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Abstrakt  
 

Den insamlade empirin syftar till att besvara studiens frågeställningar gällande hur skolkuratorerna i 

denna studie påverkas av resursbrister inom skolan, samt vilken hjälp och stöd de får när de ställs 

inför utmaningar i arbetet. För att besvara dessa frågor har fyra verksamma skolkuratorer under 

intervjuer berättat om sina olika upplevelser inom yrkesrollen. Empirin har strukturerats med hjälp 

av innehållsanalys och har därefter tolkats och analyserats utifrån tidigare forskning och ett neo-

liberalistiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet har tillämpats för att empirin ska kunna förstås i 

samband med hur samhället påverkar den individuella skolkuratorn. Studiens resultat visar att de 

rådande resursbristerna för skolkuratorerna får konsekvenser både gällande yrkesutövandet och den 

egna hälsan. Slutsatsen av resultatet är att samhällets ekonomiska prioriteringar medför en risk för 

att elever inte kan ges bästa möjliga hjälp och att kuratorerna vid oförbättrade förutsättningar i 

arbetet riskerar utbrändhet.  

 

Nyckelord: Skolkurator, Resursbrister, Neo-liberalism, Arbetsmiljö, Hälsa.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Socionomer finns inom många av samhällets olika yrkesområden som t.ex. vård och omsorg, 

socialtjänst, förvaltning, juridik och kriminalvård, men denna uppsats berör vad som kan påstås vara 

ett av samhällets mest grundläggande områden, nämligen skolan. År 2011 bestämdes att satsning 

skulle göras på ökade resurser inom skolhälsovården, trots detta kvarstår problemet med en slitsam 

arbetssituation för de verksamma skolkuratorerna.  

 

Skolkuratorerna är skolornas socialarbetare som ska arbeta för att elever ska må bra och känna att 

de har det stöd de behöver för att klara av sin skolgång och utvecklas på ett bra sätt. Olika saker så 

som sociala relationer, familj, intressen, psykisk och fysisk hälsa är sådant som skolkuratorerna 

hjälper eleverna att bearbeta. Det är även faktorer som i högsta grad påverkar elevers privata liv och 

studieresultat. Svenska skolelevers sämre studieresultat har redan uppmärksammats i media 

åtskilliga gånger och det finns hypoteser om att detta delvis beror på den ökande psykiska ohälsan 

bland unga (Färlin, 2016). I en artikel beskrivs detta resultat bero på att eleverna känner sig mer 

stressade nu än förr, vilket bekräftats genom en nationell studie där skolbarnens hälsovanor 

uppmärksammats. Studiens resultat visar att den självupplevda stressen i skolan ökat kraftigt sedan 

slutet på 1990-talet (Ryltenius, 2016). Denna stress, press och psykiska ohälsa som ökar bland 

ungdomarna är delar av de sociala problem som en skolkurator har i uppgift att motverka.   

 

Skolkuratorernas arbetsuppgifter beskrivs mer utförligt i deras policydokument där det bland annat  

kan utläsas att skolkuratorn ska finnas nära eleverna samt arbeta förebyggande 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). Arbetsuppgifterna som beskrivs i policydokumentet är delvis 

utformade för att uppfylla de konventioner som Sverige antagit gällande barn och deras rätt till ett 

hälsosamt liv. FN:s Barnkonvention syftar t.ex. till att barn ska skyddas mot psykiskt och fysiskt 

våld, deras tyckande och tänkande ska respekteras, de ska få hjälp att återanpassa sig till samhället 

efter att de varit med om saker som påverkat dem negativt och de ska få hjälp i vägledning kring 

värderingar om mänskliga rättigheter (Utrikesdepartementet, 2015). Utifrån denna yrkespolicy och 

FN:s Barnkonvention går det att uttolka att en skolkurator ska finnas nära till hands när en elev 

behöver en vuxen att tala med. Men hur ser möjligheterna för detta ut idag?  

 

Varje år utformar regeringen ett så kallat regleringsbrev som för skolverket anger hur 

resursfördelningen ska se ut inom skolans olika utvecklingsområden. Vid en jämförelse av 
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regleringsbreven för 2013 och 2015 där det inte fanns någon vidare budget beskriven gällande 

elevhälsan, syns det att det för åren 2016 och 2017 skett en förändring där allt större fokus lagts på 

att utveckla just detta område. För år 2016 skulle enligt budget 150 000 000 kr läggas på 

personalförstärkning inom elevhälsan, men en större summa (386 000 000 kr) prioriterades att 

läggas på specialpedagogiska insatser. Budgeten i regleringsbrevet för 2017 såg lite annorlunda ut 

eftersom nya satsningar inom skolan lett till en utökad budget för de specialpedagogiska insatserna, 

medan satsningen på övrig personal inom elevhälsan till synes verkat stannat av. Gemensamt för 

dessa regleringsdokument är att det inte syns någon tillstymmelse till satsning specifikt på 

skolkuratorer, trots att studier visar att dessa yrkesutövare upplever en allt mer stressad 

arbetssituation (Akademikerförbundet SSR, 2017; Utbildningsdepartementet, 2013, 2015, 2017, 

2017).    

 

Det är i nutid allmänt känt att stress, utbrändhet och annan psykisk ohälsa är något som blivit allt 

vanligare i det moderna samhället. Faktum är att psykisk ohälsa i Sverige är den vanligaste orsaken 

till sjukskrivning bland kvinnor och det blir allt vanligare också bland män. Statistik visar att 

ungefär 47% av de som 2015 var sjukskrivna led av psykisk ohälsa och att majoriteten av dessa 

sjukskrivningar berodde på en psykiatrisk diagnos i form av ångest- och stressyndrom eller 

förstämningssyndrom (Försäkringskassan, 2016). Med den ökande arbetsbelastningen inom landet 

är det inte ovanligt att den psykiska ohälsan ökar även bland socialarbetare så som skolkuratorer. De 

utmanande arbetsuppgifter som dessa yrkesutövare ställs inför är ofta påfrestande och kan leda till 

psykisk ohälsa i form av stress, depression, utbrändhet etc. om de professionellas arbetssituation 

och hälsa inte uppmärksammas i tid.  

 

För att kunna förändra skolkuratorernas situation har SSR under 2017 låtit Novus genomföra en 

undersökning där skolkuratorer runtom i Sverige fått uttrycka sig i frågor kring arbetsmiljö och 

möjligheterna att genomföra arbetet enligt policy och lag. Utifrån denna undersökning har de 

kunnat fastställa att Sveriges skolkuratorer upplever en hög arbetsbelastning där hela 36% av 

undersökningsdeltagarna var och en ansvarade för över 501 elever. Mängden elever är en av de 

faktorer som gör att nästan 70 % av dessa skolkuratorer upplever att de inte hinner med det arbete 

de är ämnade att göra, de har inte tid att arbeta förebyggande och de hinner heller inte träffa elever i 

så hög grad som skulle behövas (Akademikerförbundet SSR, 2017). Resultaten av undersökningen 

har medfört att SSR föreslagit att ett statligt bidrag ska öronmärkas för skolkuratorer så att 

arbetssituationen kan förbättras för socialarbetare med just denna yrkestitel. SSR rekommenderar 

också att andra saker behöver förändras för att lösa kuratorernas situation, t.ex. ska ingen kurator 
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behöva ha fler än två skolor att ansvara för samt att 300 elever är ett riktmärke för när kuratorer 

anser att de kan fullfölja sitt arbete enligt lagens intentioner (Fränkel, 2016). 

 

För att åtgärda problemet med utveckling av psykisk ohälsa bland denna grupp socialarbetare  

behöver en omvärdering av resursfördelningen ske, alternativt att de faktorer som skolkuratorerna 

ser som problematiska kan åtgärdas på annat sätt. Denna uppsats ämnar kunna bidra med utökad 

kunskap och forskning kring skolkuratorers arbetssituation, samt ytterligare belysa vad 

konsekvenserna blir för dessa yrkesverksamma om resurstilldelningen inte förändras. Studiens 

huvudsakliga fokus är att undersöka skolkuratorernas upplevelser av arbetsmiljön, men ett mindre 

fokus riktas också mot att undersöka hur arbetssituationen påverkar skolkuratorerna gällande att 

utföra ett bra arbete för eleverna och i enlighet med regler och policys.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra skolkuratorer upplever resursbristerna inom 

skolhälsovården och vilka konsekvenser detta lett till i deras yrkesprofession.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever skolkuratorerna i de fyra kommunerna att deras yrkesprofessionalism påverkas 

av arbetssituationen? 

 Hur upplever skolkuratorerna i de fyra kommunerna att deras psykiska och fysiska hälsa 

påverkas av arbetssituationen? 

 Vilken hjälp och stöd får skolkuratorerna i de fyra kommunerna?  

1.4 Centrala begrepp  

Elevhälsoteamet och skolkuratorn  
Skolkuratorn är anställd på en eller flera skolor där denne ingår i ett sk. elevhälsoteam bestående av 

flera professioner så som skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog, men även studie-och 

yrkesvägledare samt specialpedagoger. Elevhälsoteamet har i uppgift att genom samverkan med 

olika aktörer hjälpa eleverna att klara av skolgången och stötta dem gällande deras psykiska och 

fysiska hälsa (Bremberg, 2004). Detta gör de genom att arbeta i enskilda samtal med eleverna, men 

även genom andra hälsofrämjande aktiviteter där större grupper involveras i ett förebyggande 

arbete. Skolkuratorn är inom elevhälsoteamet den profession som har störst fokus på elevernas 

psykosociala livssituation och är den som eleven kan vända sig till om denne vill prata om sin hälsa 

(funktionshinder, eget missbruk, oro, ätstörningar, sömnsvårigheter etc.), inlärning 

(prestationssvårigheter, låga studieresultat, inlärningssvårigheter, etc.), relationer inom skolan (hög 
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frånvaro, konflikt med personal, mobbing, etc.) eller om sin sociala situation utanför skolan 

(problematik i hemmet, övergrepp, dödsfall, ekonomi, flyktingproblematik, etc.) (D-Wester, 2005).  

 

Arbetsbelastning  
Som arbetstagare utsätts du alltid för någon grad av arbetsbelastning, detta är i sig inte negativt. 

Däremot kan bristen på resurser så som t.ex. tid och förmåga medföra en känsla av att arbetet blir 

alltför utmanande eller svårt att genomföra efter utformade krav och förväntningar. När 

arbetsbelastningen överskrider resurserna  under en längre tid och möjligheterna till återhämtning är 

låg blir arbetsbelastningen ohälsosam (Arbetsmiljöverket, 2015).  

 

Psykisk ohälsa  
Begreppet inkluderar en mängd olika problematik och sjukdomar vilka alla inte kan beskrivas i 

denna uppsats. Begreppets fokus inom detta arbete begränsas därför till att handla om stress, 

utbrändhet, depression och ångest vilka alla är vanligt förekommande företeelser i dagens 

effektinriktade samhälle. Stress är en reaktion som uppstår när individen utsätts för belastning som 

denne inte kan hantera utifrån sina befintliga resurser. Det kan handla om vardagliga situationer 

eller om mer dramatiska och tydligt negativa livshändelser som t.ex. personlig konkurs eller 

dödsfall inom familjen. När stressen blir långvarig kan belastningen upplevas övermäktig vilket 

t.ex. kan leda till svimningskänslor, trötthet, yrsel och muskelsvaghet tillsammans med andra 

fysiska symptom, men även psykiska symptom som t.ex. nedstämdhet och sorg är vanligt 

(Socialstyrelsen, 2003). Utbrändhet är ett resultat av långvarig stress och kan ses som en generell 

typ av utmattningssyndrom. Vid utbrändhet blir individen lätt trött, känner sig svag, kan bli yrslig, 

får initiativsvårigheter, blir känslomässigt labil eller lättirriterad och kan vara känslig för ljud 

och/eller ljus. Den som lider av utbrändhet har ofta svårt att organisera olika aktiviteter, har svårt att 

hantera möten med flera personer och har svårt att hantera krav eller göra saker under tidspress 

(Socialstyrelsen, u.å.). En depression påminner till viss del om utbrändhet. Tillståndet kan uppstå 

genom stress, men kan också uppstå om individen lider av somatiska besvär så som ätstörningar 

eller störd dygnsrytm. En person som lider av depression upplever en oförmåga till engagemang 

och positiv affektion samtidigt som den egna prestationen ses som högst bristfällig (Socialstyrelsen, 

2003). Ångest, så kallat ”generaliserat ångestsyndrom”, är en diagnos som kan tilldelas en individ 

som har en överdriven och ofta obegrundad rädsla och oro över olika prestationskrävande 

situationer. En individ som lider av generaliserat ångestsyndrom kan ha svårigheter att påbörja, 

utföra och slutföra arbetsuppgifter som en följd av trötthet och kan också uppleva symptom som 

rastlöshet, koncentrationssvårigheter, irritation, muskelspänningar, sömnstörning, hjärtklappning 

samt mag- och tarmbesvär (Socialstyrelsen, u.å.).    
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Handledning 
Professionellt och personligt stöd liksom konsultation och diskussion kring praktiskt utövande kan 

vara av stort värde för någon som på en daglig basis arbetar med människor. Sådant stöd kan 

erbjudas med en sk. handledare som antingen kan vara externt eller internt anställd. En extern 

handledare är inte anställd på samma arbetsplats som den som blir handledd. Detta innebär att 

möten mellan handledare och handledd kan ske på en annan plats än där den handledde arbetar och 

sker oftast med bestämda mellanrum. En intern handledare däremot är anställd inom den 

handleddes organisation och är därmed oftare tillgänglig inom verksamhetens egna lokaler. Den 

interna handledningen kan också ske genom kollegial handledning, d.v.s. att kollegor på samma 

arbetsplats hjälper och stöttar varandra. Handledning syftar till att hjälpa den anställde att utveckla 

ett professionellt förhållningssätt till de egna värderingarna och problemlösningssätten. När en 

anställd blir externt handledd är det den professionelle som själv bär ansvaret för att arbetet 

genomförs på ett korrekt sätt, vid intern handledning däremot är det ledaren eller handledaren som 

bär detta ansvar (Killén, 2008).  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Skolkuratorns arbete 

Skolkuratorn hade till en början som uppgift att stötta barn till att närvara i skolan, samt att ge 

lärarna information om olika omständigheter som rör barnen. Dagens skolkuratorer är betydligt mer 

kluven i sin yrkesroll gällande huruvida de ska hjälpa eleverna med deras personliga problem, som 

t.ex. olika diagnoser, eller om de ska fokusera på att åtgärda de strukturella problem som är orsaken 

till elevernas svårigheter (Corbin, 2005).  De främsta uppgifterna skolkuratorn har idag handlar om 

att hjälpa eleverna att nå studiemålen, men även att hjälpa dem utvecklas socialt och personligt. 

