 

samtidigt som de personliga copingstrategierna framträder och gynnar individen i 

arbetssituationen. 

 

Rollförväntningar och rollteori 

Utifrån intervjuerna framkom det att många av kuratorerna ansåg att andra anställda i 

organisationen hade förväntningar på dem. I vissa lägen i arbetet upplever kuratorerna att det 

känns som att förväntningarna inte riktigt stämde, vilket kan tolkas bero på att kuratorerna 

själva har en annan syn och förväntning på sin roll som skiljer sig från vad de andra i 

organisationen har. Exempel på detta är när en kurator berättar att: 

 
De största missförstånden tycker jag oftast kommer från pedagogerna. Kanske inte missförstånd, 

men liksom det här vad man förväntar sig att man ska göra och inte göra. Det leder ju ibland till att 

man frågar efter en typ av hjälp men när jag tittar på ärendet kanske jag inte skulle vilja ge den 

typen av hjälp utan jag skulle vilja ge en annan typ av hjälp, så det kan vara en grej. Och en annan 

grej kan vara att man inte frågar efter nån hjälp alls för att man inte vet och… man vet inte hur 

kuratorn skulle kunna bidra och frågar därför inte. 
 
[…] det finns lite fördomar och motstånd mot att arbeta med elevhälsan [...] Det blir lite att… ”jag 

är lärare”… åh detta känns konstigt att säga... men att ”jag är pedagog och jag sköter det här och 

elevens bekymmer får elevhälsan ta hand om”. Man puttar över det till oss… men jag kan inte 

generalisera, alla tänker inte så. 
 
[…] många tänker att ”om eleven går hos dig några gånger så kommer problemet sen att vara 

fixat”. De tänker inte på att eleven kanske måste träffa mig regelbundet under de tre åren och vi 

bör jobba tillsammans. Utan den här eleven behöver kuratorssamtal för at den är stressad, och sen 

är orsaken till stress något som vi behöver jobba med tillsammans. Så det är lite tungt, jag skulle 

önska att vi hade lite mer svängdörrar […] det finns inget ”Quick-fix”. Och förändringsprocesser 

är över tid och vi kanske inte ens kan lyckas här under 3 år, men vi kan ge dem någonting på 

vägen… att hantera sin vardag och så.  

 

Kuratorerna upplever att pedagoger har flertalet förväntningar på kuratorerna, vilket försvårar 

arbetet med eleverna. En av kuratorerna upplever att professionerna i elevhälsan har mer lika 

förväntningar på kuratorsrollen som kuratorn själv har.  

 
Jag tror att skolsköterskor och specialpedagoger ser oss ganska mycket så som vi ser oss själva 

utifrån våran profession… att vi är här på skolan för det sociala perspektivet och att vårat uppdrag 

är att lyfta ett annat perspektiv än det pedagogiska eller medicinska […] det har nog pedagoger 

och rektor också, men ibland så ah… ganska ofta kan man uppleva att folk inte riktigt vet vad man 

gör och vad de kan förvänta sig och så […] Jag kan tycka att man ser ganska smalt på vårat 

uppdrag, att vet man inte så mycket vad en kurator gör så tror man att man sitter i samtal liksom 

och att det är det man gör.  

 

Roller medför olika tillgångar och skyldigheter som personen med rollen kan använda sig av. 

I och med tillgångarna och skyldigheterna skapas förväntningar kring hur personen i fråga ska 

bete sig och genomföra arbetsuppgifter. Rollförväntningar kan vara svåra att stå emot och kan 

uppbringa irritation (Persson, 2012). Utifrån denna beskrivning av roller kan det tolkas som 

att olika förväntningar ställs på en och samma roll, kuratorsrollen, och att detta leder till 

svårigheter att kunna leva upp till alla roller. Samtidigt som pedagogerna har förväntningar på 

vad kuratorn ska göra har kuratorn själv en annan förväntning på sin roll. Ändå finns en vilja 

att leva upp till pedagogernas förväntningar, vilket kan tänkas bero på att kuratorerna vill 

hjälpa till för att sådan irritation som Persson (2012) beskriver inte ska uppstå. Problemet med 

detta blir ändå att kuratorerna beskrivs uppleva att de slits åt många olika håll.  
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Jag tror inte att pedagogerna riktigt vet längre vad elevhälsan gör för dem. Vi hade ett mycket 

närmare samarbete tidigare med pedagogerna. Nu blir det en tungrodd organisation tycker jag 

