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Tack!  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla skolkuratorer, som i den hektiska perioden före 
sommarlovet, tagit sig tid och med intresse och utförliga resonemang gjort denna 
studie oerhört intressant att skriva. Vidare vill jag tacka min handledare Ahmad som 
med en härlig positivitet bidragit till att göra skrivprocessen rolig och utvecklande. 
Avslutningsvis vill jag tacka min pappa, som orkat lyssna på mina otaliga monologer 
om uppsatsen, och alltid uppmuntrat mig.  
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Sammanfattning 
 

 
Forskning visar att skolkuratorsyrket bär på stora risker för stressrelaterad ohälsa. Det 

viktiga yrket beskrivs i denna studie utifrån hur yrkesstress påverkar skolkuratorers 

välbefinnande, och i relation till hur stressutmaningarna kan hanteras. Studien har 

genom djupintervjuer av verksamma skolkuratorer försökt finna förståelse i deras 

yrkesverklighet. Deras upplevelser har tolkats utifrån krav-kontroll-stödmodellen och 

coping-strategier. Studien har analyserats med hjälp av den tematiska analysen, där sex 

centrala teman avseende stress och coping har presenterats. Resultatet visar en ständigt 

närvarande yrkesstress vars effekter har visat sig kunna ha negativ påverkan för 

välbefinnandet. Samtidigt visar även studien hur skolkuratorerna upplever stolthet i att 

hjälpa människor till ett bättre liv, vilket visat sig kunna öka välbefinnande. Studien 

redogör även för hur skolkuratorsyrket upplevs som ständigt ofärdigt, vilket leder till 

en känsla av otillräcklighet. Känslan visade sig utgöra en stor stressfaktor, där både 

kuratorerna själva och deras arbetsplats hantera stressutmaningen. Att aktivt använda 

coping-strategier har enligt studien tolkats vara av stor vikt utifrån kuratorsyrkets 

oförutsägbarhet. Vidare fann studien att skolkuratorer hanterar yrkesstress med hjälp 

av både emotionsfokuserad- och problemfokuserad coping. Resultatet visade dock att 

emotionsfokuserade coping-strategier utgjorde en något viktigare nyckel till 

stresshantering, då strategierna bidrog till motivation och styrka i relation till 

arbetsbelastningen. Sammanfattningsvis fördjupar studien förståelsen kring 

skolkuratorers yrkesstress och coping-strategiers roll.  
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1. INLEDNING 

 

”Måndag morgon, handledning inne i stan, kuratorsgruppen sitter samlad. En i gruppen är så stressad att hen 

mår illa. En annan berättar att det känns som hen håller på att drunkna i arbetsuppgifter. En tredje har svårt att 

sova. Det är någonting i själva kuratorsyrket som är omöjligt, Det finns en förväntan att man ska finnas till för 

allas behov, bara det kan göra en spyfärdig. Vem klarar det i längden? (...)” (Ur podcasten ”Mer än bara prat”, 

2020, 11:2) 

 

I podcasten ”Mer än bara prat” (2020, 2:29) beskriver två skolkuratorer deras arbete utifrån 

varierade perspektiv som ger inblick i skolkuratorns värld. Utdraget ovan är tagit från avsnittet “Ett 

gummibandsyrke” där skolkuratorerna genom att läsa upp en kollegas text, sammanfattar 

skolkuratorns ständiga dilemma. Denna uppseendeväckande beskrivning fick mig att börja fundera 

över vad konsekvenserna blir av att ha ett omöjligt arbete. Den upplevda tidsfristen är problematisk 

och kan tolkas som att en skolkurator tvingas förhålla sig till ett slutdatum inom yrket, där ens eget 

mående sätter stopp. Dessa utmaningar behöver förstås för att fler ska kunna må bra i ett av de 

viktigare yrkena i samhället.  

Socialt arbete är ett fält där arbete med människor, och ofta utsatta människor är en naturlig del. 

Forskning har visat att yrkesverksamma inom socialt arbete är överrepresenterade gällande 

sjukfrånvaro. Den senaste socialförsäkringsrapporten beskriver att “Vård, omsorg, sociala tjänster” 

är den yrkesgrupp som har högst relativ risk för sjukfall över 14 dagar baserat på psykiatriska 

diagnoser (Försäkringskassan 2020, s. 33). Detta indikerar att arbete med utsatta människor bär på 

specifika utmaningar som inte på samma sätt finns i andra yrkesfält. Inom den överrepresenterade 

grupper presenterar Försäkringskassan mer ingående statistik kring yrkena med överrisk. Inom den 

smalare kategorin “utmattningssymptom” finns tre socionomyrken bland de sex yrkena med högst 

risk - socialsekreterare, biståndshandläggare och kuratorer (Försäkringskassan 2020).  

Jag började fråga mig varför verkligheten ser ut så. Forskning visar att skolkuratorsyrket har flera 

utmaningar, b.la. att deras viktiga förebyggande arbete kan avbrytas av akuta ärenden, och att 

lärarkollegors bild av kuratorsuppdraget inte alltid överensstämmer med deras egen (Isaksson 

2016). Hjärnfonden (2017) beskriver hur roten till utmattningssyndrom och sjukfall ligger i 

arbetsrelaterad stress. Orsakerna kan variera, där stor arbetsbörda, dålig respons på ens arbete och 

bristfälligt socialt stöd är några exempel. Baserat på kuratorers överrepresentation i risk för 

utmattningssymptom kan man sannolikt härleda detta till specifika yrkesstressfaktorer. Ur detta 

uppstår även den intressanta frågan kring hur man kan motverka detta, och vilken kunskap kring 

stresshantering framtida kuratorer behöver. Begreppet coping är ett viktigt angränsande 

forskningsbegrepp avseende stress. Coping-strategier använder sig alla av när man ställs inför 

traumatiska, stressande och krävande situationer (Folkman & Lazarus 1984, s. 154). Dessa 

strategier kan ses som ett av motmedlen för skolkuratorer i syfte att hantera den höga arbetsbördan 

och de psykiska påfrestningarna yrkesrollen medför.  

Att lyckas skapa en fungerande balans mellan yrkesrollen och fritiden menar Saco är essentiellt, där 

b.la. ett tillstånd av ständig tillgänglighet har visat sig vara en av faktorerna som kan leda till psykisk 
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ohälsa (Saco u.å). Konsekvenserna till följd av skolkuratorers yrkesutmaningar har visat sig både 

drabba skolkuratorerna själva och även deras förutsättningar att hjälpa sina klienter. Därav 

framträder en stor utmaning inom en oerhört viktig och meningsfull profession i socialt arbete. 

Problemformulering 
 

Inom fältet socialt arbete är utmaningarna kring stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattning som 

allra störst, vilket presenterar ett behov av mer yrkesspecifik forskning. Det är forskningsmässigt 

intressant att synliggöra denna professions utmaningar utifrån skolkuratorernas egna röster. Det 

finns ett behov att nyansera förståelsen kring hur stressen orsakas, vilka effekter den får och hur 

den kan hanteras utifrån skolkuratorsyrket.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att söka förståelse kring skolkuratorsyrket i relation till yrkesbaserade 

stressutmaningar utifrån coping-strategiers roll och nytta. Med denna utgångspunkt har studien en 

ambition att beskriva en utmanande verklighet utifrån en konstruktiv synvinkel, med syfte att 

presentera förståelse som kan bidra till ett mer hälsosamt yrke. 

 

o Vilka aspekter av yrkesrollen uppfattar skolkuratorerna som stressfyllda och utmanande i 

relation till deras välbefinnande?  

 

o Vilken roll har coping-strategier för skolkuratorer i syfte att hantera yrkesbaserad stress, 

och vilka strategier upplevs viktigast? 

 

Begreppsdefinition 
 

Coping-strategier- Begreppet utgörs av olika tillvägagångssätt i syfte att hantera psykiska 

påfrestningar, vilka kan uttryckas genom kroppsliga reaktioner. Coping utgör en viktig komponent 

inom stressforskning avseende hur man framgångsrikt kan hantera utmanande situationer 

(Nationalencyklopedin å.u).  

Avgränsning 
 

Denna studie kommer specifikt undersöka högstadiekuratorer i relation till ovanstående 

frågeställningar. Avgränsningen sker i avsikt att undersöka en grupp skolkuratorer vars 

yrkesmässiga utmaningar är så likartade som möjligt, för ökad generaliserbarhet. Att arbeta med 

tonåringar bär på specifika utmaningar då de befinner sig i en utvecklingsfas där de formar sin 

identitet, och där många frågor och funderingar kan uppstå till följd av detta. Det sociala trycket är 

ständigt närvarande och påfrestande vilket gör att många tonåringar blir beroende och mindre 

självständiga (Utforska sinnet 2019). Vidare utgör tonårsperioder statistiskt den mest 
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brottsintensiva perioden i livet för både tjejer och killar (Polisen 2021). Studien har utifrån dessa 

aspekter funnit ett särskilt intresse i att undersöka högstadiekuratorers upplevelser.  

Disposition  
 

Studien är uppbyggd kring sju innehållsavsnitt vilka kompletteras av en referenslista och relevanta 

bilagor. Nästkommande avsnitt kommer behandla tidigare forskning. Inledningsvis kommer 

sökprocessen att beskrivas, sedan kommer tidigare forskning sammanställas kring det skolkurativa 

arbetet, yrkesutmaningar som socialarbetare och strategier för att hantera stress. Avslutningsvis 

utgörs avsnittet av reflektioner över kunskapsläget. I avsnittet därefter beskrivs de teoretiska 

ramverken och modellerna studien har utgått ifrån, där krav-kontroll-stödmodellen samt 

copingprocessen redogörs för. Vidare beskrivs studiens metod, där viktiga utgångspunkter och 

överväganden beskrivs. Det efterföljande avsnittet utgörs av studiens resultat vilket tematiserats i 

sex delavsnitt, vilka illustrerar skolkuratorsyrket i förhållande till stress och coping. Analysen utgör 

nästa avsnitt där studiens resultat förstås i relation till de teoretiska ramverken och modellerna 

studien förhållit sig till. Avslutningsvis avhandlar diskussionsavsnittet reflektioner som sätter 

studien i kontext till forskningsområdet, där även resultatet diskuteras i relation till studiens syfte.   

2. TIDIGARE FORSKNING. 

 

Detta avsnitt kommer beakta kunskap från tidigare forskning som anses intressant för föreliggande 

studie. Forskning som belyser viktiga aspekter av skolkuratorsrollen, olika former av arbetsrelaterad 

stress och psykisk ohälsa samt coping-strategier kommer redogöras för. Avsnittet syftar till att 

presentera relevant kunskap, identifiera kunskapsluckor och positionera uppsatsen inom sitt 

forskningsfält. 

Sökprocess 

 

Inledningsvis hade sökningarna efter tidigare forskning målsättningen att ge en överblick kring 

forskningsfältet. I den processen formulerades studiens forskningsfråga, med ambitionen att anta 

en intressant infallsvinkel för att tillföra förståelse till de spännande studierna som redan fanns. 

Från och med att uppsatsidén formulerats och omformulerats har sökprocessen varit omfattande, 

och utgått från Uppsala universitetsbibliotekets söktjänst, DIVA-portalen och Google Scholar.  

Under sökprocessen kunde jag utläsa tre övergripande kategorier kring forskningens. Fältet socialt 

arbete och dess yrkesutmaningar, kurator- och skolkurators rollen samt strategier för att hantera 

yrkestress. I flera fall överlappade tidigare forskning två av kategorier. Avseende socialt arbete och 

stressrelaterade yrkesutmaningar användes sökningarna ”Utmattning” AND ”Socialarbetare”, 

”Stress” AND ”Social workers” och ”Stress” AND ”Socialarbetare”. Även sökorden ”Psykisk 

ohälsa” AND ”Social arbetare” och ”Utmattning” AND ”Socialt arbete” användes. Sökord som 

användes i förhållande till skolkuratorsyrket var ”Skolkurator” OR ”Kuratorsrollen” OR 
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”Elevhälsa” AND ”Skola”. Även sökningarna ”School counselor” AND ”Mental challenges” och 

”School counselor” AND ”Strategies” användes. Inom coping-strategier fanns bred forskning, 

vilket gjorde att denna kategori ofta relaterades till antingen socialt arbete eller skolkuratorsrollen. 

Utifrån detta användes sökorden ”Socialt arbete” AND ”Copingstrategier”, ”Social work” AND 

”Coping” och ”School counselor” AND ”Coping”. De booleska operatorerna ovan (AND, OR) 

utgjorde viktiga söktekniska verktyg då AND sökningar i databaserna letade efter forskning där 

båda sökorden inkluderades, och OR sökningar där minst ett av sökorden behövde finnas med 

(Karolinska institutet 2021). Samtliga sökningar utgick från ”Peer reviewed” som en 

grundförutsättning, och både nationell och internationell forskning beaktades.  