Genom individuella samtal och gruppsamtal stöttar skolkuratorn eleverna i komplexa situationer 

gällande saker som bland annat depression, graviditet, missbruk och våld (Corbin, 2005; Richard & 

Sosa, 2014). 

 

Till arbetsuppgifterna hör också att arbeta tillsammans med lärare och andra aktörer inom skolan 

(Gündüz, 2012). Genom samverkan med annan skolpersonal kan skolkuratorn ta reda på vilka 

faktorer som orsakar problem för eleverna och kan sedan påbörja arbetet med att åtgärda dem. 

Skolkuratorn kan också ha i uppgift att underlätta kontakten mellan föräldrar och skolan och på så 

vis öka föräldrarnas medverkan i beslut kring eleverna. Genom samverkan med de olika aktörerna 

så som personal och föräldrar kan skolkuratorn med information om elevens behov hjälpa till att 

utforma läroplaner och mål på ett sätt så att eleverna kan nå de akademiska målen (Corbin, 2005). 

Skolkuratorn ska också arbeta förebyggande på ett sätt där de inte träffar eleverna. Detta innebär att 

de ska konsultera tillsammans med olika aktörer både inom och utanför skolan samt utvärdera 

program och interventioner de använder i sitt arbete vilket kan förbättra kommande insatser 

(Richard & Sosa, 2014).  

 

Idag är ekonomin av högst betydande roll gällande hur olika institutioner och myndigheter kan 

utforma sitt arbete. I Storbritannien finns ett exempel på hur den ekonomiska situationen lett till 

förändring av arbetets utövande. Effektivisering kan bevisligen påverka upplevelsen av arbetet 

eftersom skolkuratorerna i detta fall upplevde de nya arbetsmetoderna som mer åtstramade och 

formaliserade än tidigare. Det nya arbetssättet har för många skolkuratorer inneburit färre antal 

träffar med eleverna än tidigare, ibland träffar de en elev endast en gång istället för att träffa eleven 

så många gånger som denne önskar. Skolkuratorerna menar däremot att det nya arbetssättet inte 

enbart är av negativt slag, de tycker att formaliseringen innebär tydlighet i arbetet och det nya mer 

IT-anpassade systemet har inneburit att många elever kan få hjälp via nätet och därmed inte kommer 
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in för samtal hos kuratorn. It-supporten innebär dessutom att skolkuratorerna får tillgång till 

uppgifter om eleverna som är till hjälp inför kommande träffar med dem (Randall & Bewick, 2016).   

2.2 Krav, förväntningar och synen på skolkuratorns roll 

Att arbeta som ensam skolkurator på en skola kan öka möjligheterna kring att utveckla och styra 

riktlinjerna mer och därmed ge känslan av utökad kontroll i det vardagliga arbetslivet. Det finns 

dessutom en slags prestige i att arbeta som ensam skolkurator på en skola eller inom en skolregion. 

En sådan anställningssituation har visat sig medföra mer uppskattning från kollegor och en egen 

uppfattning om rollen som mer värdefull. Specifikt kvinnor i en sådan isolerad anställning har visat 

sig i högre grad uppleva sig som respekterade, värdefulla, effektiva, progressiva och framgångsrika 

i sin yrkesroll (Sutton, 1988).  

 

Synen på skolkuratorns roll är däremot något som länge ställt till problem och orsakat missförstånd 

inom skolan. Lärare och annan personal kan ha svårt att förstå skolkuratorns värde, kan tycka 

dennes roll är onödig eller att denne med sitt annorlunda perspektiv inte kan bidra med bra input i 

deras arbete (Butler & Constantine, 2005; Corbin, 2005). En sådan syn på skolkuratorns roll 

tillsammans med krav som motsätter sig varandra, höga förväntningar och en osäkerhet i 

yrkesrollen leder till stress och utveckling av utbrändhet hos den skolverksamma socialarbetaren 

(Butler & Constantine, 2005).  

 

Olika aktörers bristande förståelse för vad skolkuratorns roll och uppgifter innebär medför att 

skolkuratorerna tilldelas många icke-kurativa uppgifter, så som tex att eftersöka information för 

förbättrad praxis, vilket upptar både tid och energi. På grund av denna tvetydighet i rollen tar 

skolkuratorerna sig an olika uppgifter utifrån en osäkerhet om vem som ska göra dem eller på grund 

av andras förväntan om att de ska lösa problemen. En del skolkuratorer tycker däremot att de icke-

kurativa uppgifterna kan vara bra för att knyta positiva relationer med olika aktörer så som lärare 

och elever. De tycker också att de icke-kurativa uppgifterna kan ge dem chans till att på olika arenor 

få öka skolkuratorns synlighet (Bardoshi, Schweile & Duncan, 2014).  

2.3 Arbetets påverkan på kuratorns hälsa och yrkesutövning  

Effektivisering medför ofta ett ökat antal elever som skolkuratorerna ansvarar för, vilket är en faktor 

som påverkar skolkuratorernas prestation och hälsa. Ett högt antal elever genererar stress och 

medför ofta en känsla av oförmåga gällande att klara av jobbet (Gündüz, 2012). Känslan av 

oförmåga och att inte kunna prestera är i sin tur något som visat sig höra samman med känslomässig 

utmattning och kan vid brist på stöd leda till utbrändhet (Butler & Constantine, 2005). Följderna av 
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en åtstramad ekonomi och ett effektiviserat metodsystem ger också skolkuratorer i Storbritannien en 

ökad arbetsbörda. Detta avslöjas genom ett fullbokat schema och att kuratorerna inte alltid har tid 

för de uppgifter som handlar om annat än individuella samtal med eleverna. Följderna av ett tajt 

schema innebär således att skolkuratorerna hamnar i kläm och det nya effektiviserade arbetssättet 

går därmed ut över deras välmående och känsla av tillfredsställelse i jobbet (Randall & Bewick, 

2016).  

 

Som tidigare nämnt är det vanligt förekommande att skolkuratorer också utför icke-kurativa 

arbetsuppgifter, vilket medför personliga och yrkesmässiga effekter. Det icke-kurativa arbetet 

upptar tid från möten med elever, pappersarbete och samverkan med andra samt minskar 

möjligheterna att förbereda samtal och möten på ett önskvärt sätt. Detta genererar en känsla av 

utmattning och utbrändhet hos kuratorerna, samtidigt som de blir stressade och frustrerade eftersom 

de inte får lägga tiden på de uppgifter de anser är viktigast. Upplevelsen av slöseri med tid och 

resurser medför också en känsla av mindre värde, att inte kunna vara till hjälp för eleverna och att 

arbetet inte längre är njutbart. De icke-kurativa uppgifterna riskerar därmed i hög grad att leda till 

utmattning, negativ arbetsmiljö och även till påfrestningar inom det privata livet (Bardoshi et al., 

2014).  

 

Även miljön som skolkuratorn arbetar inom är avgörande för hur skolkuratorn påverkas i sitt arbete. 

Skolkuratorer som arbetar i stadsmiljö har visat sig vara mer utsatta gällande känslomässig 

utmattning än de som arbetar i förort eller på landsbygd, de upplever sig också behöva distansera 

sig mer till arbetet genom en slags avpersonifiering. Detta kan bero på att skolkuratorerna i städer 

arbetar med problem av en annan karaktär jämfört med skolkuratorerna i de övriga miljöerna. 

Skillnaden i problemens karaktär handlar om att barn i städer ofta redan i låg ålder upplever 

samhällets problem med överbefolkning, fattigdom och kriminalitet vilket genererar svårare 

problem gällande deras mentala hälsa. Arbetet med dessa problem kan medföra mer stress och 

utbrändhet för skolkuratorerna i denna miljö (Butler & Constantine, 2005). På landsbygden är det 

inte ovanligt att skolkuratorer arbetar isolerat, d.v.s. som, nämnts tidigare, ensam skolkurator på en 

skola eller i en skolregion. En sådan isolering medför olika grad av press och beroende på hur den 

professionelle upplever sin situation kan denne bland annat utveckla ångest, vilket kan medföra 

isolering från kollegor, eller rädsla, som oftare leder till uppsökande av stöd från annan personal 

(Sutton, 1988).  

2.4 Handledning och stöd  

Skolkuratorer har en speciell roll där de har i uppgift att hjälpa elever med deras psykosociala 
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problem, men de måste i sin roll också skapa en balans så arbetssituationen inte får negativa 

konsekvenser. Eftersom bristen på stöd ökar risken för utbrändhet är det viktigt att skolkuratorn får 

ett bra stöd samt att denne granskar sig själv och övervakas av andra. Stödet hjälper den 

professionelle att tro på den egna förmågan och övervakningen avser att ge denne möjlighet till stöd 

och konsultation genom kollegor (Butler & Constantine, 2005; Gündüz, 2012). Andra aktörer så 

som lärare, andra kuratorer, administrativ personal och föräldrar kan tillsammans med praktiska 

övningar vara till hjälp som stöd i arbetet. Goda professionella relationer leder nämligen till lägre 

grad av utbrändhet och ett korrekt yrkesutövande kan också minska stress i yrkesrollen (McCarthy, 

Van Horn Kerne, Calfa, Lambert & Guzmán, 2010). Stödet i de professionella relationerna 

inkluderar även skolornas rektorer som har en viktig roll gällande kuratorernas hälsa. Skolkuratorer 

har uttalat att bristen på stöd av rektorer tillsammans med handledning av disciplinärt slag har varit 

direkt kopplat till upplevelsen av personlig utbrändhet (Bardoshi et al., 2014).  

 

Det privata stödet i form av stöttning från vänner och familj har också bekräftats vara viktigt, 

speciellt för kvinnliga skolkuratorer som arbetar inom en isolerad miljö. I relation till detta har det 

framkommit att det finns risk för att manliga skolkuratorer ser på stöd som något som inte behövs i 

rollen som skolkurator, vilket kan påverka dem negativt. Kvinnor däremot tenderar att ha lättare för 

att ta hjälp av kollegor på sin arbetsplats (Sutton, 1988). Kön kan utifrån detta ses som en faktor 

gällande hur stöd och hjälp genom kollegor brukas.  

 

Erfarenhet inom yrkesrollen är också en faktor som visat sig ligga till grund för hur stödet på 

arbetsplatsen tas till vara på. De som arbetat en längre tid som skolkurator tenderar att ta emot mer 

hjälp och stöd av kollegor vilket effektivt minskar känslan av utbrändhet (Butler & Constantine, 

2005). Erfarenheten innebär däremot inte att den isolerade skolkuratorn blir hjälpt när det handlar 

om att utveckla arbetet som är specifikt för den egna yrkesrollen. I och med att skolkuratorn har en 

utbildning som skiljer sig från de övriga anställda inom skolan kan det för denne vara svårt att på 

egen hand utveckla arbetet till att vara mer systematiskt baserat. Böcker och artiklar kan vara till 

hjälp i utformandet av det systematiska arbetet, men det blir i sådana situationer tydligt att det vore 

önskvärt att vara mer än en skolkurator på arbetsplatsen (Corbin, 2005).  
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2.5 Teoretiskt perspektiv  

För att förstå hur skolkuratorerna på ett strukturellt plan påverkas i sitt arbete är det av vikt att förstå 

hur arbetssituationen för anställda inom det sociala arbetet i helhet påverkas av en av samhällets för 

tillfället kanske mest framträdande ideologier, nämligen neo-liberalismen. Under större delen av 

1900-talet utvecklades Sverige som en stark välfärdsstat där befolkningen kunde känna trygghet i 

att ha den offentliga sektorn som stöd. Den offentliga sektorn hade då som uppgift att tillhandahålla 

invånarna förmåner och tjänster, samtidigt som den också reglerade marknadsekonomin genom att 

omfördela resurser och minska de socioekonomiska skillnaderna i samhället. Globaliseringen och 

neo-liberalismens spridning har däremot förändrat maktfördelningen vilket lett till att den offentliga 

sektorn inte längre är ensam om att erbjuda tjänster till de individer som behöver hjälp. Den privata 

sektorn har genom ideologin vuxit och stärkts genom utökade möjligheter, samtidigt som kontrollen 

över samhällets individer ökar. Olika privata aktörer har genom den sk. ”fria marknaden” fått 

chansen att överta uppgifter som tidigare utförts av den offentliga sektorn, exempelvis inom vård, 

skola och socialt arbete. När den fria marknaden utför tjänster av högre kvalitet än den offentliga 

sektorn skapas en obalans i välfärdssystemet där kvaliteten på stöd och vård bestäms av individens 

tillgång på pengar; de som har mer pengar kan vända sig till den privata sektorn, de som har mindre 

pengar tvingas vända sig till den offentliga sektorn (Jönsson, 2015).  