[…]  Jag tror lärarna fortfarande känner att de vill ha mer ”hands on” stöd kring elever. Och vårt 

nya uppdrag som elevhälsa är ju att vi ska flytta fokus från individstöd till förebyggande och 

främjande. Och där är vi inte riktigt framme och har mött varandra än... vad man förväntar sig och 

vad man får [...] Jag tror att lärarna förväntar sig mycket mer att man ska sitta med elever och gå in 

och jobba i konflikter när det händer nåt. Att de ska kunna lyfta över det... att ”gör det här åt oss 

nu”. Men vi har faktiskt ett nytt uppdrag i elevhälsan, att stötta lärarna att göra det. Där blir en 

krock. För lärarna vill ju såklart fokusera på sitt pedagogiska uppdrag […]  
 
Det är lätt att tänka på sig själv som pedagogerna tänker om en, att gå in i den rollen som de 

förväntar sig att jag ska ha. Men vill inte vara obekväm eller stöta sig med någon. Men då gör jag 

ju inte mitt uppdrag [...] 
 
På ett sätt är det ju inte en bra fördelning för det förebyggande måste få ta plats, dels enligt vad jag 

själv tycker och vad som står i skollagen att elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande ut till alla. Och det gör det ju inte på mina program. Jag som kurator kommer ju inte 

ut till alla, jag kommer ju till dom som behöver och har problem liksom. Så då är det ju inte rätt 

fördelning men när arbetsbelastningen och arbetsfördelningen ser ut så för mig då som kurator så 

är det ju återigen svårt för mig att prioritera bort Kalle, Lisa och Maja för att jobba med det här 

[…] det behöver ju i så fall någon annan tala om för mig att jag ska göra. 

 

Det som ovan beskrivs av kuratorerna om hur det upplever att det finns rollförväntningar som 

inte stämmer överens med de förväntningar som kuratorerna själva har på sin roll illustrerar 

vad Nilsson (2016) kallar för rollkonflikt. Kuratorerna känner att de vill leva upp till 

pedagogernas förväntningar, men känner samtidigt ibland att det inte är det sätt de borde 

arbeta på. I och med att rollkonflikt kan leda till otrivsel enligt Nilsson (2016), kan det även 

tänkas att det bidrar till en slags stress under längre tid. En slutsats kan därför vara att kurator 

som profession är en roll inom skolan vars arbete påverkas av oeniga förväntningar kring vad 

de som kuratorer ska göra. Kuratorerna upplever inte att de hinner arbeta efter de riktlinjer 

som finns för kuratorsrollen för att det åtgärdande problemen ibland är för stora. Att påverkas 

och arbeta på detta sätt under en längre tid skulle kunna bidra till många funderingar kring hur 

kuratorsrollen ska hanteras och stress. Utifrån kuratorernas perspektiv är en samsyn därav 

eftersträvansvärt.  

Handlingsutrymme 
Med utgångspunkt i begreppet handlingsutrymme framkom det i intervjuerna att det rådde 

delade meningar angående begreppets betydelse. Några menar att handlingsutrymmet innebär 

förmågan eller oförmågan att forma sitt eget arbetsupplägg, medan andra kopplade begreppet 

till beslutsfattande och påverkansmöjligheter. Intervjuguiden anpassades då för att täcka upp 

båda områdena, beroende av vad deras första tolkning av frågan blev. Exempelvis ställdes 

ofta följdfrågor kring vilken påverkan de hade på beslutstaganden. Kuratorerna ansåg att deras 

handlingsutrymme var stort i den mån att de kunde planera sin egen tid och lägga upp sin 

arbetsdag utifrån hur de själva ansågs nödvändigt. Detta bortsett från de “fasta” mötena så 

som elevvårdskonferenser, handledning med flera. En av skolkuratorerna uttryckte sig såhär:  

 
[...] alltså på individ- eller detaljnivå i det enskilda ärendet där är ju min upplevelse att där 

bestämmer ju jag. Alltså så. Det mandatet har jag. 