Tidigare forskning 
 

Aspekter av det skolkurativa arbetet 

 

Det finns bred forskning som förtjänstfullt ringar in olika aspekter av det kurativa arbetet, medan 

forskningen kring skolkuratorsyrket som profession är inte lika omfattande. Det finns dock 

intressanta studier som inriktar sig på specifika områden inom skolkuratorsyrket, b.la en studie av 

Isaksson (2016) som beskriver skolkuratorns roll i en kärnverksamhet som domineras av andra 

professionella yrkesgrupper. Isaksson (2016) beskriver i sin studie hur förväntningen av 

problemlösning emellanåt står i konflikt med skolkuratorernas roll att företräda barnet, och beakta 

ett helhetinriktat synsätt kring deras svårigheter. Ett annat viktigt resultat som presenteras är hur 

skolkuratorerna upplever ett deras roll i skolan är delvis oklar. De upplever å ana sidan att de har 

ett begränsat handlingsutrymme, samtidigt som de formellt styrande dokumenten är oprecisa vilket 

gör att skolkuratorerna rent policymässigt är ganska fria. Situationen sammanfattas i en avhandling 

av Backlund (2007, s. 196) likt; ”Det finns inga regler för hur en psykolog eller kurator ska arbeta 

utan det är fritt och självständigt arbete på gott och ont”. Kuratorerna upplevde denna verklighet 

som problematisk, men att stöd och vägledning från chefer var viktiga aspekter för att stötta dem 

kring dilemmat (Isaksson 2016).  

 

En annan svårighet skolkuratorerna upplevde var vilka förväntningar andra inom skolan hade på 

dem och deras yrkesroll. Studien beskriver hur skolkuratorerna ofta förväntades avlasta lärare och 

garantera att undervisningen kunde fortgå utan problem. De fick erfara att lärares bild ofta kunde 

vara att kuratorerna uppdrag var att lösa problem med deras elever för att sedan återställa dem 

undervisningsbart. Detta överensstämde inte med skolkuratorernas syn på deras egen roll, vilket 

kunde relateras till att det förväntade arbetssättet kraftigt skiljde sig från de värden och normer som 

ofta råder inom socialt arbete. (Isaksson 2016).  

 

Backlund (2007) presenterar vidare intressanta upptäcker utifrån sin omfattande avhandling 

gällande elevvård. Skolkuratorer beskrivs där som en yrkesgrupp som ständigt är omgärdade av 

mer inflytelserika professioner, både att de är flera och att deras professioner genererar en större 

grad av legitimitet. Denna låga status är skolkuratorerna själva medvetna om vilket gör att de inser 

att deras arbete främst kommer dikteras efter andra professioners viljor. Därav sker en naturlig 

anpassning i arbetet utifrån de omgivande förväntningarna som råder. Detta faktum kan delvis 

förklaras av att en skolkurator inte på samma sätt som många andra yrkesroller använder sig av 
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teknologier i form av tester eller professions specifika tillvägagångssätt vilka i sig skapar legitimitet 

(Backlund 2007). 

 

I studien ”School counselor consultation preparation: A national study” undersöks skolkuratorns 

klientmötes förberedelser i relation till att effektivera sin tid och få ut det bästa av mötena (Cholewa, 

Goodman – Scott & Warren 2020). Studien konstaterar att olika typer av samråd är en stor del av 

skolkuratorsvardagen men att kunskapen och förberedelserna kring dem är relativt låg. Författarna 

formulerar dilemmat på följande vis:  

 

”School counselors need to find efficient strategies for serving students, such as consulting with stakeholders. 

School counselors report consultation as their most frequent job activity, yet they feel the least prepared for 

this task (…)” (Cholewa & Goodman - Scott m fl 2020, s. 56) 

 

Denna amerikanska studie illustrerar hur skolkuratorns arbetssituation resulterar i att viktiga möten, 

som egentligen skulle präglas av förarbete och en plan, tvingas genomföras relativt oförberedda 

(Ibid). Detta går i linje med studierna av Isaksson (2016) och Backlund (2007) som gemensamt 

beskriver en komplex skolkurators vardag där man tvingas balansera sin egen yrkesrolls ambition 

mot omgivningens ofta annorlunda förväntningar.  

 

Socialt arbete och dess yrkesutmaningar 

Även forskning kring hur det är att vara yrkesverksam inom socialt arbete är viktigt att beakta. I en 

internationell studie av Coyle, Edwards & Hannigan (2005) resonerar de övergripande kring 

psykiatriska socialarbetares mentala utmaningar av stress. De beskriver socialarbetares känsla av 

otillräcklighet, där de finner flera intressanta upptäckter, b.la. kring de mest frekventa 

stressmomenten som socialarbetare uppgav. Enligt studien var två av dessa rollkonflikter och 

rolltvetydlighet. Utmattning grundades i upplevelsen att känna att man själv inte lyckades 

åstadkomma tillräckligt inom yrkesrollen, vilket i sig ofta kunde härledas till tids- eller resursbrist 

(Coyle & Edwards m fl 2005).  

 

Denna komplexitet beskrivs även av Tham & Meagher (2009). Deras brittiska studie har fokuserat 

på att jämföra uppfattningen om arbete och arbetsvillkor mellan socialarbetare som arbetar inom 

barnskyddet med andra professionella inom den offentliga sektorn. Resultat beskriver en liknande 

verklighet som Coyle & Edwards m fl (2005) gällande hur rollotydlighet och rollkonflikt för 

socialarbetare i många fall leder till påfrestande stress. Det konstaterar även att deras studie tyder 

på att socialarbetare inom barnskyddet upplever att deras arbete har en negativ påverkan på deras 

privatliv på ett annat sätt än övriga yrkesgrupper (Tham & Meagher 2009). 

De internationella forskarna Cohen & Collens (2013) presenterar utifrån deras artikelstudie fyra 

separata men sammanhängande effekter för yrkesverksamma som exponeras för trauma. Det första 

teman utgjordes av emotionella och somatiska reaktioner, vilka kunde vara ilska, sträck eller 

förtvivlan. Detta resulterade bland annat i en svårighet att stänga av efter klientmöten och kunde 

resultera i sömnlöshet. Det andra temat utgjordes av hanteringen av den känslomässiga inverkan 

traumaexponeringen skapade. Framgångsrika strategier lyfts fram såsom kollegialt stöd, handling 

och möjligheten att dela sina känslor för att motverka isolering. På ett individuellt plan beskrivs 

egenvårdsbeteenden som viktiga, genom b.la. lustfyllda aktiviteter, träning och hälsosam kost. Att 
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som socialarbetare påminna sig om sitt arbetes meningsfullhet och hopp om att hjälpa människor 

till ett bättre liv visade sig även vara viktiga pusselbitar för att minska yrkesbaserad stress (Cohen 

& Collens 2013) 

Det tredje temat handlar om förändring i livsåskådning och synsätt. Baserat på den psykiskt 

påfrestande traumaexponeringen började socialarbetarna i många fall reflektera över livet och dess 

mening, och ens egen roll i en trasig värld. Sammantaget resulterade det i att känslan av att sitt 

arbete är betydelsefullt förstärkes. Det fick effekten att många socialarbetare tog med sig de jobbiga 

frågorna hem, då de värderades som viktigare i relation till triviala vardagsdilemman i sina egna liv 

(Cohen & Collens 2013). 

Det fjärde temat utgick från hur erfarenhet och tid gällande traumatiska berättelser och händelser 

ledde till mindre överväldigande känslor och ångest. Då man succesivt tillät sig bearbeta händelser 

i sin profession minskade chockupplevelsen då man ofta redan exponerats för något liknande. 

Erfarenheten att kunna hantera stress och psykiska påfrestningar växte sig en känsla av stolthet och 

legitimitet fram (Cohen & Collens 2013). 

Vidare presenterar Hasselberg, Jonsdottir & Ellbin (2014) en studie kring patienter på en 

specialiserad öppenvårdstressklinik, där de undersöker vilka faktorer som kan sägas orsaka 

emotionell utmattning. Studien presenterar ett resultat som visar att arbetsrelaterade stressmoment, 

exempelvis emotionella krav eller traumatisk händelse på jobbet, utgör de främsta orsakerna för 

emotionell utmattning och utmattningssyndrom. De vanligaste arbetsstressfaktorerna visade sig 

vara 1) kvantitativa krav på jobbet, 2) privata relationskonflikter och 3) känslomässiga krav på 

jobbet. Hasselberg & Jonsdottir m fl (2014) menar att resultatet påvisar vikten av förebyggande 

arbete på arbetsplatsen.  

 

Strategier för att hantera yrkesbaserad stress 

 

En studie av Rienks (2019) undersöker coping-strategier i relation till förmågan att lyckas hantera 

utmaningarna som yrkesverksam inom hjälpande professioner. Genom kvantitativa mätningar kom 

studien fram till flera intressanta slutsatser. De konstaterar att förekomsten av sekundär traumatisk 

stress (STS), att man blir traumatiserad av att bära andras trauma, har ett samband med graden av 

organisatoriskt stöd, samt socialarbetares hantering. Att vara verksam på en arbetsplats med större 

organisatoriskt stöd i, kombination av ett aktivt användande av coping färdigheter, korrelerar med 

en lägre grad av självrapporterad STS. De coping-strategierna som visade sig fungera bäst var att 

ha en tydlig egenvårdsplan, att delta i aktiviteter eller hobbyer och att ha en övergångsplan mellan 

arbete och fritid. (Rienks 2019) 

 

Forskarna Astvik & Melin (2013) presenterar även dem en intressant studie kring coping-strategier. 

Studien riktar in sig på en specifik yrkesgrupp, genom att socialsekreterares stressutmaningar lyfts 

i förhållande till coping-strategier. Ett övergripande upptäckt från studien var hur socialarbetarna 

beskrev att samtliga stressande situationer/perioder präglades av en obalans mellan arbetskrav och 

resurser. Socialsekreterarna upplevdes applicera fem huvudstrategier för att hantera obalansen. 

Dessa var kompensatoriska- och kravsänkande-coping-strategier, disengagemang, voice och exit. 

Beskrivningarna utifrån de två förstnämnda kategorierna kan upplevas som mest frikopplade från 



Adrian Lindberg 

11 (49) 

socialsekreterare verkligheten och därav särskilt intressanta för denna studie. Kompensatoriska 

strategier beskrivs kunna innefatta b.la. övertidsarbete, att ta med arbetet hem och att hoppa över 

luncher. Studien visar att socialsekreterarna beskriver en arbetsbelastning som sällan kunde 

hanteras inom den formella arbetstiden. De kompensatoriska strategierna användes främst utifrån 

en känsla av personligt ansvar att slutföra arbetsuppgifter inom lagstadgade tidsramar. Dessa 

kompensatoriska strategier kunde delvis hantera den stress som uppstod när många ärenden och 

arbetsuppgifter inte hade hunnits med. Samtidigt medförde strategierna även många negativa 

stressrelaterade effekter likt utmattning, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och 

nedstämdhet. Även en generell känsla av trötthet och ett minskat välbefinnande utgjorde negativa 

effekter utifrån kompensatoriska strategier (Astvik & Melin 2013). 

 

Studien beskriver hur förekomsten av kravsänkande strategier föranleddes av insikten att 

kompensatoriska strategier inte längre upplevdes hållbara för att överleva i yrket. Därav tvingades 

socialsekreterarna acceptera en sämre kvalité i arbetet än vad de egentligen hade velat, då de tvingats 

välja mellan sitt eget välbefinnande och kvaliteten i arbetet. Detta resulterade i starka inre moraliska 

konflikter, där socialsekreterarna beskriver hur de förlikat sig med begreppet ”Good enough”, och 

sänkt ribban för vad det innebär. Trots att man lyckas minska den tidigare ohälsosamma 

arbetsbördan upplevde många socialsekreterare en resignation och en djup otillfredsställelse med 

situationen (Astvik & Melin 2013). Denna studie påvisar hur coping-strategier inte behöver vara 

entydigt positiva eller negativa, och att vissa yrkessituationer kan vara extra svårhanterliga.  

 

En intressant studie av Collins (2008) beskriver vidare coping och riktar in sig på konkreta hälso- 

respektive ohälsosamma coping-strategier för verksamma inom det sociala arbetet, i syfte att 

minska stress och öka arbetstillfredsställelsen. Ohälsosamma coping-strategier utgörs av b.la. 

beteendemässig och mental frigöring, dagdrömmande och distansering/tillbakadragande. De 

kategorier han argumenterar för är bra har gemensamt att de minskar den psykiska anspänningen 

genom t.ex. planering, träning och social avkoppling (Collins 2008).  

Reflektioner över kunskapsläget 
 

Många av studierna bekräftar varandras slutsatser genom att funna arbetsstressorsaker och 

framgångsrika coping-strategier påminner om varandra. Detta skapar en tydlighet och validitet 

kring studierna. Samtidigt är coping-strategier är ett fält där andelen varianter av klassifikationer är 

närmast oändlig, vilket i sig är intressant men samtidigt ställer denna uppsats inför ett övervägande 

kring vilka klassifikationer som ska beaktas. Konsekvent görs dock en vedertagen indelning mellan 

emotionsbaserad- och problemlösningsfokuserad coping.  