 

Samtidigt som detta sker har också neo-liberalismen medfört en försämrad arbetssituation för de 

anställda inom det sociala arbetet. Ideologin har bland annat lett till ett utökat behov av kontroll och 

utvärdering, eftersom detta krävs för att möjliggöra effektivisering. Det administrativa arbetet och 

dokumentation är därför något som upptar tid från det faktiska arbetet med klienter och medför 

ökad arbetsbelastning, stress och större risk för uppsägning eller sjukskrivning bland de anställda. 

Fokus på effektivitet och knappa resurser gör också att problemen med hög personalomsättning, 

dåliga arbetsförhållanden och låg lojalitet till arbetsplatsen blir tydligare. Den höga 

personalomsättningen beror delvis på att socialarbetarna förflyttar sig till den privata sektorn av 

olika skäl samtidigt som det är svårt att rekrytera ny, erfaren personal. Bristen på kompetens är i sig  

en faktor som gör att arbetsförhållandena blir påfrestande, men även ständigt utbyte av personal är 

något som påverkar de anställda negativt (IVO, 2014; Jönsson, 2015).  

 

Neo-liberalismen tvingar också socialarbetare att arbeta på ett visst sätt där byråkratin är stark för 

att hålla nere på den offentliga sektorns utgifter. De professionella kan uppleva sig vara ”hårda 

poliser inom välfärdsstaten” som ställer en mängd frågor, samlar in information och kontrollerar 

klienternas hem och livsstil. Denna datainsamling sker ofta för att organisationen inte ska kunna 
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anklagas om något går fel, snarare än att informationen ska ge kunskap om bäst lämpad insats. De 

interventioner som används ska vara evidensbaserade, men så länge det inte handlar om barn 

präglas insatserna av en kontrollerande auktoritet där klienterna tvingas att ändra sitt beteende och 

livsstil, eller ta myndigheternas konsekvenser av att inte göra det (Rogowski, 2012). Ideologin 

medför också en ökad professionalisering, vilket innebär att den som har mest kunskap är den som 

tillåts bestämma, men denna kunskap handlar inte om erfarenhet utan snarare om synen på hur 

resurser ska fördelas och arbetet med individer ska effektiviseras. Detta innebär kort och gott att 

socialarbetarnas perspektiv och deras erfarenhet inte tas till vara på, kritik riktad mot samhällets 

struktur och institutionella miljö hamnar i skymundan när auktoriteter sätter fokus på individens 

problem och effektivitet, istället för på det förebyggande och främjande arbetet som tidigare ansågs 

vara så viktigt (Jönsson, 2015). 

 

Det neo-liberalistiska perspektivet fokuserar som förstått på effektivisering, resursfördelning och 

privatisering, där de stora angelägenheterna rör marknadsföring, minskning av offentliga utgifter 

och kontroll av det sociala arbetet (Rogowski, 2012). Den generella uppfattningen inom ideologin 

är att välfärdsstaten är kostsam, överbelastad, ineffektiv och inkapabel att göra sig av med 

fattigdom. Individen ses som ansvarig för sina egna problem samtidigt som staten ska arbeta för att 

invånarna ska vara ”aktiva och produktiva” så de inte är en börda för staten eller kräver rättigheter 

utan att svara för sina skyldigheter (Jessop, 2002; Jönsson, 2015).  

 

Inom den neo-liberalistiska ideologin kan flera olika aspekter urskiljas som ses prägla teorin och 

dess inverkan på samhället. Liberaliseringen är en aspekt som handlar om att främja en fri 

konkurrens där ekonomin och den sociala strukturen blir marknadsorienterad. Att den blir 

marknadsorienterad syftar till att det är tillgång och efterfrågan som styr vilka produkter och tjänster 

som erbjuds och att konkurrensen regleras av aktörerna själva i förhållande till andra verksamheter.    

 

Privatiseringen i sin tur handlar om att privata aktörer ska tillåtas styra marknaden mer och 

konkurrera med den offentliga sektorns tjänster. På så sätt ska den offentliga sektorns utgifter 

minskas eftersom medborgarna får en ökad valmöjlighet där de kan välja att vända sig till privata 

aktörer istället för till de statliga verksamheterna (Jessop, 2002). Detta skulle innebära att den 

privata sektorns verksamheter avlastar den offentliga sektorn gällande medborgarnas behov av 

service och hjälp. 

 

Marknadsmakten handlar om hur olika aktörer genom konkurrens tvingar den offentliga sektorn att  

förändra sin funktion, där det också är önskvärt att de privata aktörerna genom avtal ska överta 
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uppdrag som den offentliga sektorn traditionellt sett haft hand om. Marknadsmakten innebär att det 

uppstår ett behov av att effektivisera verksamheterna inom den offentliga sektorn, så att servicen 

blir så bra som möjligt i förhållande till den kostnad detta medför för staten och skattebetalarna 

(Jessop, 2002).   

 

Studiens frågeställningar handlar om hur skolkuratorerna påverkas av samhällets ekonomiska 

intressen och den resursfördelning som råder. Det neo-liberalistiska perspektivet är därför relevant 

att utgå ifrån då teorin kan förklara hur samhällets förändringar skett till följd av denna ideologi.  

Ideologin strävar efter att främja den privata sektorn, men även den offentliga sektorn med de 

kommunala skolkuratorerna påverkas. Stress, brist på stöd och en känsla av uppgivenhet kan vara 

följder av den effektivisering som neo-liberalismen inneburit.  

Utifrån neo-liberalismen som perspektiv är det möjligt att analysera och förstå hur olika faktorer 

kan påverka skolkuratorerna i deras arbetsmiljö där effektiviseringen kanske är den faktor som mest 

tydligt påverkar dem i det dagliga arbetet.   
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3. Metod  

3.1 Vetenskapsteoretisk positionering 

Hermeneutiken är en teori som i början syftade till att tolka och förstå texter av olika sort, 

framförallt texter av religiöst slag. Teorin tillämpas idag också vid tolkningen av empiriskt insamlat 

material så som intervju-transkriberingar, diskurser och handlingar inom diverse ämnesområden 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Teorins fokus ligger på att tolka meningen av det som 

framkommer i empirin och att se bortom den kontext som materialet uppkommit i, vilket inbegriper 

den historiska och sociala kontexten (Bryman, 2011). Detta innebär att forskaren behöver ha en 

förståelse för att den insamlade empirin har uppstått under specifika förhållanden vilket gör att 

materialet inte automatiskt är överförbart till andra situationer där kontexten ser annorlunda ut 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke har studiens empiri tolkats med hänsyn till den 

kontext den uppkommit inom och materialet syftar till att vara representativt endast för de fyra 

skolkuratorerna som medverkat i studien. En kort beskrivning av den kontext som kuratorerna 

befinner sig i framställs i början av studiens resultatdel. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur det ibland uppfattas som att en metod måste vara 

objektiv för att vara av vetenskaplig karaktär. Med hermeneutiken som ansats eftersträvas däremot 

inte objektivitet. Istället eftersträvar den hermeneutiska forskaren en medvetenhet om hur den egna 

förförståelsen påverkar tolkningen, så att materialet kan analyseras på ett så genuint sätt som 

möjligt, där respondenternas perspektiv är i fokus. Denna beskrivning utgår från ett av 

hermeneutikens många tolkningssätt, där forskaren gör sig medveten om att det inte finns någon 

förutsättningslös tolkning av en text och att alla tolkningar av empirin har formats utifrån hur 

frågorna till texten har formulerats (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån detta tolkningssätt har 

forskaren i denna studie försökt vara medveten om hur den egna förförståelsen och tolkningen 

påverkat studiens utformning och resultat redan från valet av forskningsämne och formulering av 

forskningsfrågorna, till hur empirin analyserats och redovisats i resultatet och diskussionen.  

 

Enligt hermeneutiken finns ingen objektiv och absolut sanning, tvärtom ses individens subjektiva 

förståelse och tolkning ligga till grund för hur denne upplever världen (Bryman, 2011). Genom att 

tolka och analysera skolkuratorernas upplevelser, känslor och åsikter har denna studie ämnat 

försöka förstå individerna utifrån deras livssituation, och omvänt försökt förstå livssituationen 

utifrån individerna (Alvesson & Sköldberg, 2007). För att minimera förförståelsens inverkan på 

tolkningen har forskaren under studiens gång reflekterat över sin roll och ställt sig frågande till den 



19 

egna uppfattningen av empirins innehåll. Forskaren har genom en ständig nyfikenhet eftersträvat att 

på ett neutralt sätt uttolka också sådant innehåll som inte förväntades förekomma i studien. 

3.2 Forskningsdesign 

Den kvalitativa forskningen handlar inte om att samla data för att kunna göra generaliseringar om 

grupper och individer, utan tvärtom vill den visa på detaljerna som skiljer individer åt. Detta är en 

beskrivning där kvalitativ forskning beskrivs utifrån vad kvantitativ forskning inte är, vilket Bryman 

(2011) menar är problematiskt eftersom det inte visar på den bredd kvalitativ forskning utgör. 

Denna bredd handlar bland annat om de olika metoder för datainsamling som används inom   

kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder samt 

litteraturfokuserade metoder är alla olika sorter av kvalitativa datainsamlingsmetoder (Bryman, 

2011). 

 

Bryman (2011) förklarar att den kvalitativa forskningen bygger på att lägga fokus på ord och inte 

siffror. Dessa ord ska vara beskrivningar gällande hur undersökningspersonerna upplever världen; 

vilken beskrivning och kontext forskningen utgår ifrån; processen av framställning av empiri; 

flexibilitet och strukturlöshet samt begrepp och teorier som är aktuella inom studien. Detta innebär 

däremot inte att det inte kan förekomma siffror eller statistik i kvalitativa studier. För att följa den 

kvalitativa metodens olika steg i utformningen av detta arbete har studien inletts med en 

beskrivning av de generella frågeställningarna som är aktuella. Senare har urvalet för studien 

definierats, d.v.s. vilka som är aktuella att undersöka. Efter att målpopulationen definierats kunde 

insamling av data ske för att sedan analyseras och redovisas i forskningsrapporten (Bryman, 2011). 

 

Den kvalitativa metoden är en induktiv metod vilket innebär att forskaren i ett första skede utan 

förutbestämd mening ska undersöka målgruppen för att senare förklara resultatet med hjälp av 

teorier (Bryman, 2011). Vilka teorier som kan användas varierar och beror på vad studien har för 

slags forskningsfråga. Den teori som är aktuell inom denna studie är neo-liberalismen som 

redovisas under kapitlet ”Teoretiskt perspektiv”. I denna studie har den kvalitativa metoden gett en 

möjlighet att anpassa datainsamlingen efter behoven i de specifika mötena med 

undersökningspersonerna. Denna flexibilitet har gjort det lättare att få djupare kunskap om det som 

undersökts vilket varit av största värde i denna studie. Metoden lägger fokus på data som är i 

”ordform” vilket lämpar sig för denna studie där resultatdelen bland annat består av 

sammanfattningar av upplevelser och åsikter. Utifrån det geografiska område som studien bearbetat 

har det varit lämpligt att använda en kvalitativ metod eftersom området inkluderar ett begränsat 

antal skolkuratorer, vilket inneburit att det varit lättare att få tag på ett fåtal respondenter snarare än 
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ett par hundra som skulle krävas för en kvantitativ studie.  

3.3 Metod för datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som använts i studien är en så kallad kvalitativ forskningsintervju i form 

av semistrukturerade intervjuer. Denna form av datainsamling innebär att intervjuaren och en 

intervjuperson enskilt träffas, ansiktet mot ansikte, för att samspelt producera ny kunskap inom det 

aktuella forskningsområdet. Datainsamlingsmetoden har krävt att forskaren varit väl insatt i ämnet 

som behandlats, samt att denne besuttit en god förmåga gällande att uppfatta intervjupersonerna 

både gällande muntlig och kroppslig kommunikation (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom denna 

studie behandlat ett så pass stort geografiskt område har det varit lämpligt att använda 

telefonintervjuer i de fall undersökningspersonen befunnit sig långt bort från intervjuaren, medan 

personliga möten skett i de fall det varit möjligt. Telefonintervjuerna har skiljt sig från de 

semistrukturerade intervjuerna på så vis att forskaren inte lika lätt har kunnat uppfatta 

undersökningspersonernas kroppsliga kommunikation vilket har gjort det svårare att ställa 

anpassade följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Innan intervjuerna ägde rum förberedde forskaren intervjufrågorna noggrant genom att göra ett 

frågeschema där de generella frågorna för studien punktades upp. Detta frågeschema, eller 

intervjumall, utgjorde en grund för intervjuerna men följdes inte strikt från t.ex. fråga 1-5 i 

numerisk ordning. Forskaren avgjorde själv vilken fråga som passade att ta upp i vilket skede av 

intervjun. Forskaren avgjorde också om och vilka följdfrågor som skulle ställas för att generera mer 

detaljerade svar (Bryman, 2011). Intervjuerna skedde öppet med innebörden att forskaren i början 

av varje intervju kort förklarade syftet med studien samt att intervjun skulle spelas in, därefter 

påbörjades själva intervjun med frågor enligt mallen. Samtliga frågor i frågemallen behandlades 

under alla intervjuerna, detta för att varje intervju i studien skulle utgå från samma 

grundfrågeställningar så inte helt olika teman behandlades med de olika intervjupersonerna. 