 

En annan upplevde att:  

 
Jag känner att det är ganska många saker som är mig givna som jag ska vara med på. Som 

elevhälsoträffar, stormöten […] det finns ju dom grejerna som inte är upp till mig att planera men i 

övrigt är jag väldigt fri att planera min tid och så. 
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När det däremot kom till handlingsutrymme i betydelsen påverkningsmöjligheter, beslut och 

auktoritet var de intervjuade kuratorerna delade i sina uppgifter. Några uppgav att de fick 

gehör högre upp när det kommer till önskade åtgärder samt att de anmälningar som 

formulerats aldrig blev stoppade eller ifrågasatta av rektorn, utan snarare alltid godkända. Att 

de blev hörda av ledningen samt att de utformade anmälningarna inte blev ifrågasatta bidrog 

till en känsla av tillit hos skolkuratorn:  

 
[...] det är helt okej känner jag. Helt okej... tar kontakt med BUP det jag behöver, SOC med. Jag 

har inget sånt där behov av; kan jag göra såhär eller såhär? [...] 

 

Andra skolkuratorer upplevde sitt handlingsutrymme begränsat utifrån denna aspekt. De 

hänvisade många gånger till ledningen och dess brist på gensvar, t.ex.:  

 
Kanske inte just att jag är med i beslut. Och det är väl där begränsningarna kommer, på 

organisatorisk nivå eller om det handlar om nån rutin kring någonting här på skolan man tycker 

brister… då är vägen… då är handlingsutrymmet som jag anser det minimalt. 

 

Flertalet kuratorer hade även bytt ledning en eller flera gånger under sin yrkesverksamma tid 

och jämförde dem sinsemellan, samt det som de upplevde var anledningen till att de hela tiden 

var granskade och behövde redovisa allt arbete. En anledning som belystes var:  

 
[...] Det är chefen som hade okunskap och makt och kontroll. Och har okunnighet om hur ett 

elevhälsoteam jobbar och vad man har för olika professionaliteter. Vad gör en skolkurator. [...] 

 

Svensson m.fl. (2008) beskriver hur organisationen är den som skapar handlingsutrymmet och 

att både det administrativa och det tankemässiga ramarna påverkar vad som är möjligt 

respektive omöjligt att göra i socialt arbete. Handlingsutrymmet verkar spela en stor roll även 

för de intervjuade skolkuratorerna. När handlingsutrymmet känns minimalt hänvisar många 

till en funktionsbrist i ledningsgruppen. Utrymmet blir därmed personbundet. De som var 

nöjda med handlingsutrymmet uppgav att de fick bra gehör hos rektorn/ rektorerna. De 

beskrev sina rektorer som kunniga och erfarna inom skolverksamhet. Skolkuratorerna är en 

del av ett tvärprofessionellt team (elevhälsan) där olika yrkesgrupper bidrar med deras 

kunskap och expertis. De som var belåtna med handlingsutrymmet kände sig som en 

respekterad profession i det multiprofessionella teamet. Hos de som däremot upplevde sitt 

handlingsutrymme begränsat och i vissa fall minimalt fanns en tydlig ton av besvikelse och av 

att känna sig minimerad och obetydlig som profession. De hänvisade till en okunnig och 

oengagerad ledning som inte sades kunna se hur skolkuratorns profession och kunskaper 

gynnar elevernas välmående i det plastbelagda arbetet. I skolans värld finns flera professioner 

att ta i beaktning. Vilka som anses få mest respektive minst gehör verkar vara, som tidigare 

nämnts, personbundet när det kommer till rektorn/rektorerna. Även dessa individer som styr 

organisationen har förmodligen ett speciellt område som han/hon är mer intresserad av som 

t.ex. personalfrågor, ekonomiska frågor o.s.v. Vilket i sin tur bidrar till en tanke om 

förbättringar på enbart vissa områden i organisationen, och som därmed påverkar de 

tankemässiga ramarna för handlingsutrymmet.  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att skapa förståelse kring hur sju kuratorer från fyra grund- 

och gymnasieskolor i Mellansverige upplevde sin arbetssituation, vad som kan bidra till stress 

samt identifiera och analysera copingstrategier för att hantera stress. Det som framkom i 

studien var att många tyckte arbetsbelastningen hade ökat och att karaktären av problemen 

hade förändrats, vilket lett till en stressad arbetssituation. De som ansåg att det skett en ökning 



 

27 
 

upplevde att det var sociala medier som låg bakom. De som däremot ansåg att problemen idag 

var av annan karaktär än förr, menade att det var trender som kom och gick bland eleverna. 