Astvik & Melin (2013) studie av socialsekreterares coping-strategier är intressant på det sättet att 

de beskriver hur stresshantering kan medföra ny stress. Samtidigt som Collins (2008) studie mer 

kategoriskt presenterar framgångsrika respektive icke framgångsrika coping-strategier i förhållande 

till hantering av psykisk anspänning. Studierna kan sägas komplettera varandra b.la. genom hur 

beskrivningen av Astvik & Melin (2013) kring kravsänkande kategorier och dess negativa effekter 

kan tolkas falla in under Collins (2008) definition av ohälsosamma coping-strategier.  



Adrian Lindberg 

12 (49) 

Utifrån forskningen kan man utläsa att stressfaktorer för socialarbetare kan vara många, och att 

vissa kan upplevas som mer yrkesspecifika och andra mer generellt applicerbara inom de flesta 

yrken. Stressfaktorer likt om-organisation eller konflikter har sannolikt ingen särskild koppling till 

skolkuratorsyrket, vilket gör de svåra att beakta i relation till uppsatsen frågeställningar. Vidare kan 

studierna som beskriver rollotydlighet som en stressfaktor tolkas bekräfta mycket av skolkuratorers 

dilemma gällande förväntningar kontra realitet. Det framkommer genomgående teman kring hur 

skolkuratorsyrket kan upplevas stressutsatt och svårkontrollerbart. Arbetsuppgifterna är ofta styrda 

av oväntade behov som prioriteras före inplanerade långsiktiga och förebyggande insatser. En del 

av detta ses som naturligt baserat på professionens uppdrag, medan en del upplevs problematisk 

då det leder till osäkerhet. Stressfaktorn kvantitativa krav (Hasselberg & Jonsdottir m fl 2014) kan 

delvis sägas förklara detta fenomen, då avbrutna arbetsuppgifter i sig skapar en arbetsbelastning 

som kan leda till ökad stress. Även Coyle & Edwards m fl (2015) studie om socialarbetares 

utmaningar med rolltvetydlighet, kan sägas överensstämma med forskningen kring 

skolkuratorsrollen. 

3. TEORETISKT RAMVERK 

 

Detta avsnitt beskriver Krav-kontroll-stödmodellen och Coping som process och former vilka utgör de 

teoretiska analysverktygen i relation till studiens resultat. 

Krav-kontroll-stödmodellen  
 

Det finns flera sätt att mäta och kartlägga stress och ohälsa, en av de vanligaste modellerna avseende 

arbetslivsforskning är krav-kontroll-stödmodellen. Modellen syftar till att kartlägga centrala 

psykosociala faktorerna för att finna miljömässiga orsaker och lösningar till problem. 

Utgångspunkten för krav-kontroll-stödmodellen är att det finns fyra olika kombinationer av 

förutsättningar, vilka mäts av förhållandet mellan psykiska krav och kontrollmöjligheter. 

Samverkan mellan dimensionerna utgör enligt teorin uppkomsten av ohälsa och stress bland 

yrkesverksamma. Vidare är socialt stöd en faktor som har en stark påverkan mellan krav-kontroll 

förhållandet (Theorell 2019). För att man ska uppleva en fungerande arbetssituation bör nivån av 

krav och kontroll vara i balans, vilket skapar en arbetsglädje och trygg miljö. En obalans kan å sin 

sida leda till stress, vilket i senare skeden kan resultera i lågt engagemang, depression och utbrändhet 

(Elmholdt, Dauer Keller & Tanggaard m fl 2015, s. 129).  Theorell (2019) beskriver de fyra 

dimensionerna av krav-kontroll-stödmodellen, där den första utgörs av låga psykiska krav och bra 

kontrollmöjligheter, vilket leder till ett avspänt arbete. Den andra dimensionen bygger på höga 

psykiska krav och bra kontrollmöjligheter, vilket leder till ett aktivt arbete. Den tredje dimensionen 

definieras av låga psykiska krav och små kontrollmöjligheter, vilket leder till ett passivt arbete. Den 

fjärde och sista dimensionen baseras på höga psykiska krav och små kontrollmöjligheter, vilket 

leder till ett spänt arbete. Spända arbeten har vetenskapligt visat sig påverka kroppens regenerativa 

förmåga. Detta har flera effekter där b.la. sömnen försämras och stresspåslaget ökar vilket i sin tur 

ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. Kombinationen av ett arbete som är spänt med svagt socialt 

stöd leder enligt teorin till den mest utsatta situation – det ”Isospända arbetet”.  
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Grafen ovan beskriver hur grad av kontroll och jobbkrav och socialt stöd samverkar, där förhållandet leder till olika 

typer av arbeten med tillhörande utmaningar (Theorell 2019). 

När det sociala stödet är svagt kan ett problematiskt krav-kontroll förhållande försämras ytterligare. 

Samtidigt kan ett bra socialt stöd även utgöra en viktig skyddsfaktor, och minska risken för att man 

ska utveckla stressymptom. Gemenskap med arbetskamrater, stöd från chefer, vägledning och 

återkoppling på det man gjort utgör konkreta stödjande åtgärder som kompletterar krav och 

kontroll förhållandet (Prevent 2020). Begreppet kontroll kan delas in i två kategorier, vilka utgörs 

av ”kontroll i” och ”kontroll över” arbetet. Kontroll i arbetet bygger på delkomponenterna 

uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande.  Detta uttrycks b.la. genom de mindre momenten 

i det dagliga arbetet, faktorer som påverkar hur arbetet ska utföras, likt prioritering av 

arbetsuppgifter. Även att ha möjlighet att ta en paus är en del i denna kontroll kategori. Kontroll 

över arbetet präglas mer av de större övergripande besluten genom färdighetskontroll. När det 

skapas utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet, får yrkesutövaren möjlighet till utveckling 

och förutsättningar att utöva kontroll (Stressforskningsinstitutet 2015). 

Elmholdt & Dauer Keller m fl (2015, s. 128) beskriver hur det är vanligt att yrkesverksamma 

upplever höga krav – i synnerhet inom välfärdssektorn. Dimensionerna ovan visar att höga krav 

både kan vara stimulerande och pressande. När kraven inte är synonymt med hög grad av kontroll 

kan dessa utgöra orsaker för dåligt mående och stressrelaterade syndrom, samtidigt som det kan 

utveckla och stimulera ifall man upplever hög kontroll. När yrkesverksamma upplever att de inte 

har möjligheten att påverka arbetet samtidigt som kraven är höga upplevs stress öka i en negativ 

spiral. Den påtagliga stressen påverkar den yrkesverksamma till den grad att arbetsuppgifterna blir 

sekundära då hantering av stressen oundvikligt tar störst plats. Detta leder ofta till att arbetskraven 

blir omöjliga att uppnå på grund av måendet, vilket även sänker självförtroende som i sin tur 

ytterligare försämrar möjligheterna att uppå jobbkraven. Därav är det viktigt att arbeten är 

strukturerade på ett sådant sätt som gör att yrkesverksamma får ett stort inflytande och inte 

begränsas för att kunna lösa utmanande uppgifter och hantera de höga kraven (Elmholdt & Dauer 

Keller m fl 2015, s. 129).  
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Denna teori förhåller sig även konkret till socialt arbete då Elmholdt & Dauer Keller m fl (2015) 

beskriver hur yrkesverksamma inom välfärdssektorn och socialt arbete är överrepresenterade i 

upplevelsen av höga jobbkrav  

Coping som process och former 
 

Att hantera stressande och påfrestande situationer omfattar flera olika delar. Fink (2016, s. 77) 

beskriver hur hanteringsprocessen baseras på kognitiva och beteendemässiga responser i syfte att 

lösa situationen man placeras i. Coping utgör människors stresshantering, vilka varierar baserat på 

det sociala och kulturella kontext stressen inträffar i. Möjligheterna för framgångsrik coping 

påverkas av graden av kontroll man upplever i situation, vilket påverkas av hur väl man kognitivt 

kan se lösningar framför sig. Vidare utgör även personliga egenskaper en faktor (Fink 2016, s. 78).  

Coping-teorins förgrundsfigurer Folkman & Lazarus (1984) formulerade den vanligt använda 

distinktion mellan två varianter av coping-strategier, vilka utgjordes av emotionella coping-

strategier och problemfokuserade coping-strategier. Denna distinktion användes genomgående 

under tidigare forskning kring coping, och även denna studie kommer anta den utgångspunkten. 

Enligt Folkman & Lazarus (1984, s. 154) syftar emotionella coping-strategier övergripande till att 

minska mental stress, vilket främst utgörs av en inre process. Detta innebär att känsloreglering 

utgör grunden för dessa strategier, där man aktivt arbetar för att problemet, hotet eller stressen ska 

upplevas mer trivialt och lätthanterligt (Sand & Strang 2013, s. 177). Emotionella coping-strategier 

kan uttryckas genom b.la. avslappningstekniker och mental träning eller fysisk motion. Strategier 

kan även vara undvikande genom att man kopplar bort eller förnekar problem för att minska den 

mentala stressen. Dessa strategier används ofta i stressframkallande situationer som upplevs svåra 

eller omöjliga att genom aktiva problemlösning lyckas förändra (Folkman & Lazarus 1984, s. 155).  

Problemfokuserade coping-strategier utgår ifrån att åtgärda stress, ofta i realtid, genom konkreta 

handlingar. Genom att rikta in sig på roten till utsattheten kan man genom dessa strategier 

koncentrera sig på att göra allt man kan för att lösa problem på det mest effektiva sättet (Sand & 

Strang 2013, s. 177). När en person anser att situationen man ställs inför är lösningsbar används 

ofta dessa strategier. Denna process kan dock vara komplex och bör ses som mer än endast direkt 

problemlösning, då det krävs att man lyckas adressera och analysera orsakerna bakom problemet 

för att problemlösningen ska bli framgångsrikt. Problemfokuserad coping är starkt inriktad på de 

miljöfaktorer som finns runtomkring, vilka kraftigt kan variera beroende av kontext. Därav finns 

det en svårighet i att definiera exakt vad problemfokuserad coping utgörs av. Utöver miljömässigt 

baserade faktorer kan även denna form av coping innefattas av inre strategier. Problemfokuserade 

strategier bygger ständigt på ett övervägande mellan handlingsalternativ i form av för- och 

nackdelar, vilket innebär att även inre strategier i vissa fall kan utgöras den mest effektiva 

problemlösningen (Folkman & Lazarus 1984, s. 154-155).   
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4. METOD 

Detta avsnitt kommer förklara och resonera kring metodologiska vägval och överväganden, vilka 

gemensamt utgör grunden för studiens utformning. Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, 

metodval, genomförande, samt hur insamlade data bearbetats och analyserats beskrivs. Vidare 

diskuterar avsnittet studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet baserat på 

forskningsdesignen, även metodöverväganden och centrala etiska aspekter redogörs för.  

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  
 

Denna studie utgår från en holistisk ansats vilket innebär att samhällsfenomen och faktorer 

kommer beaktas utifrån en helhets synvinkel (Sohlberg & Sohlberg 2019, s. 198). Det holistiska 

perspektivet är i många fall tätt sammanflätat med den ontologiskt idémässiga filosofiska 

traditionen (Sohlberg & Sohlberg 2019, s. 114). Denna tradition utgår från att system och strukturer 

baseras på tankemässiga konstruktioner, vilket kan kontrasteras mot materialistisk ontologi 

(Sohlberg & Sohlberg 2019, s. 55). Detta innebär att studien är intresserad av att ta del av känslor 

och upplevelser i förhållande till företeelser där den mänskliga faktorn behöver beaktas. Vidare 

kommer studiens tolkningar kretsa kring centrala delar av hermeneutik. Hermeneutiken ser 

kunskap likt ett dialektiskt cirkelförhållande vilket innebär att när fenomen sätts i ett sammanhang, 

ökar sammanhangs förståelsen kring delarnas funktion (Sohlberg & Sohlberg 2019, s. 107) Den 

hermeneutiska cirkelns förståelseprocess kretsar kring att en helhet enbart kan förstås utifrån de 

ingående delarna, samtidigt som dessa måste ses i ljuset av helheten för att enskilt kunna förstås, 

och få mening i ett sammanhang (Allwood & Erikson 2017, s. 111). I denna studie kommer detta 

vara särskilt relevant eftersom frågeställningar antar olika förhållanden mellan helheten och delarna. 

Coping-strategiers roll kommer i denna studie ses som ett verktyg för att hantera helheten som 

utgörs av stressproblematiken, vilket i sig kan ses som en del av psykisk ohälsa.  