Frågorna i intervjumallen har varit både av tematisk och dynamisk karaktär vilket innebär att de 

bidragit till en utökad kunskap om individernas upplevelser av arbetssituationen som skolkurator, 

samtidigt som relationen till individen stärkts under intervjun. Frågorna har utformats utifrån de 

teman som är aktuella inom studien och har varit av olika slag så som t.ex. inledande frågor och 

strukturerade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). De teman som är aktuella inom studien är:  

-Hälsa (upplevelsen av arbetets påverkan på den egna psykiska och fysiska hälsan) 

-Tillfredsställelse (upplevelsen av att kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt enligt lag, policy och 

egna värderingar) 
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-Förväntningar (upplevelsen av de förväntningar de ställs inför i arbetet) 

-Det professionella stödet (upplevelsen av det stöd de får i sin yrkesroll med tillhörande uppgifter) 

-Det känslomässiga stödet (upplevelsen av det känslomässiga stödet de behöver som individ) 

 

Med intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjuerna in via elektronisk utrustning (diktafon) så 

att de efteråt kunnat transkriberats och analyserats på ett korrekt sätt. I och med att intervjuerna 

spelades in kunde forskaren under varje intervju fokusera helt på det aktiva lyssnandet då denne inte 

behövde föra löpande anteckningar (Bryman, 2011). De inspelade intervjuerna har transkriberats 

ordagrant och innehåller också ”ord” som beskriver reflektioner över om intervjupersonerna t.ex. 

suckat eller andats tungt. Syftet med detta vara att underlätta tolkningen och analyseringen av 

materialet. 

3.4 Urval 

Eftersom det geografiska område som studien behandlar har ett relativt lågt populationsantal i 

förhållande till dess area är det också begränsat hur många skolkuratorer som finns inom området. 

Urvalet begränsades utifrån detta, och utifrån tidsaspekten gällande när uppsatsen skulle vara färdig, 

till att inkludera endast fyra skolkuratorer. Studiens urvalsmetod bygger på ett stratifierat urval som 

följts av ett slumpmässigt urval. Det stratifierade urvalet syftade till att definiera den önskade 

målpopulation genom att avgränsa rampopulationen och därefter genom två kriterier även definiera 

aktuella individer. Ett stratifierat urval innebär en användning av stratan, d.v.s. en systematisk 

indelning utifrån vissa bestämmelser, vilka i denna studie har använts på två nivåer. Den första 

nivån av strata utgjordes av de två kriterier som deltagarna var tvungna att uppfylla. Den andra 

nivån av strata utgjordes av den gruppindelning som syftade till att sortera in skolkuratorerna i olika 

grupper/stratan utifrån vilken kommun de var anställd inom (Bryman, 2011). De två kriterier som 

skulle uppfyllas var att:   

1. undersökningspersonen i fråga skulle vara anställd som skolkurator vid någon av kommunernas 

skolor;  

2. undersökningspersonen oavsett anställningsform skulle ha varit oavbrutet anställd på samma 

arbetsplats i minst sex månader.  

 

Det första kriteriet syftade till att utifrån deltagarnas liknande förutsättningar och arbetsförhållanden 

möjliggöra en jämförelse av deras upplevda arbetssituationer. Det andra kriteriet syftade till att den 

information som framkommit i undersökningen ska synliggöra yrkesgruppens många olika 

erfarenheter, samtidigt som kriteriet också medförde en avgränsning där fokus lades på nuvarande 

arbetsförhållanden och inte tidigare anställningar. Genom att använda anställningstiden som 
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avgränsning var det möjligt att inkludera både de som arbetat en längre tid som skolkurator och de 

som var relativt nyanställda men som ändå hunnit skapa sig en viss uppfattning om sin arbetsplats 

och sina arbetsförhållanden.  

 

För att nå ut till personerna inom rampopulationen kontaktades kommunernas enhetschefer för 

elevhälsan och/eller de individuella skolkuratorerna inom de sex utvalda kommunerna. Dessa sex 

kommuner valdes strategiskt i syfte att kunna jämföra två populationsmässigt större kommuner med 

två mindre, samtidigt kontaktades två kommuner i reservsyfte. Efter att kontaktuppgifter till alla 

skolkuratorer inom det valda området erhållits skickades en inbjudan om deltagande ut via mail. 

Utifrån beräknad tidsåtgång för senare moment i uppsatsarbetet fick de inbjudna skolkuratorerna 

endast en vecka på sig att besvara sin inbjudan. Vid svarstidens slut hade inte alla skolkuratorer 

svarat på sin inbjudan trots telefonpåminnelse, och inte heller alla kommuner hade en frivillig 

representant. Däremot hade ett antal skolkuratorer från fem av kommunerna tackat ja till att delta i 

studien. Utifrån intresset för att använda jämförelseperspektivet i analysen prioriterades fyra av 

dessa kommuner vid valet av deltagare.  

 

När skolkuratorerna i de fyra valda kommunerna hade definierats kunde ett stratifierat och ett 

slumpmässigt urval ske. Detta urval gjordes genom att skolkuratorerna först utifrån 

anställningskommun delades in i fyra grupper/stratan (Bryman, 2011). Därefter kunde det 

slumpmässiga urvalet användas genom att det i var och en av de fyra grupperna drogs en person 

som representant för sin kommun. Det slumpmässiga urvalet innebar att alla individer inom varje 

strata hade lika stor chans att bli utvald. Denna slumpmässighet gjorde att studiens externa validitet 

ökade eftersom mänskliga faktorer inte kunde påverka lika mycket som om 

undersökningspersonerna valts utifrån vissa kriterier (Bryman, 2011). Urvalsmetoden medförde 

också att deltagarna bestod av både kvinnor och män i slumpmässigt antal. Anledningen till att 

urvalet inte reglerades på ett sätt som skulle främja lika könsfördelning motiveras med att studien 

inte intresserat sig specifikt för genusfrågor.  

 

En komplikation som uppstod efter att intervjuerna påbörjats var att en av de fyra utvalda 

skolkuratorerna inte längre hade möjlighet att delta i studien. Detta bortfall resulterade i att 

jämförelseperspektivet inte var möjligt att använda vid analyseringen av insamlad data. Utifrån 

tidsbrist valdes en ny deltagare ut på premisserna att denne tidigare tackat ja vid inbjudan och att 

denne genom sin medverkan kunde representera en fjärde kommun i studien.   
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3.5 Analysmetod 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en analysmetod som behandlar dokument och texter av olika 

slag, exempelvis transkriberingar från intervjuer, vilket gjort den lämplig att använda i detta arbete.  

Genom innehållsanalysen strävar forskaren efter att undersöka textens bakomliggande teman för att 

därefter kunna analysera och koda textinnehållet. För att intervjutranskriberingars bakomliggande 

teman ska kunna identifieras undersöks deras manifesta, och ofta också latenta, budskap. De 

manifesta budskapen är de budskap som konkret framkommer i textform medan de latenta 

budskapen syftar till de budskap som ”läses mellan raderna” (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom det via telefon inte går att bedöma intervjupersonens kroppsspråk har granskningen 

av de latenta budskapen försvårats. De latenta budskap som förekommer i 

intervjutranskriberingarna har heller inte granskats eftersom det skulle kräva mer tid under 

analysprocessen. Utifrån detta har eventuella latenta budskap exkluderats från analysen i detta 

arbete. Analysen i studien utgörs av citat och kortare texter som syftat till att skapa en 

överskådlighet och tydlighet i textinnehållet, vilket gjort det lättare att uppfatta olika samband och 

mönster. Data som inkluderats i analysen består endast av den information som framkom vid de fyra 

intervjutillfällena och som innefattar intervjupersonernas då redan upplevda erfarenheter.  

 

Innan analysen påbörjades lästes intervjutranskriberingarna igenom upprepade gånger för att det 

relevanta innehållet skulle identifieras. Efter genomläsning av texten valdes meningar eller fraser ut 

utifrån deras relevans i relation till studiens forskningsfrågor. Dessa meningar och fraser kallas för 

”meningsbärande enheter” (Graneheim & Lundman, 2004). För att texten skulle vara möjlig att 

analysera omformulerades de meningsbärande enheterna genom meningskoncentrering, vilket 

innebär att fraserna kortades ned medan innehållet förblev oförändrat (Kvale, 2009). De 

koncentrerade meningarna delades sedan in i olika kategorier som var representativa för 

transkriberingarnas centrala innehåll, även kallat det manifesta budskapet. För att analysmetoden 

ska vara objektiv var det viktigt att dessa teman/kategorier utformades på ett tydligt sätt där alla de 

meningsbärande enheterna kan tillhöra en relevant kategori, samtidigt som de inte får kunna tillhöra 

mer än en kategori (Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2004). När dessa kategorier utformats 

och tilldelats olika rubriker skrevs de in i ett kodningsschema. Rubrikerna för dessa övergripande 

kategorier är: Bakgrund, Skolkuratorernas arbetsuppgifter, Samhällets påverkan på 

arbetssituationen, Arbetssituationens påverkan på hälsan, Stöd och hjälp, Förbättring av 

arbetssituationen.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Inom kvalitativ forskningsmetod kan begreppen validitet och reliabilitet anses vara irrelevanta och 
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istället används benämningarna tillförlitlighet och äkthet/ autenticitet. Tillförlitlighet består av fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och ”en möjlighet att styrka och konfirmera”. 

Trovärdighet syftar till att forskaren säkerställer att forskningen utförs i enlighet med de regler som 

finns och att studiens deltagare får ta del av den information de lämnat och kan bekräfta att 

uppgifterna är korrekta. I denna studie har reglerna beaktats, särskilt gällande sekretess  och etik. 

Däremot har inte tid funnits för att göra eventuella ändringar i insamlad data, varefter deltagarna 

inte fått möjlighet att ta del av intervjutranskriberingarna. Detta innebär att deltagarna inte heller 

kan bekräfta att informationen är korrekt, vilket sänker studiens trovärdighet.  

I denna studie är resultatet formulerat på ett sådant sätt att den information som framkommer kan 

användas för att förstå liknande situationer och kontexter, t.ex. andra skolkuratorers arbetssituation, 

vilket gör resultatet överförbart. Utifrån att forskningsprocessens alla moment redovisats har 

forskaren i denna studie kunnat granskat arbetet och sett till att resultatet framkommit på ett korrekt 

sätt, vilket gör studien pålitlig. Genom forskarens beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska 

positionering framgår att denne ämnat vara opartisk, inta intervjupersonernas perspektiv och 

därmed inte låtit de egna värderingarna påverka studiens resultat. Detta, tillsammans med en 

medvetenhet om att total objektivitet är omöjlig, innebär att forskaren påvisat en avsikt att inte låta 

de egna värderingarna påverka studiens slutsatser och resultat. Därmed finns en ”möjlighet att 

styrka och konfirmera” undersökningen (Bryman, 2011).  

 

Äkthet däremot syftar till att undersökningens resultat ska ge en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som studiens deltagare uttryckt. Eftersom studien syftar till att skildra deltagarnas 

verkliga upplevelser har det varit av största vikt att redovisa resultatet på ett äkta och rättvist sätt där 

uttalanden är ordagrant citerade och ej tagna ur sin kontext. Studien är troligtvis ontologisk 

autentisk eftersom deltagarna genom studien kan ha fått en ökad förståelse för sin egna sociala 

situation utifrån en ökad kunskap om den situation som andra inom samma yrkeskategori befinner 

sig i, samt också utifrån att studien motiverat till reflektion av den egna situationen. De fyra 

deltagarna har alla yttrat ett intresse av att läsa det färdiga arbetet vilket skulle innebära att de 

erhåller kunskap om varandras åsikter och upplevelser. Studien kan därmed komma att bli 

pedagogiskt autentisk. För att studien ska vara katalytiskt autentisk krävs att deltagarna genom sin 

medverkan blivit hjälpt i att förändra sin situation. Denna studie kan ha hjälpt deltagarna med detta 

eftersom deras ökade medvetenhet om sin och andras situation kan motivera dem att arbeta mot en 

förändring. Studien i sig har däremot inte gett deltagarna bättre möjlighet att vidta åtgärder för att 

förändra deras situation, därför är studien inte taktiskt autentisk (Bryman, 2011). Däremot kan 

studiens forskningsresultat i olika sammanhang, och beroende på mottagare, eventuellt verka för att 
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förbättra deltagarnas situation på längre sikt.  

3.7 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av kvalitativa forskningsintervjuer är det viktigt att forskaren besitter en 

förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och säker så att denna vågar dela med 

sig av sina upplevelser och åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). För att intervjupersonerna i denna 

studie skulle känna sig trygg i sin medverkan fick de innan sitt beslut om deltagande ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där de bland annat informerats om studiens allmänna syfte, frågornas 

beröringsämnen, att allt insamlat material behandlas i enlighet med sekretesslagen samt att de kan 

välja att när som helst avbryta sin medverkan eller avstå från att svara på frågor. De informerades 

även om hur lång tid intervjuerna kommer ta, vem forskaren är, varför denne gör undersökningen 

samt att studien kommer att publiceras offentligt. Denna information är enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) av stor vikt för att intervjupersonerna inte ska känna sig lurade eller pressade i sin 

medverkan och att etiska konflikter därmed kan undvikas. Utöver informationsbrevet har 

intervjupersonerna också vid intervjuns inledning kortfattat informerats om studiens syfte, 

tidsåtgång för intervjun samt deras frivillighet i deltagandet.   