De moderna trenderna kunde vara ätstörning, suicid, olika former av social ångest o.s.v. 

Dessa två faktorer hade lett till att behovet av individuella kontakter ökat, och därmed utgör 

en stor del av arbetet som måste prioriteras. Det som blir lidande och prioriteras bort är då 

förebyggande och främjande arbete, arbete på gruppnivå, dokumentation och att förkovra sig 

med litteratur. De flesta av copingstrategierna skolkuratorerna använde sig av inhämtas på 

hemmaplan och utgjordes av att hämta energi i umgänget med familj och vänner, att aldrig 

tänka på jobbet hemma, att lägga tid på intressen samt att motionera. På arbetsplatserna är 

handledningen det mest givande, dock saknar många copingstrategier för akuta stresspåslag 

på arbetsplatsen. Ett fåtal använde sig av friskvårdstimmen och tog en promenad när pressen 

blev för stor.  

 

Vi bedömer att en del av våra resultat stämmer överens med vad som framkommit i tidigare 

forskning och publikationer och att andra skiljer sig. En del av den följande diskussionen 

kommer att presentera på vilka sätt.  
 

Elevantalet 

Som Arbetsmiljöverket (2017) nämner så kan hög arbetsbelastning i förhållande till få 

resurser bidra till att individen upplever stress. Det som framkommit i vår studie är att 

kuratorerna upplever sig ha väldigt många elever som söker hjälp, och således många ärenden 

igång samtidigt. På grund av detta blir det svårt att tillhandahålla med resurser som t.ex. tid 

för att kunna ta sig an alla elever. Med hänvisning till en hög arbetsbelastning och bristande 

resurser anser kuratorerna sig således tvungna att prioritera arbetet, vilket leder till att mycket 

av det främjande arbetet prioriteras bort då eleverna- det åtgärdande arbetet- känns mer akut. 

Detta menar de bidrar till att arbetet blir mer åtgärdande än förebyggande, vilket bidrar till att 

kuratorerna i nuläget upplever att de måste arbeta mer än de borde. Utifrån kunskapsläget ges 

också en bild av att det skolkurativa arbetet innebär hög arbetsbelastning.  

 

Med detta sagt är det viktigt att fundera över hur det skolkurativa arbetet skulle kunna 

förändras till det bättre. Om det främjande arbetet hade kunnat prioriterats tidigare hade 

många av de problem som kräver omedelbart åtgärdande insatser idag, kunnat förebyggts på 

ett tidigare plan. Ett sätt att kunna hantera detta vore att följa de riktlinjer om 300 elever per 

kurator som Akademikerförbundet SSR (Akademikern, 2016) har tagit fram. Att arbeta för att 

arbetet i elevhälsan på skolor ska bli mer förebyggande och främjande, inte bara i teorin utan 

också i praktiken känns viktigt. För att kunna stötta kuratorerna i att lägga mer tid på det 

förebyggande arbetet skulle riktlinjer kring vissa timmar i veckan gällande detta sättas. 

Nackdelen med detta är att arbetet inte blir lika fritt som det är idag, då kuratorerna beskriver 

att de kan planera sin tid som de känner.  

  

Organisationens struktur 

I Wilkerson och Bellini (2006) tas behovet av organisatorisk tydlighet upp. I de delar av 

intervjuerna som berör organisationen uppger skolkuratorerna att det finns en otydlighet 

angående en deras arbetsuppgifter på skolan. Bland annat framkom det att de upplevde att 

andra ansåg att de till största delen skulle stötta elever genom elevsamtal, medan de själva 

upplevde att det fanns andra sätt att stötta elever på. Detta kan tänkas delvis uppstå genom de 

oklarheter som framgår i SL (2010:800) och att det sedan speglar av sig på organisationen. 

Lagen slår fast att kuratorn ska arbeta med det psykosociala arbetet på skolan, men vilka 

arbetsuppgifter innefattas egentligen i det psykosociala arbetet? Som det framgår ur vårt 

resultat ansåg många av kuratorerna att det existerar en otydlighet “uppifrån” som påverkar 
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skolkuratorernas arbete på ett negativt sätt. I organisationen finns även motstridiga 

förväntningar på kuratorn, vilket försvårar arbetet då kuratorerna känner sig slitna åt olika håll 

och tar på sig mer arbete. Återigen betonas vikten av tydligt utformade uppgifter samt en 

reglering av hur mycket kuratorn ska arbeta främjande respektive åtgärdande. Detta är 

nödvändigt för att stötta kuratorn att prioritera mellan de olika uppgifter som ligger på hens 

skrivbord. 