Material 
 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer  

Studien har låtit skolkuratorers egna beskrivningar och problematiseringar framträda genom en 

kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa studier syftar till att ge omfattande flerdimensionella men 

inte statistiskt mätbara beskrivningar och placera dem i ett teoretiskt ramverk och kontext 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 124). Studien har i enlighet med hur Padgett (2016, s. 2) beskriver 

kvalitativa studiers utgångspunkter, beaktat antagandet att verkligheten inte kan bedömas som 

objektiv. Därav tjänar den kvalitativa metoden syftet att nyanserade verkligheten som statistiska 

underlag har ringat in. Kvalitativa metoder kan anses särskilt relevanta i vissa forskningsscenarion, 

vilka två av dessa överstämmor särskilt väl för denna studie. Det ena scenarion beskrivs som; ”You 

are exploring a topic about which little is known especially from the ”inside” perspective” (Padgett 

2016, s. 15). Denna beskrivning överensstämmer med ovanstående bild av forskningsöversikten, 

då studiens forskningsansats formulerats utifrån en brist på studier kring coping-strategier i 

förhållande till skolkuratorsyrket. Det andra scenariot beskrevs som; ”You wish to capture the 
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”lived experience” from the perspectives of those who live it and create meaning from it” (Padgett, 

2016, s. 15). Motiveringen är relevant för denna studie då ett av målen är att söka förståelse kring 

skolkuratorers egna upplevelser av yrkesstressen och hur de förhåller sig till den.   

 

Vid intervjuerna har det varit viktig att man som forskare varit extra observant kring vissa delar för 

att skapa en upplevelse av trygghet för informanterna. I enlighet med Padgett (2016, s. 114) har 

aspekter som att uppmuntra informanterna att dela med sig av historier och detaljer, att våga 

tystnaden och att vara bekväm med intervjufrågorna varit viktiga. Denna studie har även beaktat 

fallgropar gällande intervjuteknik för att undvika dem. Några av de mest centrala har varit att 

undvika ledande frågor eller att ställa frågor i syfte att respondenten ska bli emotionellt påverkad. 

Dessa aspekter har beaktats som särskilt viktiga i denna studie, Eftersom föreliggande studie 

beaktar potentiellt känsliga frågor kring psykisk påfrestning i arbetslivet är det särskilt etiskt viktigt 

att inte söka emotionella reaktioner, utan i sådana fall låta de förekomma icke påtvingat  

 

Urval 

Studiens intervjuer har genomförts utifrån en semi strukturerat utgångspunkt via djupintervjuer, 

vilket innebär att intervjuerna initialt utgått från en intervjuguide. Dock har intervjuupplägget varit 

flytande baserat på intressanta sidospår eller att frågor hoppats över då de redan blivit besvarade. I 

enlighet med Padgett (2008, s. 115) har även spontana följdfrågor i förhållande till intressanta 

utsagor förekommit. Metoden för datainsamlingen av de semistrukturerade intervjuerna har 

genomförts via ett strategiskt urval i syfte att undersöka den specifika målgruppen skolkuratorer 

verksamma på högstadieskolor. Detta baserat på forskning som visar att högstadiekurator arbetar 

tillsammans med elever som är mitt inne i utmaningen att gå från barn till tonåringar, och är inne i 

sin mest brottsaktiva period. Därav har denna urvalsgrupp yrkesverksamma bedömts som särskilt 

intressanta att intervjua. I denna studie har fem skolkuratorer intervjuats där de är av olika åldrar, 

kön och bakgrunder. I resultatdelen kommer fiktiva icke binära namn användas i förhållande till de 

intervjuade skolkuratorernas utsagor. Nedan beskrivs kort informanterna  

 

Informant 1 kommer benämnas som Lee, hen arbetar på en högstadieskola sedan tre år tillbaka, 

det nuvarande arbetet är den första kuratorstjänsten för informanten. 

 

Informant 2 kommer benämnas som Morgan, hen arbetar på en högstadieskola sedan 10 år tillbaka, 

och har även tidigare arbetat 11 år på en annan högstadieskola.  

 

Informant 3 kommer benämnas som Billie, hen arbetar på en högstadieskola sedan drygt två år 

tillbaka, det nuvarande arbetet är den första kuratorstjänsten för informanten. 

 

Informant 4 kommer benämnas som Mika, hen arbetar på en högstadieskola och en F-6 skola 

sedan 10 år tillbaka, det nuvarande arbetet är den första kuratorstjänsten för informanten. 

 

Informant 5 kommer benämnas som Gerry, hen arbetar på en högstadieskola sedan 1 år tillbaka, 

och har tidigare jobbat 2 och ett halvt år som kurator på en gymnasieskola.  

 

Genomförande  
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Inför intervjuerna har informanterna fått tillgång till ett informationsbrev som har beskrivit 

studiens forskningsfråga och ämnen. Innan informationsbrevet skickades ut till respondenterna har 

det blivit godkänd av studiens uppsatshandledare. I denna studie har samtycke kring inspelning av 

intervjun beaktats noga, då frågan genomgående ställts innan intervjuerna skulle inledas. 

Datamaterialet utifrån transkriberingen av intervjuerna har utgjort grunden för studiens resultat. 

Fyra av intervjuerna har genomförts via de digitala mötesplatserna Teams och Zoom medan en av 

intervjuerna har genomförts på plats. Samtliga intervjuer har spelats in genom funktionen 

”Röstmemon” på mobiltelefonen, där filerna sedan mailades och sparades på min privata dator. 

Intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide som är framtagen utifrån studiens 

frågeställning, samtidigt som föreliggande teori och tidigare forskning utgör ett viktigt ramverk för 

hur frågorna är utformade.  

Analysmetod  
 

Denna studies data har bearbetas utifrån den tematiska analysens metod. Analysens fokus ligger i 

att finna gemensamma samband utifrån studiens insamlade datamaterial som tillsammans upplevs 

intressanta. Sambanden som framkommit har uttryckts som teman, vilka baserats på 

sammanslagning av koder utifrån informanternas utsagor. Teman har bearbetats fram med hjälp 

av koder, vilka utgörs av konkreta utdrag från det analyserade materialet. Jag som forskare har i 

enlighet med läran om den tematiska analysen själv haft en viktig roll i att formulera och presentera 

teman för materialet. Processen att finna teman har skett genom att repetitioner funnits –utsagor 

som återkommer vid flera tillfällen i materialet. En rad viktiga aspekter har dock beaktats när teman 

arbetats fram. En viktig regel har varit att teman ska ha en koppling till forskningens fokus och 

forskningsfrågan. En annan är att teman ska bygga på koder som identifierats utifrån transkribering 

eller fältanteckningar. En tredje är att de teman som arbetats fram ska förhålla sig till den teoretiska 

förståelsen och kunskapen som kringliggande forskning redan fått fram. Detta i syfte att materialet 

ska kunna relateras till och vidareutveckla kunskap inom kringliggande forskningsfält (Bryman 

2018, s. 702 - 705). Studiens tematiska analys har utgått från en abduktiv ansats, vilket innebär att 

datamaterialet initialt har tolkats utifrån samband funna utifrån respondenternas utsagor. De 

teoretiska utgångspunkterna studien vilar på präglar intervjuns utformning och kunskapssökande 

men är inte överordnat informanternas faktiska utsagor (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 13).  

I en avhandling av Braun & Clarke (2006) beskrivs den tematiska analysen ingående, avseende 

riktlinjer och tillämpning. Metoden för tematisk analys upplevdes konkret och bygger på sex faser. 

Denna studie har valt att utgå ifrån dessa i enlighet med modellen av Braun & Clarke (2006). Inom 

fas 1 inleder forskaren processen att förkovra sig i det empiriska materialet genom att 

transkribering. Vidare är läsningen och de inledande reflektionerna en del av denna process vilka 

även dokumenteras genom anteckningar. I Fas 2 byggs anteckningarna och reflektionerna på 

genom att koder systematiskt skapas i syfte att täcka in det intressanta och relevanta för studiens 

frågeställningar. Fas 3 kretsar kring att sortera de initiala koderna för att placera dem i kontext med 

andra, vilka utgör teman. Alla koder kommer dock inte leda till teman vilket gör att denna fas är 

selektiv, där koderna har sammanställt i ett dokument och därifrån placerats i grupper. Dessa koder 

både skapa huvud- och sekundära teman. I fas 4 analyseras teman i relation till dess förankring till 
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det empiriska materialet, där teman kan omvärderas eller omformuleras. Fas 5 bygger på att 

definiera och namnge teman samt att identifiera den historia varje tema återger, och hur historian 

förhåller sig till studiens forskningsfrågor. Den avslutande fas 6 utgörs av att formulera de teman 

och den historian som ska berättas på ett sätt som skapar förståelse för läsaren. I detta steg har 

textutdrag från intervjuerna valt ut i syfte att försöka beskriva resultatet på ett sammanhängande, 

konsekvent och intresseväckande sätt (Braun & Clarke 2006) 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
 

En viktig vetenskapsteoretisk distinktion för denna studie är sökande efter förståelse och inte 

förklaring. Därav har studien ingen ambition att finna en kausalitet genom en orsaksförklaring utan 

kommer sträva efter att uppnå förståelsevetenskap genom ett inkännande perspektiv av 

respondenternas beskrivningar (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 179 - 181). Detta innebär att studien 

inte söker efter en absolut sanning om den sociala verkligheten. Med den utgångspunkten har 

studiens validitet och reliabilitet förhållit sig till kriterierna tillförlitlighet och äkthet i syfte att skapa 

en rättvis bild av åsikter och uppfattningar och vetenskaplig transparens. Utifrån detta har studien 

förhållit sig till delmomenten trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten har beaktats i relation till att undersökningen genomförts utifrån forskningsetiska 

riktlinjer där informanterna noga informerats om studiens syfte. Överförbarhet har övervägts i 

relation till kvalitativt djup, där studien undersöker det kontextuellt unika med skolkuratorer och 

stress, vilket ökar studiens betydelse i relation till annan forskning. Pålitligheten har varit viktig 

genom att faserna av forskningsprocessen presenterats tillgängligt, därigenom kan framtida 

forskare och läsare förstå studiens överväganden och analyser. Avslutningsvis har möjligheten att 

styrka och konfirmera varit central – då den inbegriper att studiens resultat och analys är förankrade 

i informanternas beskrivning, och inte är ett resultat av egna ingångsvärden eller teoretisk inriktning 

(Bryman 2018, s. 467 – 469) 

Metodöverväganden 
 

Patel & Davidson (2019) beskriver hur studiers vetenskapsteoretiska ansats och intervjumetod är 

tätt sammankopplade. Vid ett hermeneutiskt forskningsintresse är individers livsvärld och känslor 

viktiga vilket även avspeglar sig i hur frågorna är utformade. Genom att ställa frågor som relaterar 

en företeelse till livet i stort och sedan relatera det till individens tankar kan man uppnå en utvecklad 

hermeneutisk förståelse (Patel & Davidson 2019, s. 110). Eftersom denna studie har en 

hermeneutisk utgångspunkt är det en central del att skolkuratorsyrket även ska kunna tangera 

ovanstående perspektiv. Utifrån ambitionen att kunna skapa sig en helhetsbild kring studiens 

intresseområden har det varit viktigt att beakta vilken intervjuform som bäst kan ge utrymme för 

det. Studien övervägde i ett tidigt skede fokusgruppsintervjuer. Fördelen bedömdes som att 

gruppen kan skapa en gemensam förståelse kring utmaningarna som skolkurator (Krueger & Casey 

2000). Samtidigt beaktades även faktorer som gjorde att insamlingsmetoden upplevdes mer 

tveksamt, två av dessa var att sekretessen inte kan garanteras, och att andra metoder ger bättre data. 

Därav argumenterar jag i enlighet med Krueger & Casey (2000) att semistrukturerade djupintervjuer 
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har förutsättningar att generera bättre data än fokusgruppsintervju baserat på studiens 

hermeneutiska utgångspunkt.   

 

Etiskt förhållningssätt 
 

I Vetenskapsrådets publikation ”Forskningsetiska principer” beskrivs fyra forskningsetiska 

huvudkrav som noga beaktats i denna studie. Det inledande kriteriet är informationskravet, vilket 

bygger på att forskaren transparent ska informera respondenter kring deras roll i studien, samt 

upplysas om allting som kan tänkas påverka ifall de vill delta eller inte (Vetenskapsrådet 2002). I 

denna studie har detta varit en viktig del, då studiens frågeställning kan innefatta en viss grad av 

psykiskt påfrestande ämnen som sannolikt inte alla vill tala om. Därav har informationsbrevet 

formulerats så transparent som möjligt i syfte att uppfylla informationskravet. Samtyckeskravet 

utgör den andra forskningsetiska principen, vars fokus handlar om att informanternas deltagande i 

intervjuerna ska vara frivilligt och fritt. I studien har de i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) själv 

haft möjlighet att styra deras medverkan och på vilka villkor de ska delta. Utöver detta ska det inte 

förekomma ett beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagare. Denna princip 

har hela tiden funnits med i processen att finna intervjupersoner, främst genom möjligheten för 

informanterna att själva ha inflytande kring hur intervjun ska gå till har beaktats. Intresserade 

skolkuratorer har efter första kontakt själva fått välja i vilket form de önskat att bli intervjuade, 

utifrån alternativen zoom, teams eller på plats.  