 

För att inge respondenterna trygghet har de både i informationsbrevet och i anslutning till 

intervjuerna informerats om forskarens förhållning till sekretess och konfidentialitet. Detta är en 

etisk aspekt som innebär att deltagarnas personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att 

individerna är skyddade från att skadas. Studien innehåller därför inte intervjupersonernas riktiga 

namn och avslöjar heller inte vilka kommuner som representeras eftersom detta riskerar 

respondenternas anonymitet. Deltagarna har innan intervjuerna informerats om och godkänt att 

dessa spelas in i syfte att transkriberas för analys (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Studiens intervjufrågor har utformats på ett sådant sätt att respondenten blir tillfrågad endast om 

sådant som är relevant för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar har det varit av intresse att ställa frågor som av deltagarna kan upplevas som 

obekväma eller obehagliga. Respondenterna har därför i det informerade samtycket 

medvetandegjorts att konsekvenser i form av obehagskänslor eller liknande kan uppstå i samband 

med deltagandet i studien. Vid intervjuns genomförande har forskaren också tagit hänsyn till hur 

intervjupersonen reagerat på de olika frågorna, vilket gjort att följdfrågor anpassats utifrån 

individens respons.  
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4. Resultat och analys  

4.1 Bakgrund 

Den insamlade empirin syftar till att besvara studiens frågeställningar gällande hur fyra 

skolkuratorer påverkas av resursbrister inom skolan, samt vilken hjälp och stöd de får när de ställs 

inför utmaningar i arbetet. För att besvara dessa frågor har fyra verksamma skolkuratorer under 

intervjuer berättat om sina olika upplevelser inom yrkesrollen. Empirin har strukturerats med hjälp 

av innehållsanalys och följande teman som behandlas i detta kapitel framkom: Skolkuratorernas 

arbetsuppgifter, Samhällets påverkan på arbetssituationen, Arbetssituationens påverkan på hälsan, 

Stöd och hjälp, Förbättring av arbetssituationen. Utvalda citat under respektive tema har tolkats och 

analyserats utifrån tidigare forskning och ett neo-liberalistiskt perspektiv. Det teoretiska 

perspektivet har tillämpats för att empirin ska kunna förstås i samband med hur samhället påverkar 

den individuella skolkuratorn. 

 

För att de fyra intervjupersonerna ska garanteras anonymitet har de i studien tilldelats fiktiva namn. 

De fyra är alla utbildade socionomer och tillsvidareanställda som skolkuratorer inom varsin 

kommun. Här presenteras de vidare i varsin sammanfattad kontext:  

 Erik: Är 48 år gammal och har arbetat på samma skolor sedan han började som skolkurator 

för 4, 5 år sedan. Under Eriks ansvarsområde ligger fyra skolor med sammanlagt 450 elever 

som går på högstadiet och gymnasiet. Erik har inom kommunen en skolkurator-kollega. 

 Agnes: Är 45 år gammal och har arbetat i över 2 år som skolkurator och har under hela den 

tiden arbetat på samma arbetsplats. Agnes är ensam skolkurator inom sin kommun och 

ansvarar för tre grundskolor med sammanlagt ungefär 700 elever. 

 Olivia: Är 43 år gammal och har arbetat i ca 6 år som skolkurator och har arbetat på 

nuvarande arbetsplats i ca 3 år. En av de tre skolorna som hon arbetar på har hon varit 

ansvarig för i mindre än ett år. Olivia har under sitt ansvarsområde ungefär 840 elever som 

går i förskola eller grundskola. Inom kommunen har Olivia fler än tio skolkurator-kollegor.  

 Sara: Är 51 år gammal och har arbetat som skolkurator i mer än 10 år och har för tillfället 

tre skolor under sitt ansvarsområde. Sammanlagt ansvarar hon för ca 295 elever där eleverna 

går i förskola och grundskola. Inom kommunen har hon tre skolkurator-kollegor.  

4.2 Skolkuratorernas arbetsuppgifter 

För att förstå skolkuratorerna i deras dagliga arbete beskrivs inledningsvis deras arbetsområden och 

uppgifter. En av respondenterna förklarade att dennes främsta uppgift är att stötta eleverna i olika 
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problematik så att de kan uppfylla betygskraven. De problemområden som skolkuratorn stöter på 

handlar om elevernas hälsa och innefattar bla självskadebeteende, tvångstankar/ticks, ätstörningar, 

hemmasittande samt problem relaterade till integration och asyl. Skolkuratorerna arbetar också med 

att agera föräldrastöd, handleda lärare och pedagoger, utforma och utveckla arbetssätt, delta vid 

utformandet av likabehandlingsplaner och vid klassundervisning. Skolkuratorn Sara beskriver hur 

en variant av arbetssätt kan se ut: 

 

”Jag och en lärare har delat klasserna på halv, så det blir en halvklass, och jag har jobbat 

med något som heter HASP. Där vi jobbar med Hälsa, Arbetsmiljö, Självförtroende och 

Prestation. Vi har lagt upp, eller jag har lagt upp med eleverna, alltså jobbat med olika 

teman, för varje gång vi träffas. Där du kan jobba väldigt mycket med olika saker och 

frågor i varje tema.” 

 

Citatet visar hur skolkuratorn ägnar sig åt välorganiserad klassundervisning där denne träffar både 

lärare och elever. Kuratorn har alltså möjlighet att arbeta förebyggande och främjande genom ett tajt 

samarbete med eleverna på gruppnivå. Detta skiljer sig från hur skolkuratorns roll tidigare såg ut då 

huvuduppgiften var att stötta eleverna individuellt till att närvara i skolan snarare än att arbeta på en 

övergripande och strukturell nivå (Corbin, 2005). Med utgångspunkt i neo-liberalismen är detta 

något motsägelsefullt med tanke på att ideologin i stort har inneburit ett fokus på individerna och 

deras problem snarare än att de institutionella och strukturella problemen ska åtgärdas (Jönsson, 

2015). Under intervjuerna diskuterades även huruvida kuratorerna dokumenterar eller inte. Tre av 

de fyra  uttryckte att de för dokumentation trots att det inte är ett lagkrav. Sara säger att: 

 

”Jag träffar ju så otroligt mycket elever så för att komma ihåg dem, första gångerna jag 

träffar eleverna då brukar jag föra dokumentation. Det är ju mera anteckningar för min 

egen skull. Sen är det ju ärenden som kommer upp där det måste dokumenteras i någon 

form, om olika händelser, som är bra att de finns kvar.”   

 

Citatet talar för att det är av värde att lägga tid på dokumentationen även om det inte är ett lagkrav, 

utifrån att det hjälper kuratorn att minnas samtalen med eleverna. Eftersom dokumentation, 

redovisning och utvärderingar är typiskt för den neo-liberalistiska ideologin skiljer sig kuratorns 

arbetssätt från hur det kunnat vara. Teorin skulle nämligen kunna medföra att skolkuratorerna 

tvingas inta en roll där de strikt ska utvärdera och redovisa all data de kan samla in i sitt arbete. 

Detta så att informationen kan användas för att främja välfärdsstaten genom att låta individerna ta 

sitt eget ansvar och på så sätt dra ner kostnaderna inom den offentliga sektorn (Jessop, 2002; 
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Jönsson, 2015). Anledningen till att skolkuratorerna slipper undan denna kontroll kan vara för att 

klienterna är minderåriga och därför inte kan ställas som ansvariga för den egna problematiken 

(Rogowski, 2012). 

 

Utöver dokumentationen har också de arbetsuppgifter som mest respektive minst tid ägnas åt 

diskuterats. Hälften av skolkuratorerna säger att de enskilda elevsamtalen tillägnas mest tid i 

arbetet, samtidigt som det förebyggande arbetet är det som tillägnas minst tid. Nedan följer två citat 

som beskriver detta: 

 

”De här kurativa samtalen med eleverna går ju före. Handledning till pedagoger och 

lärare, om man tänker det här mer långsiktiga arbetet, till att förändra och implementera, 

det som står i likabehandlingsplanen t.ex., kommer sist. Nu gör vi ett gemensamt arbete 

såklart med lärarna, pedagogerna och mentorerna i det arbetet också men det blir ju att 

de som skriker högst det är de som får mest hjälp.” (Agnes) 

”Det jag tycker är ett återkommande bekymmer är att de enskilda elevsamtalen är det 

som det blir mest av, medan det förebyggande arbetet, får vi väl ingen ordning på och 

hitta nån struktur för hur det ska gå till så att säga.” (Erik) 

 

Citaten lyfter att det är svårt att få till den struktur som krävs för ett förebyggande/främjande arbete 

vilket är en följd av tidsbristen när elevsamtalen prioriteras. I en studie beskriver Randall och 

Bewick (2016) hur effektiviseringen medfört mer struktur i arbetssätten, men att kuratorerna trots 

detta har svårt att hinna utföra arbetssysslor utöver de individuella samtalen med eleverna. Utifrån 

detta kan det tolkas som att det blir ett moment 22 där skolkuratorn inte har tid att skapa struktur, 

vilket hindrar denne från att kunna frigöra mer tid som skulle tillägnas det förebyggande/främjande 

arbetet.  

4.3 Samhällets påverkan på arbetssituationen  

Som förstått har samhället och effektiviseringen en avgörande roll gällande hur skolkuratorernas 

arbetssituation ser ut. Resurstillgångarna är vad som styr arbetsbelastningen och reglerar också vad 

varje skolkurator ansvarar över. Genom studiens intervjupersoner kunde konstateras att alla fyra 

skolkuratorerna är ansvarig för fler än två skolor, vilket är fler än Akademikerförbundet SSR 

rekommenderar. Intervjuerna avslöjade också att av de fyra intervjupersonerna är det endast en som 

ansvarar för färre än 300 elever, medan 3 av 4 ansvarar för betydligt fler elever än vad som är 

rekommenderat (Fränkel, 2016). Huruvida lagen efterföljs så att varje skola har tillgång till en 

skolkurator är respondenterna ändå eniga om att arbetsgivarna tillgodosett. Sara förklarade hur 
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utvecklingen sett ut sedan anställningens början och hur skollagen som trädde i kraft 2011 

påverkade arbetssituationen:  

 

”När jag började som skolkurator så jobbade jag i alla grundskolor i hela kommunen, 

jag va själv. Då var det bara, vad ska jag säga, man släckte bränder. Och det, ja det 

förstår man ju själv, kommunen är stor och den är ju geografiskt vidsträckt, så det var ju 

mycket tid i bil. Och det var liksom bara samtal med elever, och så var man klar på den 

dagen och så nästa dag till en ny skola. Svårt att etablera kontakt med mentorer, lärare 

och rektorer. Det fanns inte den tiden. Nu är det på ett annat sätt …. Vi är flera 

skolkuratorer och de blir ett helt annat läge, och där pratar man ju även om 

arbetssituationen i helhet.”  

 

Citatet bekräftar att skollagen som tillträdde 2011 i detta fall medförde en positiv förändring där en 

omfattande arbetsbörda kunde delas upp på flera anställda kuratorer. Sutton (1988) beskriver hur 

den ensamma skolkuratorn upplever sig kunna ha mer kontroll i det vardagliga arbetslivet, samtidigt 

som det också anses vara prestigefyllt att arbeta som ensam kurator. Med tanke på 

intervjupersonens uttalande är detta ”prestigeuppdrag” däremot inget som vägde tungt när kollegor 

istället blev en verklighet. Som ensam skolkurator på landsbygden menar Sutton (1988) också att 

det finns en ökad risk för att utveckla ångest eller rädsla, vilket skulle kunna försvåra samarbetet 

med annan skolpersonal. Ur citatet kan det inte utläsas något om ångest eller rädsla, men däremot 

att isoleringen var ett problem för skolkuratorn gällande samarbetet med kollegorna. För att 

motverka detta åsidosattes den neo-liberalistiska ideologin, med fokus på minimala offentliga 

kostnader, till att gå behovet av mer personal till mötes (Rogowski, 2012).  

 

I de fall som resurserna däremot inte räcker för att täcka behoven följer konsekvenser som drabbar 

både skolkuratorerna och andra inom skolan. Hälften av kuratorerna i denna studie uppger att 

tidsbrist är en av konsekvenserna som uppstår när för lite resurser tillsätts. Tidsbristen i sin tur gör 

att det förebyggande/hälsofrämjande arbetet begränsas samtidigt som den också leder till brist på 

tillgänglighet, skapar väntelistor och gör att de kuratorer som arbetar på flera skolor kan tvingas 

spendera kort tid per arbetsplats. Hälften av intervjupersonerna berättar också att möjligheten till 

handledning blir begränsad av resursbristerna. Andra konsekvenser som intervjupersonerna lyfter är 

lägre arbetskapacitet och brist på tid för reflektion. Olivia antyder genom citatet nedan att 

tidsbristen kan påverka arbetets kvalitet:  

 

”Jamen tidsbristen skulle väl kunna påverka att man ibland inte gör ett så bra jobb som 
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man skulle kunna göra …. Målet är ju att främja så att eleverna når sina mål i 

skoluppfyllelse liksom. Och har man ont om tid och resurser så kanske man inte når 

dit.”  

 

I citatet framkommer hur intervjupersonen upplever sig bli negativt påverkad av tidsbristen och att 

det kan finnas en risk att elever påverkas negativt av att kuratorn inte har tid att prestera på topp. Att 

eleverna går ur skolan med godkända betyg ligger i samhällets intresse eftersom statens pengar 

spenderas för att ungdomarna ska utvecklas och bidra till välfärdens överlevnad. Skulle de på grund 

av bristande stöd inte uppnå målet med godkända betyg innebär det enligt neo-liberalismen att 

kuratorn är kostsam och ineffektiv, samtidigt som medborgarna, det vill säga både eleverna och 

kuratorerna, är en börda som inte svarar för sina skyldigheter (Jessop, 2002; Jönsson, 2015). 