 

Vissa av våra resultat skiljer sig från resultat som presenterats i andra tidigare gjorda studier. 

Ett exempel är vad McCarthy, Kerne, Calfa, Lambert och Guzmán (2010) kom fram till. I 

deras studie beskrev kuratorerna att mycket av arbetet låg på dokumentation, pappersarbete 

och arbetsbelastningens storlek. I vår studie beskrev de kuratorer som intervjuades 

dokumentation som något de prioriterade sist, då det omfattande arbetet kring elevsamtal var 

överväldigande. En anledning till att skilda resultat framkommit kan vara att studierna är 

genomförda i olika länder (USA och Sverige) som kan ha olika riktlinjer gällande 

dokumentation. I föreliggande studie framkom en bild från kuratorerna att information som 

framkommer under elevsamtal finns i antecknat för hand, men att bara den dokumentation 

som var lagstadgad utfördes i praktiken. En fördel med att inte dokumentera mycket kan vara 

att det är tidssparande och kuratorn hinner lägga tid på annat. En nackdel kan dock vara att 

information som efter en tid visas vara av vikt, inte finns dokumenterat. Därför är det viktigt 

med dokumentation, men samtidigt borde den vara möjliggörande och inte begränsande när 

det kommer till akuta uppgifter. I vissa fall kan det tänkas att man ska vara försiktig med vad 

som dokumenteras p.g.a. att det kan följa med individen långt in i framtiden.  

  

Rollförväntningar 

Att det existerade förväntningar på kuratorerna, vilka komplicerade det egentliga 

arbetsuppdraget, beskrevs av samtliga kuratorer i vår studie. Iwarsson (2014) betonar kap. 3 § 

3 i SL (2010:800), där det framgår att “Alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. 

Lagen innefattar samtliga anställda på skolan, vilket kräver ett samarbete mellan kuratorer, 

pedagoger, ledning och resterande elevhälsa för att nå målet (Iwarsson, 2014). Som framkom 

i vår studie upplevde kuratorerna att pedagogerna kom med problem kring elever som 

kuratorerna skulle lösa. En viktig aspekt att påminna sig själv om var att fler arbetade på 

skolan kring eleverna, och att man inte var ensam i att ha lyckats eller misslyckats. Trots detta 

kan det tänkas att förväntningarna på kuratorsrollen kan påverka hur samarbetet ter sig på 

skolan. Om pedagogerna ofta lämnar över ansvaret till skolkuratorerna kan det tänkas att 

samverkan mellan pedagogerna och elevhälsan tar skada. Ett samarbete kring eleverna är 

därför att eftersträva, vilket i sin tur bidrar till bättre kommunikation och kontakter på skolan. 

Detta tillvägagångssätt kan upplevas tidskrävande i jämförelse med att lämna över eleven till 

kuratorn, men bidrar till en bättre uppslutning kring eleven i längden. 

  

Kollegialt stöd 

Wilkerson och Bellini (2006) menar att trevnaden på arbetsplatsen spelar stor roll för att 

individer ska uppfatta arbetsmiljön på ett positivt sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad stress. 

Detta bekräftar även Arbetsmiljöverket (2017) och benämner samspelet i den sociala miljön 

viktigt. I den tredje frågeställningen som ställdes i början av arbetet efterfrågades de 

organisatoriska resurser som finns att tillgå vid stress. I vårt resultat framkom att kontakter 

med kollegor var en stor del av det stöd kuratorerna hade att tillgå, och något som kändes 

viktigt för många av dem. Bl.a. beskrevs andra kollegor inom samma profession som det allra 

största stödet i arbetet. En tendens att ta stöd av sina kollegor fanns hos alla kuratorer, och om 
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ingen inom samma profession fanns på skolan tog kuratorn stöd av närliggande professioner 

som skolsköterska. I resultatet framkom även viljan att vara till lags och ”hjälpa” exempelvis 

pedagoger med elevproblem, trots att kuratorerna inte upplevde att det alltid var deras uppgift. 