Den tredje forskningsetiska principen utgörs av konfidentialitetskravet vilket syftar till att skydda 

respondenternas uppgifter. Detta har inneburit att respondenterna har anonymiserats på så vis att 

ingen utomstående ska kunna identifiera dem som uppgiftslämnare, vilket är extra viktigt när det 

gäller uppgifter som kan uppfattas som känsliga. Vidare har transkriberingen av intervjuerna varit 

oåtkomlig för andra personer bortsett från studiens handledare och jag som författare 

(Vetenskapsrådet 2002). Att beakta dessa delar kan även vara centralt för denna studie gällande hur 

respondenternas utsagor återges. En viktig avvägning för att försäkra konfidentialitetskravet har 

varit att exkludera namn eller städer under bearbetningen av datamaterialet, då det inte ska vara 

möjligt att lokalisera vilken plats som beskrivs. Den avslutande forskningsetiska principen är 

nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade personuppgifterna ska användas ändamålsenligt 

och utan risk att skada uppgiftslämnaren. Därav ska användningen av dessa alltid utgå från ett 

vetenskapligt syfte men samtidigt inte riskera att påverka den enskilda, om inte den enskilda själv 

insisterar (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie har principen beaktats genom att respondenternas 

utsagor har beskrivits på ett sätt som inte går att identifiera eller potentiellt missgynna 

informanterna.  

5. RESULTAT  

I denna del kommer studiens resultat delas upp i underrubrikerna Skolkuratorers upplevelser av 

yrkesstress i relation till välbefinnande och Coping-strategiers användning och nytta för skolkuratorer. De sex 

teman som framkommit under analysen kan placeras under någon av dessa underrubriker. Den 

första delen med tillhörande teman kommer med hjälp av informanternas utsagor beskriva 
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upplevelsen av otillräcklighet, yrkes- och erfarenhetsresan avseende stress, och det personliga 

ansvaret kuratorerna upplever.  Den andra delens teman fokuserar på de mest centrala 

copingstrategierna kuratorerna beskriver, vilka kretsar kring yrkesetik, socialt stöd och förmågan 

till gränssättning. 

 

Skolkuratorers upplevelser av yrkesstress i relation till välbefinnande 
 

1.1 Känslan att inte räcka till  
 

Skolkuratorerna beskriver ett yrke som aldrig riktigt är färdigt, utan där det hela tiden finns saker 

man kan, eller känner att man borde göra. De beskriver att det är svårt att veta om man gör 

tillräckligt, då det alltid handlar om en prioriteringsfråga där andra aktörers förväntningar kan 

krocka med ens egna. Detta uttrycks genom att kuratorerna känner att tiden inte räcker för att 

lyckas uppnå sina eller andras målsättningar. Att arbeta förebyggande med elever och lärare är en 

aspekt som i många fall glöms bort, där akuta händelser ofta lägger dessa planer på is. 

Informanterna upplever att skolkuratorsyrket är ett arbete som ska lösa stora problem, och där 

behoven är större än möjligheterna att åtgärda problemen. Lee beskriver en konstant påfrestning i 

yrket, hen menar att det finns så många moment som skapar en känsla av stress vilken aldrig riktigt 

går att lindra. Vidare beskrivs ett arbete som aldrig är färdigt samtidigt som man inte har möjligen 

att färdigställa det, resurserna är ändliga men behoven oändliga. Lee konstaterar detta faktum krasst 

men beskriver samtidigt att den insikten medför en jobbig känsla. Att ständigt känna att man hänger 

efter är svårhanterligt, samtidigt som det upplevs omöjligt att bli av med känslan. Upplevelsen och 

effekten av upplevelsen sammanfattar Lee:  

”Det blir som att man jagar en boll framför sig som man aldrig kan få tag i. Man känner sig pressad och 

man har väldigt svårt att finna stunder av oro under arbetsdagen, och det påverkar en. Man blir sliten 

och verkligen trött när man kommer hem på kvällen”. 

Bollen man aldrig kan få tag i illustrerar hur hög kvantiteten av arbetsuppgifter är för en kurator. 

Informanterna beskriver att det upplevs utmanande att förhålla sig till detta eftersom det är svårt 

att känna sig nöjd, oavsett hur mycket arbete man lägger ner. Billie konstaterar att när arbetet med 

ungdomarna lyckas ger det oerhört mycket, samtidigt som hen berättar att ”man önskar att man 

kunde göra så mycket mer”. Eftersom arbetet i sig aldrig är färdigt finns det alltid moment av arbete 

som nedprioriteras i syfte att släcka bränder. Mika beskriver vad hen upplever som den främsta 

yrkesstressen: 

”Nämen att räcka till, att jobba förbyggande förebyggande och hälsofrämjande som man ska.. eller som 

jag borde göra mer än vad jag gör, det kan jag känna stressar mig (…)” 

Gerry instämmer i beskrivningen och berättar hur behoven inte fullständigt går att tillgodose, vilket 

man får inse, men att detta faktum ändå kan upplevas stressande:  
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”Det har hänt mer än en gång att jag känner, fan alltså.. det finns ett så stort samtalsbehov och det finns 

flera elever som jag skulle vilja hinna med, samtidigt som jag skulle vilja hinna med det förebyggande 

och främjande arbetet också (…).” 

Samtliga kuratorer berättar hur de allra bästa med deras arbete är att ha möjligheten att hjälpa 

ungdomarna, och att få vara en viktig positiv influens i deras liv. Denna ambition skapar dock 

samtidigt i sig en känsla av otillräcklighet, då välviljan samtidigt gör att man ser alla problem klarare. 

Samtidigt som denna drivkraft är oerhört central i deras val av yrke kan den även leda till en känsla 

av övermäktighet, där man gärna hade haft fler som kunde dela på ansvaret. Billie beskriver hur 

engagemanget medför att ännu fler arbetsuppgifter hamnar på hens bord:  

”Jag hänger med eleverna, vilket gör att de får ett förtroende för mig vilket gör att det mesta kommer 

till mig, annars kanske det hade varit flera vuxna som delat på.. elever vänder sig till olika personer men 

du bli det att de mest vänder sig till mig, oavsett.” 

Skolkuratorerna beskrev att man genom olika medel och strategier lärt sig att man inte kan göra 

allt, och i synnerhet inte allt på en gång. Dock innebär insikten i sig inte att känslan av otillräcklighet 

bara försvinner. När kuratorerna utsattes för riktigt svåra ärenden, där ungdomar befann sig i fara, 

var det svårt att nöja sig med det vanligt förekommande ledordet ”Good enough”. Lee beskriver 

innebörden av denna komplexitet utifrån en kollegas råd:  

”Det var en kollega som sa till mig för länge sen när jag började här att, du kan inte lösa allting på en 

dag, lämna något till imorgon med, det kan också vara en strategi, men sen måste det kännas bra att man 

lämnar något till imorgon, så ska man känna att det känns bra att åka hem härifrån klockan 4.” 

 

Känslan av otillräcklighet utgjorde en kombination av inre förväntningar kring vad man ville uppnå, 

med yttre förväntningar. Informanterna beskriver ett relativt ensamt och självständigt arbete där få 

inom skolan visste vad de faktiskt gjorde på dagarna. Denna bristande förståelse gjorde ofta att 

kuratorerna fick möta förväntningar som de ansåg omöjliga att uppfylla utifrån de resurser och den 

tid som fanns. Lärarna kunde lämna över problem som kuratorerna menade inte nödvändigtvis 

behövde vara deras att lösa. Billie beskriver hur hen kunde be lärarna att de kunde ta ett samtal 

med föräldrarna, och att det inte behövde gå igenom hen, men att detta stundtals kunde resultera i 

en irritation hos lärarna. Rollotydligheten upplevs problematisk eftersom den skapar 

motsägelsefulla förväntningar, vilket i sig leder till osäkerhet ifall man verkligen räcker. Billie 

beskriver omgivningens förväntningar:  

”Alltså alla tror att jag ska vifta med det här trollspöt som många tror att kuratorn har, det verkar liksom 

finnas en sanning i det. Man tror verkligen att kuratorn ska göra allt. Vilket också blir en belastning för 

då kommer ju nästan allt till mig. Och då måste man ha en samlad bild; vad gör kuratorn, vad är 

uppdraget?” 

Denna beskrivning vittnar även Mika om där ledsna elever per automatik sågs som ett 

kuratorsärende. Denna bristande förståelse var dock inte statisk, utan kuratorerna beskriver hur 

den genom samverkan ofta har förbättrats, där de lyckas vägleda lärarna till att själva ansvara för 

vissa sociala svårigheter elever upplever. 

En annan aspekt under detta tema är en frustration över hur mycket utrymme administration eller 

möten tar, vilket resulterar i att kuratorerna får mindre tid att göra det de upplever som viktigast 

och roligast – att prata med och hjälpa ungdomarna. Mika beskriver en ambivalens kring detta, då 
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hen ser samverkan och möten som en viktig del, samtidigt som det ibland kan upplevas 

frustrerande: 

”Det är liksom elevhälsoträffar timvis och då kan jag känna att, nämen gud jag har suttit i en och en 

halv arbetsdag bara i möten, som jag samtidigt tycker är värdefull elevtid.” 

Vidare kan även samverkan med andra aktörer upplevas som både trög och utmanande, där andra 

aktörer beskrivs som aningen oförstående kring allvarlighetsgraden i vissa ärenden. Detta i sig 

skapar en stress i att kuratorerna inte kan göra något, utan bara vänta och förlita sig på att ärenden 

hanteras på det sättet de önskar. På frågan kring vad Morgan upplever som mest stressande i 

kuratorsyrket svarar hen att det är det vakuum som uppstår när hen inte kan göra mer, utan där 

utfallet hänger på att andra ska agera. Morgan sammanfattar den frustrerande känslan: 

 

”När man känner att: det händer ju ingenting, vi ser det och det och det, varför gör ni ingenting? Ja, 

sådant kan vara jobbigt. ” 

 

1.2 Stressen normaliseras 
 

Kuratorerna beskriver ett yrke som är viktigt och intressant, men samtidigt innehar många stress- 

och psykiskt påfrestande moment. Dock beskriver informanterna hur de allra värsta 

konsekvenserna av yrket var förpassade till den första tiden som kuratorer, och att de med tiden 

vänjer sig och får försöka att hantera det. Lee beskriver hur helgen fick ett abrupt slut när en 

händelse inträffade i staden, vilket gjorde att hen fick förbereda sig hela söndagen. Denna verklighet 

beskriver Lee som en naturlig del av yrket, och inget särskilt ovanligt – men påfrestande: 

” (…) Vi satt på söndag hela eftermissagen i telefon jag rektor och sociala jouren och det var en söndag, 

då ska man vara ledig men det går inte, då man måste anpassa sig efter förutsättningar efter det som 

händer i samhället och dagsläget. Så det finns inte det här att du stämplar utan, eller du stämplar utan 

fysiskt men inte psykiskt. Det följer med en.. jag vet inte det är tufft ibland.” 

 

Kuratorerna är väl medvetna om att yrket ställer höga psykiska krav, då stressen och arbetsbördan 

är betydligt högre än på deras tidigare arbete. I bortsett från Morgan – som tidigare hade arbetat 

med enbart sjuka barn – upplevde samtliga att kuratorsyrket var deras absolut svåraste. Det innebär 

dock inte i sig att de upplever att de regelbundet mår dåligt av yrket. På frågan om hen ibland måste 

lägga locket på för sin egen överlevnad svarade Mika intressant:  

”Nä det tycker jag inte, jag tycker det är hanterbart. Fast ibland fattar jag inte hur jag kan tycka det. Men 

det är väl bara någon slags.. det bara är så på något sätt.” 

Insikten att yrket inte kommer vara lätt ger informanterna uttryck för genomgående, och att de 

ofta har behövt en inkörningsperiod, eller ett fall för att veta hur de ska hantera utmaningarna. 

Billie beskriver hur hen lärt sig att arbeta under stress genom hennes tidigare svårigheter: 

”Jag hanterar det nog bättre idag, för att jag har lärt mig hur jag måste göra för att själv stå kvar liksom 

(…).” 
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Morgan menar att den oron och stressen hon tidigare kunna känna inom kuratorsyrket nu 

egentligen helt försvunnit baserat på erfarenhet, men att hen som ny kurator inte alls kunde släppa 

svåra ärenden på samma sätt. Lee instämmer i den beskrivningen och menar även att erfarenheter 

av psykiskt påfrestande ärenden hela tiden gör en beredd. Hen beskriver att det även har effekten 

att man inte känner efter lika mycket utan bara kör på, trots att stressen kan sätta djupa spår i både 

ens yrkes- och privatliv:  

”Man påverkas mycket av det egentligen men man tänker inte på det så mycket utan man bara kör på 

och kör på och försöker göra sitt bästa varje dag och göra så mycket varje dag så det är verkligen så att 

man pressar sig till det yttersta ibland, och det är väl kanske inte sådär jättebra egentligen (…)”. 

 

Stressen utgör ett normalläge vilket kuratorerna tvingas hantera för att överleva i yrket. Denna 

verklighet är de medvetna om, men utan att andra utomstående personer ibland kan reagera. Mika 

reflekterar kring hens arbetsbelastning utifrån en nära utomståendes ord: 

 ”Ibland säger min man det, jag fattar inte riktigt hur du orkar ibland, men det är väl mer.. Nä det är nog 

inte för alla kanske, jag tror inte det”. 