Genom ett annat citat beskriver Sara svårigheterna med att hinna reflektera under arbetstid: 

 

”Något som jag är jättedålig på det är ju det här att reflektera. Det är full fart så att du 

hinner inte riktigt reflektera på arbetstid. Dagarna bara flyger förbi, det är mycket jobb, 

det händer saker och man är involverad i mycket. Så det är smått om tid just gällande att 

reflektera. ” 

 

Skolkuratorn uttalar sig här om att tidsbristen gör att hon inte hinner reflektera under arbetstid. 

Richard och Sosa (2014) beskriver hur det i skolkuratorns roll ingår att utvärdera de program och 

interventioner som används för att kunna förbättra kommande insatser. För att insatser och åtgärder 

av olika slag ska kunna utvärderas krävs att tillämparen tar sig tid till att reflektera över metodernas 

inverkan. När skolkuratorn inte har tid att reflektera innebär det därmed att utvärderingarna av 

insatserna blir lidande samtidigt som de metoder som används inte med säkerhet är bäst lämpad i de 

fall de används. Tidsbristen hos kuratorerna är alltså en resursbrist som riskerar att göra så eleverna 

och andra professionella inte ges bästa möjliga stöd.  

4.4 Arbetssituationens påverkan på hälsan 

Samhällets vision om effektivitet och låga kostnader styr förutsättningarna för hur kuratorerna kan 

sköta sitt arbete. Dessa förutsättningar är också avgörande för huruvida kuratorerna upplever sig 

vara tillfredsställda eller inte med deras arbetes utformning. De skolkuratorer som intervjuats har 

tillfrågats om vad som får dem att känna sig tillfredsställda i arbetet. Hälften av respondenterna 

uppger att de känner sig tillfredsställda när jobbet är varierande och roligt. Möjligheten till 

vidareutbildning, intressanta arbetsuppgifter, positiva utmaningar samt möjligheten att prova nya 

arbetssätt lyfts också som givande. Agnes beskriver att hon upplever bekräftelse från andra som 
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tillfredsställande:  

 

”Jag känner mig ju behövd, på flera plan. Inte bara gentemot elever utan jag känner mig 

behövd av lärarkåren och dom andra som jobbar på skolan också. ”  

 

Detta uttalande innebär i sin kontext att intervjupersonen upplever en nöjdhet i sin yrkesroll när hon 

är behövd av andra och upplever sig vara till hjälp på arbetsplatsen. Enligt Butler och Constantine 

(2005) medför känslan av att inte vara till nytta en risk för utveckling av känslomässig utmattning 

som utan rätt stöd kan leda till utbrändhet. Utifrån att intervjupersonen däremot upplever sig ha en 

betydelsefull roll minskar risken för detta och bidrar istället till trivsel på arbetsplatsen.  

Intervjupersonerna har också getts möjligheten att beskriva vad de upplever som mindre 

tillfredsställande i arbetet. En av fyra nämner då bristen på struktur i arbetet som mindre bra. Olivia 

berättar om IT-rutiner som skulle behöva utvecklas:  

 

”Det här med sociala medier och alltihop, det är ju verkligen en utmaning att hänga 

med. Eleverna är långt före en annan. Men det kan ju göra att det blir lite svårare också 

för man ligger efter liksom. Idag är ju alla skolor IT-utrustade, men vi har kanske inte 

hunnit med i det här förebyggande/främjande arbetet. Hur man ser till att det är sjysst på 

nätet också.”  

 

Med detta menar intervjupersonen att det är positivt att eleverna idag är så duktiga på att använda 

sig av internetet. Samtidigt upplever hon att skolan och kuratorn i nutid inte har de rutiner som 

krävs för att möta upp behovet av förebyggande och främjande arbete på nätet. Intervjupersonen 

säger vid ett andra uttalande att dessa rutiner inte helt saknas, men att IT-rutinerna är ett område 

som är aktuellt att utveckla. Randall och Bewick (2016) belyser med sin studie vilken positiv 

inverkan IT-anpassade kuratorinsatser kan ha på elevernas hälsa och därmed på kuratorns 

arbetssituation. Att eleverna har tillgång till hjälp på nätet är en del av de utvecklade IT-rutiner som 

visat sig underlätta kuratorernas arbete eftersom arbetsbelastningen med alla individsamtal minskar.  

För att arbetsbördan ska upplevas som lättare är det också viktigt att kuratorerna trivs på 

arbetsplatsen. Hälften av intervjupersonerna berättar att bristen på möjlighet till samarbete med 

kollegor gör att de trivs mindre bra. En av dem upplever att hon har för lite möjlighet till ett tajt 

samarbete med befintliga kollegor och en annan uppger sig helt sakna kuratorkollegor inom 

kommunen. Olivia nämner lite skämtsamt låg lön som en faktor som gör att arbetet känns mindre 

trivsamt:  

”Högre lön, de tycker jag alla socionomer ska ha, då skulle vi trivas bättre på jobbet”  
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Även om detta uttalande sades med glimten i ögat kan det vara en trivselfaktor som i hög grad 

påverkas av den ideologi som styr samhällsekonomin och löner. Låga löner innebär nämligen en 

mindre påverkan på statens resurser vilket är i enlighet med välfärdsstatens värdering om att hålla 

nere de offentliga kostnaderna (Rogowski, 2012). Utöver högre löner har intervjupersonerna också 

lyft andra faktorer som bidrar till trivsel på arbetet. Möjligheten till ett eget arbetsrum samt 

möjligheten att överlämna komplexa ärenden till andra instanser är två sådana faktorer. 

Intervjusvaren visar också att kollegor och elever är en av de största gemensamma trivselfaktorerna 

för skolkuratorerna. Hälften av respondenterna säger nämligen att kollegorna är vad som får dem att 

trivas i arbetet, lika många säger att eleverna bidrar till denna trivsel. Två av kuratorerna belyser hur 

viktigt det är att känna trygghet på arbetet för att trivselkänslan ska infinna sig, en av dem anser att 

öppenhet i relationen till kollegorna bidrar till denna trygghet. Två kuratorer anger också 

självständighet i yrkesrollen som en trivselfaktor. Erik säger såhär: 

 

”Jag lägger upp mina arbetsdagar väldigt självständigt och till skillnad mot att jobba på 

socialtjänsten till exempel som jag gjorde innan så behöver jag här inte rätta mina 

insatser efter någon annan eller anpassa min almanacka efter någon annan.” 

 

Det respondenten i sitt uttalande belyser är att kuratorsyrket är självständigt och att han har 

möjlighet att till stor del styra och forma sina arbetsdagar som han själv vill. Sutton (1988) 

beskriver hur det som ensam skolkurator på en skola kan finnas just sådana möjligheter gällande att 

utveckla och styra arbetet själv, samt att det kan ge kuratorn en utökad känsla av kontroll och 

självständighet vilket upplevs som positivt. Arbetet som skolkurator är däremot inte helt fritt och till 

rollen hör vissa krav och ofta höga förväntningar. Genom intervjuerna framkommer att hälften av 

kuratorerna upplever höga förväntningar från elevernas vårdnadshavare och en av fyra kuratorer 

upplever höga förväntningar från andra verksamheter, så som socialtjänsten. Så många som 3 av 4 

kuratorer upplever också att övrig skolpersonal har höga förväntningar på vad skolkuratorn ska 

åstadkomma i sitt jobb. Agnes beskriver detta:  

 

”Det kan vara att en lärare kommer och säger: nu är det kaos i den här klassen eller i den 

här tjejgruppen, kan du komma och lösa det här? Ungefär som att det är en quick-fix 

liksom. Då kan de kännas som att, ska jag komma med något trollspö här nu då och lösa 

det? Så ibland kan förväntningarna vara skyhöga på mig och då känner man sig 

otillräcklig.” 
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Citatet ger en talande beskrivning av hur intervjupersonen ställs inför förväntningar om att snabbt 

lösa andras problem, vilket genererar en känsla av otillräcklighet. Denna känsla kan enligt Butler 

och Constantine (2005) leda till utbrändhet om kuratorn inte får det stöd hen behöver genom t.ex. 

handledning. Att skolkuratorerna ställs inför höga krav kan delvis förklaras utifrån omgivningens 

brist på förståelse för vad som ingår i kuratorns roll och hur denne arbetar. Lärare, andra 

professionella och även vårdnadshavare kan nämligen ha svårt att förstå varför kuratorn finns på 

skolan och vad denne har för syfte (Butler & Constantine, 2005; Corbin, 2005).  

 

För att hantera de utmaningar och förväntningar som skolkuratorerna möter i sitt arbete har de alla 

tilltagit olika metoder. Gemensamt för två av dem är att de tycker att ärlighet om deras kapacitet och 

kunskap underlättar när de ställs inför höga förväntningar. Hälften av intervjupersonerna säger att 

de hanterar utmaningarna utifrån sin erfarenhet. För en av dem innebär detta att sortera ärenden så 

att de mer komplexa ärendena hamnar hos rätt verksamhet eller instans. För en annan kurator 

medför erfarenheten en inställning om att acceptera situationen som den är samt att vara tydlig med 

yrkesrollen och vad den innebär. En av de fyra respondenterna säger att hon söker stöd hos kollegor 

när utmaningarna är svåra eller förväntningarna höga. Att ta emot hjälp och stöd av kollegor säger 

Butler och Constantine (2005) är något som de mer erfarna kuratorerna tenderar att göra, samt att 

detta är ett effektivt sätt för att reducera utbrändhet. 

 

I de fall förväntningarna blir för höga, utmaningarna för stora eller arbetet helt enkelt är påfrestande 

riskerar skolkuratorn att påverkas negativt. Genom intervjuerna har det framkommit en mängd 

beskrivningar av hur skolkuratorerna blir psykiskt och fysiskt påverkade i sitt arbete. Hälften av 

respondenterna uttrycker att de upplever sig vara stressade och lika många upplever 

otillfredsställelse, orkeslöshet och trötthet till följd av arbetssituationen. Sara berättar om de känslor 

som kan uppstå när utmaningarna i arbetet är för stora:  

 

”Ibland kan det vara så att man tappar lite tron på sig själv, när man inte riktigt får till 

som man har tänkt sig. Det är lätt att du kanske blir lite låg och du känner att: hur ska 

jag få till det här och vad ska jag göra? Vad ska vi göra som allihopa jobbar 

tillsammans, för eleverna? Och visst kan man känna att man kan få en liten känsla av 

maktlöshet.”  

 

Skolkuratorn beskriver genom citatet hur arbetet ibland medför en känsla av maktlöshet och att den 

egna mentaliteten kan påverkas negativt. Detta är just vad Butler och Constantine (2005) lyfter som 

en risk när den professionelle inte känner sig tillfredsställd med sin prestation. Även Randall och 
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Bewick (2016) beskriver att tillfredsställelsen i arbetet kan försämras när kuratorn på grund av ett 

tajt schema inte hinner arbeta som önskat. Andra negativa upplevelser som lyfts av kuratorerna är 

känslan av irritation, uppgivenhet och otillräcklighet, ledsamhet, dåligt samvete samt en känsla av 

att arbetet är energikrävande och att det upptar all vaken tid. Intervjuerna avslöjar dessutom att 3 av 

4 skolkuratorer tänker på jobbet utanför arbetstid samt att 1 av 4 ibland arbetar på fritiden. En av 

skolkuratorerna reflekterar också över hur arbetet kan påverka den psykiska hälsan på ett positivt 

sätt. Denne beskriver hur tacksamhet är en känsla som infinner sig när denne bevittnar olika 

livsöden som skiljer sig från det egna livet.  

 

Arbetet som kurator påverkar inte bara den psykiska hälsan, detta är något som tydliggjordes under 

intervjuerna. Hälften av respondenterna uppger att deras sömn påverkas negativt till följd av 

grubblande och svårigheter att slappna av. En av kuratorerna berättar också att hon kan få väldigt 

ont i magen när arbetssituationen är extra stökig. En av kuratorerna berättar att den fysiska hälsan 

påverkas olika beroende på arbetsplats och miljö, ett eget kontor med möbler som bidrar till god 

ergonomi är väldigt positivt. Hon berättar också att yrket i sig medför mycket stillasittande vilket 

däremot är negativt för fysiken. Just sömnstörningar och magbesvär är tecken på att den stress 

och/eller oro som kuratorn upplever riskerar att leda till ångest, depression eller utbrändhet 

(Socialstyrelsen, u.å.). Enligt neo-liberalismen ansvarar kuratorn liksom övriga samhällsmedborgare 

för den egna problematiken och därmed också den egna hälsan. Detta innebär att kuratorerna trots  

psykosomatiska besvär måste arbeta på ett sätt som är gynnande för samhället, för att inte istället 

vara en börda för dess ekonomi (Jessop, 2002). Arbetsmiljöns fysiska förutsättningar, så som ett 

eget kontor med ergonomiska möbler, påverkar som en av kuratorerna nämnt också hälsan. Sådana 

förutsättningar är däremot inget som till synes varken prioriteras eller försummas enligt neo-

liberalismen och är därför en fråga mer lämplig för spekulation än analys. 

4.5 Stöd och hjälp 

Skolkuratorerna arbetar hela tiden tillsammans med olika parter och samverkar med lärare och 

annan skolpersonal för att arbetet ska vara så effektivt som möjligt. 3 av 4 intervjupersoner säger 

sig bli hjälpta i sitt arbete av att kunna ha ett informationsutbyte och att rådgöra med sina kollegor. 