Detta p.g.a. att upprätthålla god kontakt och inte göra någon besviken. Detta kan tänkas vara 

väldigt påfrestande för kuratorerna, och återigen uppvisas ett behov av tydligare struktur kring 

vad kuratorns arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna behöver inte bara tydliggöras för 

kuratorernas skull, utan också för pedagogernas. Det är viktigt att de vet när de kan ta hjälp av 

skolkuratorn.  

  

Individen själv 

Wilkerson och Bellini (2006) påvisar vikten av stresshantering och copingstrategier. Att 

skaffa sig någon form av strategi vid problematiska situationer påverkar hur bra en person 

hanterar en stressfull situation. Detta kan liknas med det som Evans och Payne (2008) går in 

på när de talar om vikten av ”self-care” och att hitta en balans i arbetslivet. En del av den 

tredje frågeställningen i uppsatsen var att identifiera vilka individuella resurser 

skolkuratorerna har att tillgå vid en upplevelse av stress. Det som kunde uttydas av vår studie 

var att samtliga kuratorer upplever sig ha någon form av copingstrategi som de använder sig 

av under stressfulla perioder. Strategierna verkar skilja sig åt från person till person och om 

kuratorn befann sig på arbetet eller hemma. Men främst handlar strategierna om att släppa det 

man håller på med för en stund. Antingen genom att sluta tidigare, ta en promenad på skolan, 

få vara ensam en stund eller att arbeta praktiskt med händerna. Att få en paus i det man håller 

på med verkar således vara en gemensam nämnare för strategier i denna studie. Dessa är dock 

personernas egna strategier, vilka kan tänkas fungera olika bra då kuratorerna i sig verkade 

uppleva olika nivåer av stress på sina arbetsplatser.  

 

Wilkerson och Bellini (2006) samt Mullen och Crowe (2017) uppmanar båda till att 

skolkuratorer borde få större uppmuntran och kunskap kring att hitta personliga strategier som 

fungerar då det är en stor förebyggande del i skolkuratorernas stressreducering. Detta 

resonemang stöttas av oss författare och kan vara någonting som skulle kunna implementeras 

i utbildningen på universitet och högskola. En nackdel med detta skulle dock kunna vara att 

mer belastning läggs på program som redan är höga i arbetsbelastningen kring uppgifter och 

prov, alternativt att längden på utbildningen skulle behöva utökas en termin. Trots detta känns 

strategier betydelsefullt att arbeta med på tidigare nivå.  

 

Psykisk ohälsa och sociala medier 

Under planeringen av denna kvalitativa studie utvecklades en tanke om att kuratorers 

arbetsbelastning ökat parallellt med den psykiska ohälsans ökning i Sverige. En tanke vi hade 

var att flyktingkrisen var det som i störst omfattning hade påverkat den psykiska ohälsan, som 

i sin tur påverkade arbetsbelastningen för skolkuratorerna. Under intervjuerna framkom det 

dock att det skolkuratorerna upplevde hade störst inverkan på den psykiska ohälsan var 

sociala medier. Några av skolkuratorerna hänvisade till att sociala medier medförde ett större 

bekräftelsebehov hos dagens ungdomar. Tidigare om du mådde dåligt över någonting kunde 

du ringa en eller två kompisar för att få stöd, medan det idag läggs ut bilder både på snapchat, 

facebook och instagram som på några sekunder når ett tiotal, om inte ett hundratal, människor 

som i sin tur visar medkänsla och tycker synd om personen genom kommentarer. 

Bekräftelsebehovet blir mättat för den gången men växer sig även större. En annan plattform 

är instagram. Där handlar det om antal “likes” ens bild får, t.ex. när ungdomen lägger ut en 

bild på sig själv när hon/han snyggat till sig inför en fest eller liknande. Nästa gång personen 

lägger upp en bild på sig själv är att få ännu mer likes, och när detta inte sker blir personen 

ledsen och känner sig missnöjd med sitt utseende. Några av skolkuratorerna uppgav att den 
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psykiska ohälsan ökat “falskt”, d.v.s. att ungdomar idag har ett större bekräftelsebehov att 

fylla på grund av sociala medier, och att de utifrån det söker hjälp. Några av kuratorerna tror 

också att sociala medier bidragit med att det är “okej” att må dåligt idag. Ungdomarna ser 

andra lägga upp bilder eller skriva att de mår dåligt och det blir mer normaliserat. Vilket även 

bidrar till att det inte är lika tabubelagt att söka hjälp hos samhällets sociala instanser som 

skolkuratorn, barn- och ungdomspsykiatrin med fler. De skolkuratorer som benämnt sociala 

medier som en bidragande faktor till att arbetsbelastningen ökat har även påpekat att 

kränkningsärenden är betydligt fler. Det verkar idag vara enklare att kränka någon än tidigare. 