Upplevelsen av att andra reagerar på deras arbetsbörda, eller vetskapen att andra skulle reagera 

beskriver både Bille och Lee. Billie beskriver att hen i perioder känt sig oerhört utmattad av 

yrkesrollen vilket gjort att hen under en period helt slutade höra av sig till vänner eller prata med 

sin familj. Lee beskriver ett liknande förhållningsätt där hen aldrig pratar om sitt arbete med 

personer utanför skolan, då det upplevdes enklare att hålla det för sig själv.  

 

”Oftast är det så när någon frågar hur är det på jobbet så svarar jag ”Ja det är bra”, även om det varit 

någon jättehemsk dag, jag vet inte vad det beror på, att man inte vill belasta någon i familjen med 

någonting, eller att man vill hålla det för sig själv eller så, men jag gör så i alla fall (…)”. 

 

Genomgående beskriver kuratorerna hur de psykiskt påfrestande delarna av deras arbete mer och 

mer utgjort ett normaltillstånd, där viss problematik i det egna måendet eller svårigheter att skärma 

av arbetslivet från privatlivet ingår. Dessa negativa konsekvenser beskriver dock kuratorerna kan 

bli färre med tiden, och att man lär sig av sina misstag eller fall. Vidare beskriver kuratorerna att 

deras egen hälsa i många fall blir sekundär, även fast de betonar att kost, träning och sömn är viktiga 

även för dem. Detta sker i linje med ett stort elevengagemang, där glädjen och ambitionen att hjälpa 

andra ofta legitimerar högre stressnivåer för dem själva. Gerry resonerar kring stress i relation till 

de uppsidor den medför: 

 

”Det kan absolut vara värt att det kan bli stressigt i jobbet, det ger så mycket tillbaka när man märker 

att här har eleven verkligen fått förtroende för mig och vi har kunnat gå metodiskt fram i vårt samarbete. 

Eleven mår faktiskt lite bättre om vad den gjorde för tre veckor sedan, det ger så mycket tillbaka så att 

det blir i minsta fall en equalizer att det kan vara stressigt (…)” 

 

1.3 Svårhanterliga ansvarskänslor  
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Kuratorerna beskriver hur deras arbete gör att de kommer väldigt många människor nära vilket 

leder till ett ansvar. Det faktum att man kan vara den första personen som har möjlighet att hjälpa 

någon som har det svårt gör att man påverkas. Billie beskriver hur man ibland ställs inför situationer 

där man som kurator egentligen inte är den ansvariga, men att behovet av att det ändå måste göras 

innebär att man får göra saker som egentligen inte ligger på ens bord.  

”Den här terminen har jag gjort mycket som jag egentligen inte är mitt att göra, suicidutredningar på 

ungdomar ska jag egentligen inte behöva göra, det är lite för tufft ansvar att hålla i vad jag gör för 

bedömning, men tyvärr så har det blivit så (…)”. 

Informanterna beskriver att välviljan och ansvarskänslorna ofta skapar egna krav på att man 

verkligen ska göra allting för det ska bli bra, då man har möjligheter att påverka. Dock kan den 

känslan vara påfrestande i lägen där man egentligen borde ha rätt till att slappna av. Lee berättar 

hur hela jullovet präglades av detta dilemma i oro över en elev; 

” (…) Jag vågade inte stänga av telefonen, kollade alltid mina mejl och så där, samtal, sms allting och 

trots att jag var hemma och var ledig. Jag vågade inte stänga av det för att jag var rädd att någonting 

skulle hända och så, så var det. Och det här att jag inte kunde sova eller sluta jobba, och kunde inte 

slappna av och släppa jobbet när jag var hemma, utan man var alltid på sin vakt.” 

 

Övriga kuratorer beskriver även dem hur ansvarskänslorna ofta gjorde att man pressade sig ännu 

mer, samtidigt som det även kunde skapa egna problem. Flera vittnar om att stress över främst 

elever som riskerade att fara illa på olika sätt resulterade i att de mådde psykiskt dåligt, och hade 

behov att prata med någon. Mika beskriver hur arbetet ibland kan bli oerhört personligt när man 

kommer nära vissa elever. Hen berättar hur det i synnerhet gällde en elev, men där utfallet inte blev 

det bästa, där hen inte längre kunde hjälpa eleven. Mika beskriver hur detta var jättejobbigt, även 

utifrån funderingar ifall hen och skolan hade kunnat göra mer: 

”Arbetet blir så personligt då pojken var i samma ålder som ett av mina egna barn, och vi kom väldigt 

nära och så, han sa en gång till mig att ”ibland drömmer jag att du är min förälder” och sådant där, så 

det blev väldigt känslomässigt jobbigt och så.” 

Att uppleva ett personligt ansvar för elever, utöver det yrkesmässiga ansvaret beskrev genomgående 

av kuratorerna. Lee berättar att hen ofta upplever sömnproblem till följd av påfrestande 

elevärenden, där ansvarskänslan inte tar slut i samband med att arbetsdagen är över. Morgan 

reflekterar över hur viktigt det är att vara trygg i ens roll som skolkurator för att lyckas hantera 

arbetets påfrestningar. Hen menar att hens tidigare arbete med svårt sjuka barn har varit oerhört 

viktig för att inse vad som det var meningen att hen skulle göra. Morgan beskriver att det är en 

process men att tryggheten i rollen har minskat de svårhanterliga ansvarskänslorna: 

” (…) Det där tar tid att lära sig det där, jag vet att jag har varit så att jag nästan gör vad som helst om 

jag vet att en elev mår riktigt dåligt, så har det varit. Men jag måste se, det här är meningen att jag ska 

göra, jag ska inte jobba med behandling, det finns andra som gör. Jag ska stötta, jag ska se till att eleven 

och föräldrarna får den hjälp de behöver (…).” 

De svårhanterliga ansvarskänslorna informanterna ger uttryck för utgör en stor källa till stress. 

Stressen upplevs mer svårhanterlig när det är elever som står dem nära, och i situationer där 

elevernas öden befinner sig bortom kuratorernas kontroll.  
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Coping-strategiers användning och nytta för skolkuratorer 
 

2.1 Etiska övertygelser kring arbetet 
 

Jag ställde Mika frågan vilka tips hen skulle ge till en helt ny skolkurator första arbetsdagen, hen 

svarade: ”Då skulle jag sagt grattis, för det är verkligen värdens bästa jobb”. Att genuint brinna för 

sitt arbete och vilja göra skillnad är en parameter som är central för att orka arbeta som skolkurator. 

Informanterna beskriver genomgående hur det bästa med deras arbete är att lyckas åstadkomma 

skillnad i människors liv, vilket är värt höga ansträngningar. En del av kuratorerna har stundtals 

reflekterat kring ifall yrket verkligen ska vara som det är, och ifall det är värt de negativa 

följdverkningarna det medför. Dock återkommer de ständigt till glädjen i att göra något 

meningsfullt, Billie beskriver detta: 

”Det väger upp de gånger det kommer en ungdom som säger att: fan vad bra att du och jag har börjat 

träffats, det här känns så mycket bättre. Eller att man har gjort någonting bra som faktiskt blir märkbart 

i deras liv, då är det värt det igen. Det väger upp allt och då är det som man glömmer allting som var så 

tufft och jobbigt (…).” 

Processen att ibland ifrågasätta och fundera kring varför man lägger när all tid och ansträngning 

beskriver kuratorerna som ett verktyg att motivera sig själva. Genom att intala sig att man gör det 

för eleverna upplever kuratorerna en styrka i att kunna hantera påfrestande yrkesutmaningar. 

Denna övertygelse kan i sig göra att man ställs inför svåra beslut, Morgan påminner sig i dessa lägen 

om hens funktion och övertygelse: 

”Jag tänker att jag lite grann är barnens advokat på skolan, det är jag som ska driva det dom behöver, 
väldigt ofta. Så att ibland kan jag vara obekväm, men jag försöker att vara det på ett kreativt och positivt 
sätt” 

 
Barnens advokat sammanfattar kuratorernas inställning, de vilar på en övertygelse att vilja hjälpa 

och påverka vilket gör att detta ofta överordnas egna känslor. Strävan att göra gott för barnen 

skapar ett skyddsnät mot känslor som att vilja ge upp eller slappna av. Yrkesrollen utgör inte bara 

ett sätt att försörja sig utan en stor del av ens identitet. Lee beskriver hens höga ambitionsnivå för 

att kunna känna sig tillfreds:  

 

” (…) Hela tiden vill man ju göra ett bra jobb, så man pressar sig verkligen Alltså jag nöjer mig inte att 

man känner.. vad ska man säga.. det känns liksom som man går in med hela hjärtat i varje ärende och 

verkligen försöker göra sitt bästa, och man blir trött det blir man.” 

 

Denna framträdande yrkesetik ges även uttryck av Mika. När hen upplever något stressande eller 

jobbigt beskriver Mika att hen brukar tänka hur priviligierat det är att ges möjlighet att vara en del 

i människors liv, och möjlighet att hjälpa dem:  

 

”Jag försöker ofta tänka på att jag nästan mer är tacksam för förtroendet och att dom berättar saker och 

att dom, jag försöker se det.. eller det blir nästan som jag blir helt rörd nu när jag börjar prata om det, 

att dom har den tilltron och vill komma hit.” 
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Att se arbetet som en ynnest och något att vara stolt över beskriver även Gerry. Hen resonerar 

kring att även själva yrket i sig genererar positiva känslor och självförtroende som totalt sett 

kompenserar för den stress det medför:  

”Jag blir stolt bara jag hör ordet kurator, att jag gör skillnad i många människors liv det ger så pass himla 

mycket att det blir den här equalilizern (…)” 

Genom informanternas sätt att intala sig själva anledningar och argument för deras hårda arbete 

skapar de strategier för att hantera yrkesstress. Även kuratorers skrämmande erfarenheter kan fylla 

detta behov, då man tänker bort stress eller jobbiga känslor genom att intala sig att något aldrig får 

hända igen. Lee beskriver hur hens jobbiga jullovs erfarenhet (se stressen normaliseras) skapade en 

insikt och en inre etisk kod hen hela tiden bär med sig inför framtida svåra yrkessituationer:  

 

”Jag har utvecklat mig en strategi där jag ser framför mig en flicka som sitter i stolen här på mitt kontor 

hon sitter och gråter, detta har hänt på riktigt. Hon satt och grät här och sa att hon inte vågade åka hem. 

Hon sa lämna mig var som helst men inte hos min pappa, jag är rädd för honom och litar inte på honom. 

Den här meningen tror jag att jag alltid kommer ha med mig i mitt arbete, det är någonting jag tänker 

på när jag känner att jag liksom inte orkar.” 

 

Kuratorerna anser att deras jobb inte är något man kan göra halvdant utan det kräver hårt och 

ihärdigt arbete. Strategier för att hantera denna arbetsbörda ligger i att intala sig själv att det ska 

vara tufft för att man gör det ordentligt. Bille berättar att hennes engagemang skapar en viss stress, 

men att stressen är oundvikligt baserat på hens yrkesetik:  

”Den tidigare kuratorn till exempel hade samtal med totalt 15 elever, som inte rörde sig så mycket bland 
eleverna utan satt på sitt rum och dem fick komma dit. Det är självklart att det inte blir lika stressande. 
Samtidigt tycker jag att då förlorar man hela grejen med att vara kurator.” 

En annan aspekt som några kuratorer beskriver är hur de direkt relaterar elevers problem till sig 

själva, det beror på stark igenkänning då de nästan upplever att de talar till sina 13 åriga jag. Yrket 

upplevs därav som ännu viktigare, då de beskriver hur de vill vara den person i skolan som inte 

fanns för dem själva. Billie berättar hur ambitionen att vilja bli skolkurator för att hjälpa andra helat 

tiden funnits: 

   

”Jag ser tillbaka på min egen högstadietid som var ganska tuff på många sätt och vis och jag har vetat 

hela tiden sen jag började jobba, eller när jag började plugga till socionom att det var liksom jag ska bli 

kurator, jag ska jobba med barn och unga ute i skolan (…).” 

Sammanfattningsvis utgör kuratorernas etiska övertygelser och ambitioner starka 

förutsättningar att hantera svåra yrkesutmaningar. Genom att finna stolthet i de positiva 

effekterna ett bra arbete kan ge kan kuratorerna skydda sig mot annars svårhanterlig 

yrkesstress. Där utgjorde de inre dialogerna med dem själva viktiga strategier för att lyckas 

samla kraft och energi. 

 

2.2 Ventilering och trygghet  
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Kuratorerna beskriver en yrkesverklighet där samverkan utgör en stor del, de samverkar kanske 

närmst med skolsköterskan, då de även innehar samma sekretess. Att kunna ha möjligheten att 

prata av sig och ventilera ärenden som upplevs stressande eller medfört dåligt mående upplever 

informanterna som en mycket viktig strategi. De beskriver att rollen som skolkurator i grunden är 

ensam, vilket gör att man i skolan gynnas av att ha nära samarbete med andra professioner, ofta 

inom elevhälsan. Mika förklarar: 

”Jag försöker bolla och så, det kan bli lite ensamt annars, sen har jag ju skolsköterskan som är på samma 

tre enheter som jag, det är ju en jättetillgång att ha henne. (…)” 

Utifrån detta är det kollegiala arbetsklimatet oerhört viktigt, flera kuratorerna beskriver hur deras 

öppna arbetsklimat möjliggör ventilering och att man både kan få hjälp i påfrestande situationer. 