En av fyra uttrycker sig bli hjälpt av kollegor gällande utveckling och utformning av nya arbetssätt 

som kan tillämpas i skolan. Genom intervjuerna framkommer också att 3 av 4 kuratorer har en 

specialpedagog som kollega. Specialpedagogen upplevs komplettera skolkuratorn i arbetet med 

eleverna och utgör ett bollplank vid funderingar. 1 av 4 respondenter berättar däremot att 

arbetsplatsen inte har anställt någon specialpedagog. Detta trots regeringens satsning på utökad 
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rekrytering av just denna profession (Utrikesdepartementet, 2017). 

 

Utöver det praktiska samarbetet med kollegorna har respondenterna också ombetts beskriva hur 

deras möjligheter till handledning och professionellt stöd ser ut. 3 av 4 skolkuratorer berättar att de 

har handledning i form av en extern handledare, men lika många avslöjar att de upplever 

handledningen som bristfällig/otillräcklig. 1 av 4 uppger sig helt sakna handledning och att kollegor 

på arbetsplatsen därför används som stöd i olika ärenden. Kollegorna utgör enligt samtliga av 

intervjupersonerna en del i det professionella stödet. Olivia berättar att hon har regelbundna träffar 

med kollegorna inom samma kommun:  

 

”Vi har handledning en gång i månaden av en extern handledare. Sen har vi också 

yrkesträffar varannan vecka där vi brukar försöka lägga in lite tid för kollegial 

handledning.” 

 

Att ha tillgång till kollegial handledning på detta sätt minskar risken för utbrändhet hos kuratorn i 

fråga. Detta eftersom kollegorna utgör ett övervakande stöd samt hjälper den individuella kuratorn 

att granska sig själv. Stödet möjliggör också konsultation som kan hjälpa kuratorn i olika ärenden 

(Butler & Constantine, 2005; Gündüz, 2012).  

 

I arbetet som skolkurator går det inte undkomma att vissa ärenden är psykiskt påfrestande. För att 

hantera svårigheter på det mentala planet anger hälften av kuratorerna att de vänder sig till kollegor 

för stöd. En av kuratorerna säger sig ha en chef inom elevhälsan som hon kan vända sig till för 

mentalt stöd. 1 av 4 berättar att det mentala stödet upplevs saknas, även om extern handledning 

finns att tillgå. En av intervjupersonerna säger sig tvärtom använda den externa handledaren inte 

bara i frågor om ärenden, utan även i de fall det handlar om stöd i den egna mentaliteten. Erik 

berättar här hur han kan ta hjälp av en kollega: 

 

”När vi har tillfälle och möjlighet så träffas vi alltid och har man behov av att snacka, 

om vare sig nåt i ett enskilt ärende eller något som sker med en själv i ärendet, så är vi 

snabba på att kontakta varandra och få stöd av varandra.” 

 

Citatet tyder på att kuratorn inte är rädd för att våga ta hjälp och att han i enlighet med tidigare 

forskning därmed värderar sina professionella relationer så att yrkesutövandet kan ske på ett korrekt 

sätt där hälsorisker minimeras (McCarthy et al, 2010). Vare sig handledningen sker genom kollegor 

eller en extern rådgivare är det viktigt att kuratorerna har någon att vända sig till, något som inte 

alltid är en självklarhet. Kuratorn Agnes säger sig nämligen inte ha någon extern handledning; Jag 
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har efterfrågat det men det finns ingen ekonomi, tyvärr. Bristen på handledning är en följd av 

resursfördelningen som styrs utifrån samhällets intressen, men innebär också att de anställda blir 

begränsade i olika avseenden. Erik har uttalat sig om hur resursbristerna tidigare påverkat honom i 

arbetet: 

 

”Det är först nu sista två terminerna som vi fått handledning, innan var vi helt utan och 

det tycker jag är väldigt dåligt …. Då jag inte haft handledning och från början inte hade 

någon kollega så avstannade själva kompetensutvecklingen i min yrkesroll …. Man får 

ju inte utvecklas i varken bemötande, samtalsmetodik, vad forskningen säger, eller t.ex. 

vidareutveckla sig genom fortbildningar. Så det blir att man stagnerar i yrkesrollen och 

det är ju inte roligt …. Byta jobb har jag tänkt på att göra just därför att jag tycker att det 

inte har varit så utvecklande att jobba som skolkurator här.” 

 

I citatet omnämns flera konsekvenser som uppkommer på grund av bristen på handledning. 

Prioriteringen av resurser kan delvis förklaras genom marknadsmaktens påverkan. Jessop (2002) 

förklarar hur marknadsmakten tvingar den offentliga sektorn att erbjuda bästa möjliga tjänster 

samtidigt som kostnaderna inte får påverka staten och skattebetalarna mer än nödvändigt. För 

skolkuratorerna innebär detta i praktiken att handledning och vidareutbildningar inte alltid 

prioriteras eftersom det kan innebära en kostnad som är för stor i förhållande till vad satsningarna 

ger tillbaka till staten. Följden kan bli vantrivsel som motiverar skolkuratorerna till att byta 

arbetsplats och/eller övergå till att arbeta inom den privata sektorn där möjligheterna till utveckling 

ser annorlunda ut. Inom den privata sektorn är det nämligen tillgång och efterfrågan som styr 

ekonomin vilket innebär att de anställda kan erbjudas bättre arbetsförhållanden och resurstillgångar 

(Jessop, 2002). I citatet nämner respondenten också hur det kan vara svårt att hänga med i de 

senaste forskningsrönen till följd av att handledningen uteblir. Corbin (2005) förklarar att det som 

ensam skolkurator är svårt att endast utifrån böcker och artiklar utforma det systematiska arbetet 

och att det därför är bra om kuratorn har hjälp i detta, t.ex. genom handledning. 

4.6 Förbättring av arbetssituationen  

Under intervjuerna gavs respondenterna möjlighet att fritt berätta om hur de tror att 

arbetssituationen skulle kunna förbättras om mer resurser tilldelas skolorna i syfte att stärka 

elevhälsan. Det som 3 av 4 kuratorer lyfter som en möjlighet till förbättring är rekrytering av olika 

slag, där rekryten skulle ha en avlastande effekt för den befintliga skolkuratorn. En av 

intervjupersonerna tycker att en specialpedagog skulle vara bra att ha på arbetsplatsen så att 

ytterligare perspektiv och åsikter kan tillämpas inom elevhälsoteamet. En av fyra förklarar att det 
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genom rekrytering av en till kurator skulle vara möjligt att frigöra tid så att olika arbetsuppgifter kan 

omprioriteras, t.ex. att det förebyggande/främjande arbetet skulle kunna utvecklas. Respondenten 

menar också att med en kurator-kollega skulle det vara möjligt att rådgöra i olika frågor och därmed 

göra ett bättre jobb. En av fyra kuratorer uttrycker att arbetssituationen skulle kunna förbättras 

genom att anställa en strukturskapande socionom samt genom att återinföra studierektorer. I citatet 

nedan beskriver Erik kort sin idé:  

 

”Om man anställer en till socionom som har det övergripande ansvaret att utveckla 

strukturen kring skolkuratorns arbetsuppgifter och hålla i de bitarna, det tror jag skulle  

göra skillnad. Sen oavsett vad du är anställd som så är ju målsättningen att eleverna 

kommer ur grundskolan med godkända betyg. För att nå dit, och kanske minska behovet 

av kuratorn i skolan, så tror jag att man skulle införa det här med studierektorer igen. 

Jag tror att rektorernas arbetssituation är ohållbar med allt som åligger dem, det blir 

väldigt betungande för dem och det påverkar verksamhet och organisation ända ner på 

elevnivå.” 

 

Det intervjupersonen vill lyfta är att det vore bra med hjälp att skapa struktur i arbetet, både 

för han som kurator samt för skolans rektor. Utifrån att en studierektor skulle kunna avlasta 

huvudrektorn skulle det medföra att denne på ett bättre sätt har tid att agera stöd för 

kuratorerna, vilket enligt Bardoshi et al (2014) minskar risken för utbrändhet bland dessa.  

 

En av fyra kuratorer lyfter också ”mer tid” som ett förbättringsområde om resurserna skulle 

göra det möjligt. Hon förklarar att mer tid skulle göra det möjligt att förbättra det 

förebyggande/hälsofrämjande arbetet, samtidigt som det också skulle möjliggöra en 

kontinuitet i kollegerelationer eftersom mer tid kan ägnas på en och samma arbetsplats.  

 

Handledningen har diskuterats ett flertal gånger under intervjuerna och har visat sig vara en punkt 

som ses vara aktuell för förbättring. Hälften av intervjupersonerna uttrycker att de skulle ha nytta av 

en förändring vad gäller handledningen. En av fyra anser att ett införande av extern handledning 

skulle möjliggöra ett erfarenhetsutbyte med andra kuratorer som är i liknande sits vad gäller 

befolkningstäthet och geografiskt läge. Ett annat utvecklingsområde gällande handledningen har 

lyfts utav Sara som känner sig osäker på hur det mentala stödet ska kunna tillämpas under 

handledningstillfällena:  

 

”Jag vet inte om våran externa handledning, jag vet inte riktigt mentalt hur, det är lite 
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svårt att fråga. Jag kan säga såhär, det är något jag känner jag skulle behöva ha samtal 

och eget stöd. Jag kan uppleva såhär att när vi sitter i handledning och är tre stycken så 

visst kan vi vara trygga med varandra och vi kanske känner varandra sedan tidigare. 

Men, det kan vara svårt ändå när man är tre stycken att riktigt berätta eller förklara. Du 

säger inte allt eller du tar inte upp allt.” 

 

I citatet förklarar intervjupersonen att det tillsammans med andra kuratorer kan vara svårt att ta upp 

egna bekymmer som rör det känslomässiga måendet. Hon lyfter att det därför vore bra att erbjudas 

ett mer individuellt stöd där var och en kan få handledning även i den egna mentaliteten. Att på ett 

sådant sätt erhålla stöd hjälper kuratorn att förhålla sig till upplevelserna på ett icke-destruktivt sätt 

och stärker tron på den egna förmågan (Butler & Constantine, 2005; Gündüz, 2012).  

4.7 Slutsatser av resultat 

Bristen på handledning och tid är två tydligt återkommande teman i resultatet. Dessa faktorer är i 

stort sett vad som enligt studien orsakar kuratorernas negativa upplevelser och som påverkar deras 

hälsa. För att dessa problemområden ska kunna åtgärdas krävs en omfördelning av resurser där fler 

kuratorer behöver anställas, större satsningar på handledning och vidareutbildningar behöver ske 

och budgeten till olika insatser behöver stärkas. Utifrån neo-liberalismens teori och statens intressen 

är dessa satsningar inte helt orimliga eftersom det skulle innebära att kuratorerna kan hjälpa 

eleverna att bli självständiga och oberoende, för att därmed minska risken för att de i framtiden blir 

en belastning för samhället i form av ökade offentliga utgifter (Jönsson, 2015; Rogowski, 2012). 

Teorin ger å andra sidan staten en möjlighet att hålla nere de offentliga kostnaderna på annat sätt, 

nämligen genom att individer med problem anses kunna vända sig till den privata sektorn om de 

kräver tjänster som inte finns att tillgå inom den offentliga sektorn (Jessop, 2002). Utifrån detta 

behöver staten inte stärka den offentliga sektorns resurser mer än att de tjänster som, i detta fall 

skolkuratorerna ger, är acceptabla i förhållande till kostnaderna som de medför (Jessop, 2002). 

Slutsatsen utifrån teorin blir därmed att så länge eleverna ges hjälp som är rimlig i förhållande till 

de offentliga kostnaderna, spelar det ingen roll om hjälpen inte är den enligt forskningen bästa 

tillämpbara metoden.  

 

Ett andra konstaterande är att ideologin medför en ignorans av hur kuratorerna påverkas av att 

arbeta med knappa resurser. Tidigare forskning belyser hur skolkuratorer som känner sig 

begränsade i sin prestation och sitt utövande riskerar att bli negativt påverkade i form av bland 

annat stress och utbrändhet ( Butler & Constantine, 2005; Gündüz, 2012). Resultatet visar att flera 

av kuratorerna är i behov av bättre handledning för att klara av arbetet utan att riskera att bli 
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utbrända, men när de i ett av fallen efterfrågat detta har ekonomin angetts som anledning till varför 

det inte är möjligt. Att de professionella inte blir lyssnade på gällande vilka behov som finns är i 

enlighet med den neo-liberalistiska ideologin där skolkuratorns perspektiv och erfarenhet åsidosätts 

(Jönsson, 2015). När detta sker finns också en risk att kuratorerna upplever arbetssituationen som så 

otillfredsställande eller missgynnande att de överväger att byta arbetsplats, vilket även 

exemplifierades i denna studies resultat. Slutsatsen av detta är att trots vetskapen om hur bristen på 

handledning påverkar kuratorer negativt, och hur den riskerar att orsaka ökad personalomsättning, 

prioriteras inte handledningen eftersom det är kostsamt för välfärdsstaten. 



40 

5. Diskussion 

5.1 Upplevelsen av arbetssituationen 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de fyra medverkande skolkuratorerna upplever sin 

arbetssituation och de resursbrister som råder inom skolhälsovården. I denna sammanfattning 

besvaras studiens tre forskningsfrågor, vilka var: Hur upplever skolkuratorerna i de fyra 

kommunerna att deras yrkesprofessionalism påverkas av arbetssituationen? Hur upplever 

skolkuratorerna i de fyra kommunerna att deras psykiska och fysiska hälsa påverkas av 

arbetssituationen? Vilken hjälp och stöd får skolkuratorerna i de fyra kommunerna?  