Berne, Frisén och Daneback (2016) bekräftar detta och menar att nätmobbning är ett 

“enklare” sätt att göra någon illa på då den som mobbar inte upplever ånger i samma 

utsträckning som när man faktiskt ser hur ledsen den andre blir av ens kommentar. Den 

uppfattning vi fått är att det även är enklare för att det görs bakom en skärm och man tror inte 

att man behöver stå till svars för det. Ungdomarna är medvetna om att det inte är lika lätt att 

“ta på” för oss vuxna när det sker över nätet. En annan bild som framkom är att det beror på 

att man som elev/ungdom är tillgänglig dygnet runt genom sina telefoner eller datorer. Det är 

inte bara i skolan ungdomarna kommer i kontakt med varandra längre.  

 

Det tidigare kunskapsläget som arbetats fram till denna studie bekräftar det faktum att fler 

skolkuratorer runt om i landet upplever att sociala medier är en stor del av varför 

arbetsbelastningen ökat. Uppdragets omfattning har ökat med social mediers framväxt i 

Sverige, men dessvärre har inga fler resurser fördelats ut efter det. Detta är något som 

Akademikerförbundet SSR:s undersökning “kartläggning av skolkuratorer” visar 

(Akademikerförbundet & Novus, 2016). Omkring 75 % av de 631 skolkuratorer som deltagit i 

undersökningen upplevde att arbetsbelastningen blivit större p.g.a. att de individuella 

kontakterna med elever som behöver stöd har ökat, vilket många av skolkuratorerna upplevde 

grundade sig i sociala mediers negativa följder. I enlighet med skolkuratorernas egna 

önskningar anser även vi att det skulle behövas en enskild anställd individ för att täcka dessa 

ärenden, då nätet är så pass lättillgängligt och stort idag. Ett annat alternativ är att det ska ingå 

fortbildningar för skolkuratorer inom ämnet, och att problematiken av detta samhällsfenomen 

borde tas hänsyn till i fördelningen av resurser på skolan. Ytterligare ett förslag till skolorna 

runt om i Sverige är att skärpa reglerna för kränkningar på nätet. När någon tagit en bild på 

någon i t.ex. omklädningsrummet behöver personen inte ens sprida den för att det ska vara ett 

brott (Polisen, 2016). Det kallas då för kränkande fotografering. Detsamma gäller när någon 

hittar på elaka saker om en annan elev och sprider runt på nätet, med andra ord förtal (Polisen, 

2016). Vid dessa tillfällen skulle varje skola kunna ha som regel att anmäla den som gjort 

detta. Det kan i sin tur medföra en rädsla för eleverna att gå över gränsen på nätet, någonting 

som idag verkar göras enkelt och utan att ha dåligt samvete. Nackdelen med detta är att det 

skulle kunna medföra en ännu större arbetsbelastning för personalen på skolan, dock utifrån 

ett kort perspektiv. Utifrån ett längre perspektiv skulle arbetsbelastningen minska parallellt 

med att kränkningar på nätet minskar på den aktuella skolan. 

Avslutande reflektioner  
Vår uppsats ger en bild av hur det ser ut för professionen exakt nu, här i Sverige, samt hur det 

ser ut i förhållande till utomlands. Trots att många studier i kunskapsläget var av kvantitativ 

karaktär samt var genomförda utanför Sverige så stämde vår studies resultat bra överens med 

mycket av det som de andra studierna påvisade. En skillnad som dock fanns var att 

dokumentationen i vår studie prioriterades bort för att ge plats till det humanitära arbetet i 

direktkontakt med eleverna. I en studie från USA däremot la skolkuratorerna största delen av 

sin tid på dokumentationen. Bortsett från det är våra studieresultat är ganska typiska, då de 
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liknar de resultat andra fått fram från liknande studier. Man skulle kunna se det som att våra 

resultat stärker andra studier av samma typ.  