Informanterna upplever att det ofta är jobbigt att bära på jobbiga elevärenden själva, vilket gör att 

både stöd och andras synvinklar är till stor hjälp i hanteringen. Man kan hamna i tunnelseende och 

stressa upp sig själv, men genom att lyfta ärendet eller känslan med kollegor kan helt plötsligt nya 

vägar öppnas upp. Morgan beskriver situationer där ventilering med kollegor utgör en elementär 

resurs: 

” (…) Det är många situationer där man behöver stöd, just när det är tunga grejer som kanske tjejer som 

blivit utsatta sexuell, där det är tungt tungt tungt, där behöver man få prata med andra om det också.” 

Genom att kunna tillskansa sig kollegialt stöd lyckas man även avdramatisera vissa delar av yrket, 

vilket behövs för att minska stressen. När man upplever en period som är extremt intensiv, och 

där stress eller oro präglar egentligen allt kan kollegor, och relationen man har till dem, vara det 

enda som för en stund kan skärma av. Morgan beskriver hur den kollegiala sammanhållning många 

gånger fungerat som ett avbrott, där man lyckas hämta energi och kan vara avslappnad:  

”Nämen jag tror någonstans att man måste ha ett väldigt öppet förhållningsätt i alla fall i närmaste 

gruppen du jobbar med, dels för att få ur dig allting jobbigt, men även för att tillslut bara ställa sig och 

skratta” 

Informanterna beskriver unisont att de anser kuratorshandledning som väldigt bra, och en 

nödvändig resurs för hantering av deras yrkesstress. När de är ensamma i sin roll på skolan är det, 

trots en öppenhet med kollegor, svårt att finna personer som helt kan relatera till ens arbete. 

Kuratorerna menar att handledningen både är en form av stöd, och även utgör funktionen att man 

kan diskutera fram strategier tillsammans för att hantera de påfrestande delarna i yrkesrollen. 

Morgan sammanfattar det med att ”Handledning är faktiskt A och O när man är kurator”, då man 

får möjlighet att resonera med andra inom samma profession, och med liknande ansvar. Samtidigt 

berättar flera kuratorer att handledning inte är en självklarhet, utan att den ibland tas bort eller 

pausas. Mika uttrycker hur centralt hon anser att den resurser bör vara:  

”Jag tycker att det borde vara en rättighet för kuratorer och skolsköterskor, att det ingår inom 

friskvårdskonceptet att ha handledning en gång varannan månad, så man kan prata om de sakerna man 

inte riktigt vill vara själv med (…)” 

Informanterna beskriver hur deras arbete ofta är hektiskt och innefattar svåra prioriteringar, 

stressutsatthet. I ljuset av detta är en känsla av trygghet oerhört central, att våga vara öppen och 

inse att andra inom skolan kan hjälpa en med det man upplever som svårt. De beskriver hur den 

öppna kommunikation i sig utgör en viktig strategi för stresshantering, då man kan radera ut 
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frågetecken eller otydligheter som annars ligger och gnager. Lee är inne på detta och beskriver hur 

viktigt det är att man inte, genom att fråga eller berätta, upplever att man riskerar något. Hen 

beskriver detta som hens viktigaste hanteringsstrategi: 

” (…) Jag skulle säga det här att man är ärlig och öppen, att man kan prata med sin chef och sina kollegor 

när någonting är jobbigt och svårt, eller när man får ett tufft ärende och att man vågar be om hjälp.” 

Denna beskrivning delar Morgan, som även berättar hur hen brukar rådgöra med sin chef när 

arbetsbelastningen är ohanterlig, och behöver rådgivning kring hanteringen. Hen beskriver hur 

förutsättningen för detta är att ha en bra chef som hjälper till, vilket möjliggör öppenheten. Morgan 

beskriver tillvägagångssättet när hon upplever stress över att ha för mycket att göra: 

” (…) Då har jag som strategi nu att jag brukar gå till min chef och prata med henne, nu är det för 

mycket. Då får hon hjälpa mig att skära ner lite, för det behöver vi också, alla behöver det ibland.” 

Kuratorerna beskriver att en viktig faktor för trygghet och öppenhet är arbetsplatsen, vilken ofta 

varierar mellan skolor. Dock beskriver de hur man trots detta kan skapa dessa öppna relationer 

med kollegor som är en viktig källa för stresshantering. Genom att som kurator vara tydlig med 

vad man vill uppnå, och ställa frågor kring det man tycker är svårt lyckas man bygga upp relationer 

som gör att man kan uppleva sig trygg på arbetet. Billie berättar om att hen upplever att 

kuratorsyrket ibland är lite svåråtkomligt eller hemligt, vilket gör att personer utifrån kan ha svårt 

att märka av när hen är stressad eller när arbetet blir överväldigande. Billie har i dessa lägen en 

strategi som går ut på att vara extremt tydlig och öppen kring vad hen känner, och vad som är 

problematiskt. Detta beskriver flera av kuratorerna, där förtroende möjliggör denna strategi, vilket 

i sin tur gör att man gemensamt att hantera stressen och påfrestningarna. Mika beskriver att öppen 

kommunikation är det bästa sättet att lyckas hinna med arbete, då hen informerar andra om vad 

som enligt hens bedömning måste göras, vilket skapar en förståelse för vad som kan behöva ändras. 

Genom att diskutera med kollegor och chefer att så gott det går lägga möten före eleverna kommer 

eller efter de går, är en strategi som möjliggör att inte förlora elevtid. Mika beskriver även hur hen 

kan fråga kollegor om de kan kompromissa ibland när hen känner att det finns en bättre lösning, 

detta exemplifieras nedan: 

”Säg att jag sitter med på tre timmars elevhälsoteam så kan jag säga ibland att jag är med första timmen, 

och att ni kan ta det som gäller mig då, sen måste jag göra annat (…)” 

Även Gerry beskriver att man som kurator själv har möjligheter att påverka hur väl kollegor förstår 

ens arbete. Hen berättar att man som den udda fågeln inom skolans värld har en unik position 

vilken kan behöva förklaras för att skapa förståelse och inkludera pedagogerna i skolkuratorns 

arbete:  

”Men det blir ju lite vad man gör arbetet till också, för man själv har ju ett eget ansvar att presentera sitt 

uppdrag och sina arbetsuppgifter och berätta om det, vilket jag gärna gör (…).” 

Sammanfattningsvis utgör ventilering och trygghet centrala teman för kommunikativa strategier 

som är viktiga för kuratorerna. Informanterna upplever dessa faktor som viktiga i syfte att minska 

känslan av ensamhet och tillskansa sig energi och nya infallsvinklar. Att uppleva att man kan prata 

med sina chefer och kollegor om svåra saker utgör viktiga hanteringsstrategier, då man har vetskap 

om att man alltid har möjligheten att få stöttning och hjälp.   
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2.3 Begränsning och distansering  
 

Kuratorerna beskriver hur deras arbete omfattar väldigt mycket och många aspekter vilket gör att 

det är svårt att bli helt nöjd, då det alltid finns någonting kvar att göra. Flera informanter beskriver 

hur det lika gärna kunde varit två eller tre kuratorer som arbetade på en skola, baserat på mängden 

arbetsuppgifter. Utifrån detta inser kuratorerna att behöver kunna begränsa sig i sitt arbete, även 

fast deras höga ambitionsnivå ibland kan göra det svårt. Att lämna jobbet hemma kan upplevas 

svårt, främst när det handlar om elever man har en nära relation till. Morgan beskriver dock att 

man över tid behöver lära sig att begränsa yrkesstressen, och inse vad som är rimligt, och att förmå 

sig själv att leva ett liv som även är separerat från kuratorsrollen:  

”Jag anser att, ett jag ska jobba mina åtta timmar sen ska jag lämna jobbet på jobbet, och så ska jag gå 
hem och bara varia Morgan. Men som sagt det där tar tid att lära sig det där, jag vet att jag har varit så 
att jag nästan gör vad som helst om jag vet att en elev mår riktigt dåligt, så har det varit (…).” 

 

Genom att precisera vad kuratorerna ska göra och vad som ligger på andras ansvar lyckas man 

begränsa mängden arbete. Samtidigt beskriver informanterna att det är viktigt att försöka att även 

begränsa tiden de kan arbeta för att må bra. De beskriver hur begreppet ”Good enough” är något 

de försöker ta med sig, där man kan använda strategin att fråga sig själv om man gjort sitt allra bästa 

när dagen är slut. Om man känner att man gjort det kan man uppnå ett visst lugn, att göra sitt bästa 

är det enda man kan göra. Mika berättar om hur hen brukar fråga eleverna om det varit ett bra 

samtal när de klara, vilken kan förstärka den egna känslan om att man gjort det bra. Att anta en 

rationell inställning och fråga sig vad man kan göra, vilka effekter det kan få och vad har jag inte 

möjlighet att påverka skapar en viss acceptans, vilket utgör strategier kuratorerna beskriver. Morgan 

resonerar kring skolkuratorns roll i ett större kontext, hen beskriver att insikten kring vad som är 

hens roll, och varför den är det är en väldigt viktig strategi i att begränsa mängden arbete. Strategin 

att ruta in vad hen har för roll med eleverna som hen möter beskriver Morgan likt följande:  

”Jag ska finnas, jag ska ge strategier, jag ska veta var de ska någonstans, jag ska lyssna, men behandla ska 
jag inte göra. Det är ett motto som är väldigt bra (…)” 

 

Mika förklarar hur hen använder ett system för kommunikation, vilket gör att andra vet om när 

hen är tillgänglig att svara. Hen särskiljer sin privata e-post från sin arbetsmejl och använder olika 

telefoner hemma och på arbetet. Tidigare ansåg hen att det innebar att vara professionell att alltid 

kunna bli nådd, men insåg att detta inte var hållbart. Vidare försöker Mika vara transparent med 

när hen har möjlighet att svara. Detta begränsar stressen i att fundera kring om man borde svara, 

utan man vet att andra inte förväntar sig ett svar. Hen berättar: 

”Jag försöker vara ganska tydlig med att vi har ett system att hör av dig till mig mellan 7 och 4 så hör 

jag av mig så fort jag kan, men skriver man till mig på helgen om det inte är något akut så får man vänta 

till på måndag. Det är mer för att mig själv, att jag kan bli väldigt stressad i det.” 

Samtliga kuratorer berättar om någon strategi de har för att begränsa sitt arbete till en hållbar nivå. 

Genom att vara medveten om att man har en stressgräns beskriver informanterna hur de finner 
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strategier som passar för dem, även fast det kan ta en viss tid. Bille tog beslutet att finna en konkret 

indikator på när hen var stressad och behövde vila. Till en början negligerades stressen ändå, men 

sinom tid insåg hen att pausen var viktig: 

”Jag har en sådan här klocka som visar när man är stressad och att man ska andas osv, förut tryckte jag 
alltid bort det för jag har inte tid att andas kändes det nästan. Men nu har jag förstått att ibland måste 
jag ta den där andningspausen. Och på jobbet så är min dörr oftast inte stängd, men ibland får jag gå in 
och gömma mig på kontoret, låsa dörren och bara gråta eller liknande (…)” 

Att kunna få en paus i arbetet beskrivs unisont som centralt, där kuratorerna beskriver det som 
ohållbart att sitta i möte eller samtal hela tiden. Både för ens egen hälsas skull, och även för elevers 
möjlighet att få hjälp. Morgan berättar att vissa ärenden man arbetar med är mycket psykiskt 
svårhanterliga, vilket gör att man behöver processa det innan man direkt fortsätter med nästa 
arbetsuppgift. Hen beskriver vidare att den höga ambitionsnivån till en början kunde leda till att 
hen tog på sig fler elevsamtal än vad som egentligen var rimligt, men att hen nu har flera strategier 
för att slippa stressa och känna sig utvilad inför varje samtal: 

”Jag har gjort såhär att då har jag verkligen streckat av vissa timmar per dag när jag inte ska ha någon 
elev, när jag ska kunna sitta och fundera, reflektera, för att jag att det funnits perioder där jag har haft 
7-9 elever varje dag, och det funkar ju inte när det är tuffa grejer (…).” 

Utöver att begränsa arbetet upplever kuratorerna att det är viktigt att ha något annat som 
distanserar dem från yrkesrollen. De beskriver att det inte behöver vara så spektakulärt, men att 
man gör något som man kan se fram emot efter arbetet. Informanterna menar att intressen och 
umgänge med vänner och familj gör att man kan samla energi. Dock berättar några av kuratorerna 
att yrket i perioder varit så stressande och psykiskt påfrestande att de inte kunnat samla energi till 
att göra det som de skulle vilja på fritiden. Strategin blir då att stänga av, låta det vara tyst och få 
vara ensam för att orka med nästa arbetsdag. 