 

Genom studiens resultat framkommer att skolkuratorerna eftersträvar att ägna sig mer åt det 

övergripande och strukturella arbetet, men att det är problematiskt eftersom det stora antalet elever 

per skolkurator medför en hög arbetsbelastning där det förebyggande/främjande arbetet försummas. 

En följd av detta är att flera kuratorer upplever en känsla av otillräcklighet eller bristande 

möjligheter gällande att göra ett så bra arbete som de önskat. Resultatet visar också att tidsbristen 

gör det svårt att strukturera och organisera arbetet, vilket enligt Gündüz (2012) är just en följd av ett 

för stort antal elever. Efter lagförändringen 2011 har flera av intervjupersonerna, nu till skillnad mot 

tidigare, kollegor att dela arbetsbördan med. Trots denna förändring upplever kuratorerna att tiden 

inte räcker till och att möjligheten till handledning är otillräcklig. Alla respondenterna anger att de 

använder sig av kollegial handledning vilket upplevs väldigt positivt. Inte alla känner sig 

tillfredsställda med den externa handledningen däremot, en kurator säger sig helt sakna extern 

handledning, en annan önskar träffa handledaren mer ofta och en tredje upplever handledningen 

som begränsad gällande det mentala stödet. 

 

När det gäller hälsan känner kuratorerna sig överlag nöjda i sitt arbete, men det framkommer också 

att flera av dem upplever höga förväntningar från elevernas vårdnadshavare och lärare, vilket i 

samband med den otillräckliga handledningen kan resultera i stress och utbrändhet (Butler och 

Constantine, 2005). Just stress är tillsammans med otillfredställelse, orkeslöshet och negativ 

sömnpåverkan några beskrivningar av hur respondenterna upplever sig bli påverkade i den 

nuvarande arbetssituationen. För att underlätta arbetet och minska de negativa upplevelserna anser 

de att tidsbristen behöver åtgärdas så att dess följder blir mindre omfattande. Kuratorernas förslag 

på åtgärder handlar därför främst om att de ska kunna avlastas i arbetet genom att fler kuratorer ska 

anställas, samtidigt som handledningen behöver förbättras och bli tillgänglig för alla kuratorer. 
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5.2 Relevans för socialt arbete 

Studien önskar bidra med empiri som motiverar till en förändring av skolkuratorernas 

arbetssituation så att stress och utbrändhet i högre grad kan undvikas. Detta utifrån vetskapen om att 

skolkuratorn som professionell inom socialt arbete löper risk för en negativt påverkad hälsa om 

förutsättningarna i arbetet är begränsande. Eftersom skolkuratorn är en aktör som tidigt kommer i 

kontakt med samhällets ungdomar har denne en betydande roll både för ungdomarna och för de 

övriga socialarbetarna. Genom att ge skolkuratorn bästa förutsättningar till ett bra arbete kan 

ungdomar med olika problematik fångas upp tidigt och erbjudas hjälp innan problemen eskalerar 

och barnen tvingas in i mer omfattande insatser. Åtgärder som skulle vara kostsamma för staten och 

som skulle belasta andra socialarbetare ytterligare. Denna uppsats är utifrån detta början på den 

insamling data som krävs för att arbetssituationen ska kunna förbättras utifrån kuratorernas egna 

erfarenhet och önskemål. 

5.3 Metoddiskussion 

Genom att låta ett geografiskt område utgöra en avgränsning för målpopulationen var antalet 

möjliga respondenter få redan vid studiens början. Detta blev tydligt en nackdel då det också var få 

kuratorer som var villiga att medverka i studien och när en av de som tackat ja till deltagande senare 

ångrade sig var det nära att studien skulle behöva inkludera endast tre respondenter istället för fyra. 

Eftersom det var få kuratorer från kommunerna som tackat ja till medverkan påverkades också 

möjligheten till ett slumpmässigt urval, detta innebär att när en kurator som ensam i sin kommun  

ville delta blev denne automatiskt vald som respondent i studien för att önskat antal kommuner 

skulle kunna representeras. Det låga antalet skolkuratorer som var tillgängliga inom området 

medförde alltså sämre förutsättningar i urvalsprocessen, vilket gjort att studiens validitet är lägre än 

om fler kuratorer varit tillgängliga.   

 

Vid intervjun som insamlingsmetod har forskaren en avgörande roll för kvaliteten på empirin, vilket 

blev tydligt i detta arbete. Den först genomförda intervjun följde en relativt strikt ordning där 

intervjufrågorna ställdes i numerisk ordning och där följdfrågorna var ytterst få varefter mer 

detaljerade uttalanden uteblev. Utifrån att forskaren genom varje intervju utvecklades och blev mer 

insatt i ämnet kunde däremot de resterande intervjuerna formas på ett sätt som genererade viktig 

och fördjupad information. Att på detta sätt kunna ställa följdfrågor som är relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar, samt som är anpassade till intervjupersonernas uttalanden, är 

insamlingsmetodens största fördel. Att den första intervjupersonen inte getts samma möjligheter 

som de resterande deltagarna gällande att bidra med information är däremot en nackdel som kan ha 
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inneburit att relevant information uteblivit. Den information som framkommit och som i studien 

används som en slags statistik är därför något missvisande eftersom en eller flera följdfrågor inte 

ställts till samtliga deltagare.  

 

En av studiens större brister gäller avsaknaden av fler teoretiska perspektiv. Neo-liberalismen har 

använts för att förklara hur skolkuratorns arbetssituation på ett strukturellt plan påverkas av 

samhällets ekonomiska och effektinriktade intressen. Genom perspektivet går det förstå hur 

förändringar i arbetssituationen uppkommit och vad de skapat för förutsättningar i arbetet för 

kuratorerna. Det neo-liberalistiska perspektivet kan däremot inte förklara kuratorernas upplevelser 

av förändringarna, vilket är av stort värde i denna studie där forskningsfrågorna ämnat lyfta just 

kuratorernas upplevelser på individnivå. Om ett ytterligare teoretiskt perspektiv, med fokus på att 

tolka upplevelser och känslor, hade tillämpats i arbetet skulle kuratorerna i högre grad kunnat 

förstås.  

5.4 Förslag till vidare forskning  

Studiens fokus ligger inte på att undersöka hur väl kuratorerna utför sitt arbete i enlighet med de 

regler de har att förhålla sig till. Genom att undersöka detta skulle det vara möjligt att bättre avgöra 

om det som intervjupersonerna upplever beror på vad de juridiskt har att förhålla sig till, eller om 

det är deras individuella val och prioriteringar som gör att de hamnar i en mer eller mindre utsatt 

arbetssituation. Kanske väljer de att utföra arbetsuppgifter som egentligen ligger utanför deras roll, 

eller kanske de har värderingar och åsikter som gör dem mer benägna att arbeta på ett slitsamt sätt. 

Intressant vore också att genom ett intersektionellt perspektiv undersöka huruvida skolkuratorerna 

upplever och hanterar sin situation olika beroende på faktorer som kön, etnicitet, ålder, etc. Kanske 

män och kvinnor upplever arbetssituationen på olika sätt? Kanske tar de emot hjälp från kollegor 

olika mycket? Vidare studier skulle kunna avslöja huruvida skolkuratorernas arbetssituation går att 

förändra med de befintliga resurserna, eller om det krävs en utökad budget för att deras 

prestationsförmåga och hälsa bättre ska  kunna främjas.  

För att lyfta problematiken med skolkuratorernas arbetssituation ytterligare skulle också studier 

kunna riktas mot att undersöka djupare hur andra aktörer, men framförallt elever, påverkas när 

skolkuratorn begränsas av bristen på resurser. Samhället har ett större intresse av hur barn riskerar 

att fara illa än huruvida skolkuratorer blir utbrända eller ej. Genom att belysa hur kuratorernas 

arbetssituation påverkar eleverna kan problemen i skolmiljön utifrån allmänhetens intresse åtgärdas, 

vilket också kan innebära en förbättring av kuratorernas arbetssituation. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev angående medverkan i intervjustudie 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie gällande skolkuratorers arbetssituation inom 4 utvalda 

kommuner tillhörande mellersta Norrland. Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser 

resursbristerna inom skolhälsovården får för de yrkesverksamma skolkuratorerna inom det aktuella 

området, samt om arbetssituationen ser olika ut inom de olika kommunerna. Tanken är att studien 

ska generera ny kunskap som kan motivera en förändring av skolkuratorers arbetssituation.   

 

Jag som ska genomföra studien heter Desirée Örjebo och studerar näst sista terminen på 

Socionomutbildningen i Östersund. Studien genomförs som en del av mitt examensarbete och kan 

komma att publiceras för offentligt bruk. De 4 deltagare som medverkar kommer ges möjlighet att 

läsa den färdiga uppsatsen.  

 

Kriterier för medverkan 

Du som deltar i studien ska vara anställd som skolkurator vid en kommunal skola inom det aktuella 

området. 

Du ska också oavsett anställningsform ha varit oavbrutet anställd på samma arbetsplats i minst 6 

månader (sjukskrivning relaterad till arbetet räknas ej som avbruten anställning).   

 

Vad innebär deltagandet? 

Deltagandet i studien innebär att vi träffas för en intervju, alternativt via telefon beroende på 

reseavstånd och eventuella hinder för träff.  

Intervjun beräknas ta mellan 40-60 minuter och kommer att spelas in med hjälp av teknisk 

utrustning. Materialet som samlas in under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att det kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen.  

 

Frågor som kommer att lyftas under intervjun berör din arbetssituation och din hälsa relaterat till 

arbetet. Du kan under intervjun välja att avstå från att svara på en viss fråga. 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att du behöver motivera ditt beslut.  

  

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon eller mail där du 

informeras om huruvida du valts ut som deltagare i studien eller ej. Utvalda deltagare kommer att 

kontaktas för överenskommelse gällande tid och plats för sammanträffande och genomförande av 

intervjun. Intervjuerna kommer att hållas främst under v. 48 men viss flexibilitet finns.  

Var god och meddela mig ditt svar snarast möjligt eller senast fredag 24 november.  

  

 

 

Vänliga hälsningar  

  

Desirée Örjebo Handledare: Charlotte Andoh-Appiah 

Mittuniversitetet Östersund Avdelningen för Socialt arbete (SOA) 

SOA  Mittuniversitetet Östersund 

831 25 Östersund  Charlotte.Andoh-Appiah@miun.se    

076-849 20 40 

derj1400@student.miun.se  

mailto:Charlotte.Andoh-Appiah@miun.se
mailto:derj1400@student.miun.se
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

 Namn och ålder?  

 Anställningskommun, arbetsplats och anställningsform? 

 Vad har du för grundutbildning? 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator på den skola du arbetar just nu?  

 Hur många skolor ligger under ditt ansvar som skolkurator? 

 Hur många elever är det som du ska vara tillgänglig för? 

 Kortfattat, vad var det som lockade dig när du valde att börja arbeta som skolkurator? 

 

Hur upplever skolkuratorerna i de fyra kommunerna att deras yrkesprofessionalism 

påverkas av arbetssituationen? (Arbetssituationens påverkan på yrkesutövningen)  

1. Upplever du att arbetssituationen ser annorlunda ut nu jämfört med under den första tiden av din 

anställning? Vad är det i sådana fall som ändrats?  

2. År 2011 trädde en ny skollag i kraft med krav om att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 

kompetens. Hur upplever du dina möjligheter gällande att i praktiken arbeta på ett sätt som 

uppfyller detta lagkrav? 

3. Upplever du att du har möjlighet att lägga din tid på de arbetsuppgifter som är viktigast, eller 

finns det något moment du skulle vilja prioritera högre/lägre?  

4. Upplever du att du som skolkurator har för lite resurser gällande tid, pengar och mental ork? 

a) Hur påverkar detta dig i din yrkesroll?  

b) Vad kan konsekvenserna av detta bli?  

 

Hur upplever skolkuratorerna i de fyra kommunerna att deras psykiska och fysiska hälsa 

påverkas av arbetssituationen? (Hälsa)  

5. Vad får dig att trivas mer eller mindre bra på din arbetsplats? 
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6. Tycker du att du har ett givande/utvecklande arbete? Vad är det som gör arbetet 

givande/utvecklande eller inte? 

7. Upplever du att du i din yrkesroll kan ställas inför utmaningar som känns övermäktiga, eller 

inför förväntningar du inte kan uppfylla?   

a) Hur påverkar dessa utmaningar och förväntningar dig i din yrkesroll?  

b) Hur påverkar dessa utmaningar och förväntningar dig känslomässigt och som person?  

8. Känner du att arbetet påverkar din psykiska och/eller fysiska hälsa? På vilket sätt? 

9. Har du under din tid som skolkurator haft tankar på om du behöver byta arbetsplats eller 

sjukskriva dig pga någon typ av psykisk ohälsa som uppstått genom arbetet?  

a) Om ja, vad var den främsta anledningen till detta? 

 

Vilken hjälp och stöd får skolkuratorerna i de fyra kommunerna? (Stöd)   

10. Har du som skolkurator någon form av handledning? Hur ser den ut?  

11. Har du som skolkurator möjlighet att få mentalt stöd? På vilket sätt kan du få detta stöd och av 

vem? 

12. Hur blir du i dina arbetsuppgifter hjälpt av de andra professionerna på arbetsplatsen, tex. 

specialpedagoger och lärare?  

13. Upplever du att det stöd du kan få genom kollegor och/eller handledning är tillräcklig? 

14. Hur skulle utökade resurser riktade till skolkuratorer kunna förbättra din arbetssituation?    

 

 

 

 

 

 

 