 

Vidare forskning inom området behövs för att uppmärksamma uteblivandet av ett reglerat 

elevantal per kurator samt/ eller för att förtydliga (eventuellt bredda) arbetsbeskrivningen för 

skolkuratorer runt om i landet. Det är i dagsläget svårt att arbeta för att det är så pass otydligt. 

Vidare forskning skulle också kunna handla om hur man arbetar fram generella 

copingstrategier som fungerar för alla skolkuratorer, t.ex. genom en kvantitativ studie. 

copingstrategierna kan då utformas för att användas vid det akuta stresspåslaget, på 

arbetsplatsen. Om vi hade fått göra om denna studie idag, med dessa nya kunskaper i bagaget, 

hade vi varit intresserade av att fördjupa oss på området med sociala medier, då det var ett 

område vi inte hade tänkt ta hänsyn till från början men som några av kuratorerna i 

intervjuerna talade om och ansåg var viktig. En större kvalitativ studie kring detta skulle 

kunna göras där kuratorer, elever och föräldrar intervjuas kring hur de anser att sociala medier 

har en påverkan på ungdomars psykiska hälsa, vad som är positivt och negativt för att kunna 

få fram hur olika grupper ser på problemområdet, samt om detta skiljer sig och varför. Sociala 

medier är ett relativt nytt fenomen, som troligtvis i och med den teknologiska utvecklingen 

inte kommer att minska. Effekterna av psykisk hälsa hos unga i samband med sociala medier 

är därför viktiga att redogöra kring för att på ett tidigare plan kunna förebygga dem.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide 
  

Informera om: 
1. Att vi vill ta reda på hur arbetet har ändrats under de senaste åren pga den förhöjda 

psykiska ohälsan bland unga (Statistiska centralbyrån) 
2. Hur lång tid vi har till förfogande och att vi går igenom olika teman.  
3. Anonymitet och att det som spelas in och transkriberas kommer att raderas. 
4. Intervjun är frivillig. 
5. Hur resultaten kommer att användas 
6. Vart intervjupersonerna kan ta del av resultaten 
7. Om intervjupersonen har några frågor 

  

 

Generella frågor 
1. Hur länge har du arbetat som kurator? 
2. Hur många elever ansvarar du över? Vilka grupper? 
3. Ålder på barnen? 
4. Hur många skolor ansvarar du över? 
5. Besitter du någon speciell expertis? (t.ex. vidareutbildning, intresse för speciellt 

kunskapsområde) 
6. Skulle du kunna måla upp hur organisationen ser ut, och vart din plats är 
7. Hur tror du andra i verksamheten ser på din profession? (pedagoger, elevhälsa, ledning 

o.s.v.) 
 

Upplevelsen av sin arbetssituation 
1. Beskriv hur du upplever din arbetssituation? (vad är positivt/negativt?) 
2. (Arbetssituation i förhållande till arbetsbelastning?) 
3. Vad känner du att du lägger mest tid på i din arbetsvardag? 
4. Vad lägger du minst tid på? 
5. Anser du det vara en rimlig fördelning? 
6. Känner du att du har möjlighet att påverka planeringen av din tid?  
7. Hur ser du på ditt handlingsutrymme? (beslut o.s.v.) 

 

Stress 
1. Beskriv en situation där du känner att du inte har kontroll? 
2. Berätta hur arbetet har förändrats de senaste åren? (beroende på år i arbetet) (Varför 

tror du att det har blivit såhär?) 
3. En bild vi fått är att stressen har ökat. Varför tror du att stressen har ökat? / Varför har 

stressen inte ökat just här? 
4. Vilken inverkan har stress i arbetet? 
5. Hur tror du att det skulle kunna förbättras? 
6. 1 januari i år kom nya riktlinjer gällande aktiva åtgärder mot diskriminering. Hur 

arbetar ni med det? (kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet) (Har du tillräckliga 

kunskaper?)  
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Copingstrategier  
1. Upplever du att din organisation erbjuder dig stöd i arbetet, utifrån ett 

stressperspektiv? (Formellt och informellt) 

2. Vilket stöd skulle du vilja fanns? 

3. Har du några personliga strategier för att hantera stress? 

 

Pröva tolkningar 
1. Det verkar som att…. Stämmer det? 

 

Innan vi går 
1. Tacka  

2. Säga att man kan maila vid frågor eller komplettering 

3. Fråga om det går bra att vi mailar vid eventuell komplettering? 

 

 