Vidare menar kuratorerna att fysisk aktivitet och träning är oerhört viktig för dem, då de märker 
att träningen skapar ett lugn och känsla av glädje. Lee beskriver entusiastiskt hur hens livsstil med 
träning och bra mat genererat märkbara positiva skillnader jämfört med tidigare, vilket skapar en 
fast övertygelse i att fortsätta med strategin:  

”Jag har också haft i perioder där jag suttit och ätit chips man äter godis och sådant, för man känner att 
man är ur balans, man känner att man inte riktigt mår bra (…)” 

” (…) Det har nu blivit min strategi att gå ut och springa eller promenera, jag tänker att det hjälper mig 

att bli lite klarare i huvudet samtidigt som man rör på sig och man mår bra (…).” 

Billie tar upp en intressant aspekt inom att ta hand om sin hälsa och må bra. Hen beskriver hur 
kuratorer ofta predikar en hälsosam livsstil till eleverna, där man beskriver hur viktig det är för att 
dem ska må bra. Samtidigt menar hen att hen som kurator ofta negligerar dessa bitar för att man 
tror att man fungerar ändå, och att de därav sätter sig själva i andra hand. Hen menar att en viktig 
strategi utgörs av att påminna sig själv om att man också är människa, och att man också behöver 
en hälsosam livsstil för att hjälpa sig själv att må bra. På frågan om vad man ska tänka på och 
påminna sig om som ny kurator svarar Billie: 

” (…) Att tänka på dem här basgrejerna för våran egen del, som kost, fysisk aktivitet, sömn. Att ta hand 
om oss.” 



Adrian Lindberg 

31 (49) 

Informanterna beskriver även att det är viktigt att göra saker som man tycker är roligt efter arbetet. 
Gerry berättar att det nödvändigtvis inte behöver vara något speciellt, utan bara någonting som 
man kan se fram emot. Hen exemplifierade hur ett cykelköp kunde frambringa denna känsla: 

” (…) Den ser jag väldigt mycket framemot, och bara tanken av att komma i gång med cyklingen är en 

strategi och motivation till mycket.” 

Sammanfattningsvis uttrycker temat kuratorernas behov att kunna hantera sin egen 
arbetsbelastning, och även att lyckas samla energi under deras fritid för att kunna hantera 
yrkestressen. Kuratorerna beskriver varierade begränsade strategier, vilka ofta bygger på en insikt 
att de måste kontrollera sin egen arbetsbörda. Gällande distansering upplevs träning som ett 
genomgående viktigt element, där kuratorerna inser att strategin medför andra positiva 
följdeffekter.  

6. ANALYS 

I detta avsnitt kommer det föreliggande resultatet att värderas i relation till coping som process, 

krav-kontroll-stödmodellen och centrala teoretiska begrepp Analysen kommer utgå från de två 

centrala ämnena i resultatavsnittet, vilka sedermera kommer bestå av en rad underrubriker. Under 

”Skolkuratorers upplevelser kring yrkesstress i relation till krav-kontroll-stödmodellen” kommer krav-kontroll-

stödmodellen relateras till kuratorernas beskrivningar. Under ”Fördelaktiga coping-strategier, och deras 

roll i en skolkurators vardag” kommer Folkman & Lazarus (1984) beskrivning av coping, och den 

klassiska uppdelningen mellan emotionsfokuserade- och problemfokuserad coping analyseras 

utifrån informanternas utsagor.  

Skolkuratorers upplevelser kring yrkesstress i relation till krav-kontroll-

stödmodellen 

 

Skolkuratorerna beskriver hur omgivningens krav i kombination med egna etiska krav och 

ansvarskänslor gör att skolkuratorsyrket alltid bär på en viss press. Utifrån Theorells (2019) 

redogörelse för de fyra dimensionerna av krav-kontroll-stödmodellen kan man tolka att 

skolkuratorerna verkar under höga psykiska krav. Detta går även i linje med Elmholdt & Dauer 

Keller m fl (2015) som beskriver hur höga jobbkrav är särskilt vanligt för yrkesverksamma inom 

välfärdssektorn. Resultatet från studien stärker bilden om höga jobbkrav, samtidigt som 

kuratorernas generella uppfattning var att den höga arbetsbördan trots dess följdeffekter kunde 

vara värt det. Samtidigt som det fanns en stressgräns som var oöverkomlig. 

Den andra aspekten av krav-kontroll-stödmodell bygger på graden av kontroll den yrkesverksamma 

upplever. Skolkuratorerna kan upplevas beskriva en yrkesverklighet där kontrollen i flera avseenden 

är bristfällig. Utifrån modellen kan detta tolkas som att kuratorerna förlorar en viss grad av kontroll 

baserat på att de inte fullt ut kan försäkra sig om utfallet. I situationer där elever riskerar att fara 

illa, och skolkuratorerna känner ett stort ansvar, krävs det omfattande coping-kvalitéer för att inte 

uppleva en viss stress och oro. Informanterna beskriver utifrån krav-kontroll-stödmodellen hur 

ovissheten och oron i många fall är som störst när man förlorar kontrollen och upplever sig 
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maktlösa inför den kanske viktigaste punkten på dagordningen. Utifrån detta kan skolkuratorernas 

frihet i arbetet tolkas mer ses som en illusion då man hela tiden tyngs ner av det man inte kan göra.  

Resultatet kan i enlighet med krav-kontroll-stödmodellen illustrera hur prioritering av 

arbetsuppgifter är viktigt aspekt för att uppleva kontroll. Vidare kan även informanternas 

beskrivningar om vikten att avsätta tid och planera för att motverka känslan av övermäktighet 

relateras till viktiga kontrollfaktorer. Enligt modellen kan resultatet förklara att kuratorerna själva 

har möjligheter att påverka graden av kontroll genom genomtänkta beslut och samarbete. 

Uppdelningen av begreppet kontroll delas enligt Stressforskningsinstitutet (2015) delas upp i 

”kontroll i” och ”kontroll över” arbetet. Utifrån denna uppdelning kan de yrkesverksamma 

skolkuratorerna tolkas ha en relativt stor ”kontroll i” – de mindre arbetsuppgifterna i det dagliga 

arbetet. Denna kontroll parameter kan även ses som påverkningsbar, men även där yttre faktorer 

som skolans personalhantering eller syn på skolkuratorsyrket spelar in. Samtidigt kan yrket enligt 

teorin tolkas ha en lägre grad av ”kontroll över” – då kuratorernas färdigheter och arbetsinsats inte 

kan garantera ett önskat utfall. I enlighet med krav-kontroll-stödmodellen kan man argumentera 

för att en skolkurator egentligen aldrig fullt ut kan ha kontroll över arbetet baserat på dess ovisshet, 

och maktlösheten informanterna stundtals upplever. Krav-kontroll-stödmodellen betonar vikten 

av att högkravsarbeten är strukturerade på så sätt att de yrkesverksamma ges stort inflytande och 

inte begränsas i deras möjligheten att uppfylla kraven Med den utgångspunkten beskriver 

kuratorerna en begränsning som minskar deras möjligheter till kontroll. Detta gäller främst yttre 

faktorer där de enbart till en viss grad kan påverka. Skolkuratorsyrket avseende kontroll kan utifrån 

modellen tolkas som bristande, då kuratorerna ofta själva måste staka ut sin egen väg till ett 

hälsosamt yrkesliv mer än att det finns ett färdigt spår.  

Utifrån krav-kontroll-stödmodellen är kombinationen av höga psykiska krav och låg grad av 

kontroll den mest riskabla, då denna situation kan leda till stressrelaterade syndrom och dåligt 

mående. Modellens beskrivning om hur maktlösheten leder till stress vars hantering överskuggar 

arbetsuppgifterna kan tolkas delvis bekräftas av skolkuratorerna. Kuratorernas beskrivningar ligger 

stundtals i linje med modellens beskrivning gällande vad stressen medfört.  Samtidigt visar resultatet 

inga tydliga tecken för minskat självförtroende eller nedsatt prestation baserat på stressen. I denna 

fas kan coping-strategier tolkar ha en viktig roll för att hantera den riskabla arbetssituationen.  

Det sociala stödet utgör den sista aspekten i krav-kontroll-stödmodellen – vilken även kan utgöra 

en skyddsfaktor för att inte hamna i det kritiska ”Isospända arbetet”. Skolkuratorerna beskriver 

genomgående hur viktig resurs det kollegiala stödet utgör, och där öppenheten och transparensen 

gör att de får hjälp med stressande och psykiskt påfrestande delar i yrket. Samtidigt menar 

informanterna att det ibland kan vara svårt att finna förståelse för sin yrkesverklighet hos kollegor, 

eftersom at de flesta har andra uppdrag och fokus. Utifrån detta kan den sociala stöd aspekten 

tolkas fungerar bra avseende stöd från chefer då arbetsklimatet i regel upplevs öppet där chefer 

ofta proaktivt försöker hjälpa dem i stresshanteringen. Utifrån modellen kan dock delar av stödet 

upplevas kräva motprestationer och insatser av kuratorerna själva, då öppenhet och förmågan att 

vara transparent i viss mån krävs för att kunna försäkra sig om stöd.  

Att erbjudas vägledning utgör en viktig aspekt i det sociala stödet för modellen, vilket går i linje 

med resultatet. Kuratorshandling beskrivs unisont som kanske den viktigaste vägledande resursen, 

Resultatet pekar dock på att väglednings resursen utifrån krav-kontroll-stödmodellens sociala stöd 
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inte är en självklarhet. Det kan tolkas vara en social stödfunktion som inte utgör ett normaltillstånd 

utan som ofta kan plockas bort, t.ex. under Corona-pandemin. Resultatet pekar tydligt på behovet 

av denna resurs vilket inte fullt ut uppfylls. Vägledningen kan därmed utifrån krav-kontroll-

stödmodellen tolkas som aningen eftersatt. En bristande vägledning ställer enligt modellen 

samtidigt högre grad på att andra sociala stödfunktioner fungerar bra, där resultatet pekar på att det 

kollegiala stödet inom skolan är en annan viktig stödfunktion. Resultatet visar dock på att 

kuratorerna bitvis upplever en ensamhet i sin yrkesrolls utmaningar baserat på skilda professioner, 

detta faktum kan tolkas försvåra möjligheterna att tillskansa sig det sociala stödet. Kuratorerna 

beskriver brister i det sociala stödet utifrån både vägledningsaspekten och den sociala aspekten, 

vilket enligt krav-kontroll-stödmodellen kan sägas förklara varför skolkuratorer hamnar i riskzonen 

för höga stressnivåer som kan medföra dåligt psykiskt mående.  

Baserat på informanternas beskrivningar kan krav-kontroll-stödmodellen bekräfta att deras yrke 

bär på stora risker baserat på kombinationen av ett ständigt intensivt arbete med höga psykiska 

krav och begränsade möjligheter att påverka utfallet. Därav utgör graden av det sociala stödet en 

oerhört viktig funktion då stödet avlastar de psykiska- och stressrelaterade yrkesutmaningarna som 

annars leder till en svårhanterlig ensamhet. Sammanfattningsvis kan studiens resultat med 

utgångspunkt i krav-kontroll-stödmodellen definiera och förklara mycket av informanternas 

utmanande yrkesverklighet.  

Fördelaktiga coping-strategier, och deras roll i en skolkurators vardag 
 

Copingprocessen är starkt kontextuellt beroende enligt Fink (2016) vilket resultatet visar. 

Informanterna beskriver hur olika form av hanteringar av stressande och utmanande 

yrkessituationer är en naturlig del av deras vardag. Utifrån Fink (2016) kan detta anses fastslå att 

skolkurators kontexten ställer höga krav på coping-användning. Resultatet visar att skolkuratorerna 

aktivt arbetar med coping för att hinna bearbeta svåra ärenden och känslorna de medför. I enlighet 

med Fink (2016) berättar informanterna hur deras copingprocesser omfattar såväl kognitiva som 

beteendemässiga aktiviteter. Temat Etiska övertygelser kring arbetet kan utifrån coping teorin beskriva 

hur informanterna kognitivt intalar sig varför de lägger ner graden av tid och energi i arbetet, för 

att hantera och motivera stressen och påfrestningarna arbetet medför. När informanterna beskriver 

ventileringen kan det i enlighet med teorin förstås som beteendemässiga handlingar.  

Den traditionella coping klassificeringen av Folkman & Lazarus (1984) placerar informanternas 

strategier i ett teoretiskt ljus. Utifrån distinktionen mellan emotionsbaserade coping-strategier och 

problemfokuserade coping-strategier kan informanternas resonemang förstås som att båda 

strategityperna är viktiga och det finns en genomgående samverkan. Informanterna beskriver hur 

deras coping-strategier ofta kommer utav erfarenheter, då de insett att vissa arbetssätt inte längre 

är hållbara. Utifrån Folkman & Lazarus (1984) pekar resultatet på att stressen i det initiala skedet 

har hanterats genom emotionsbaserad coping. I ett senare skede har stressen hanterats med 

konkreta problemfokuserade åtgärder. Resultatet visar att höga upplevelser av stress och 

utmattning i enlighet med teorin primärt hanterades genom emotionsfokuserad coping för att 

sedan vidare hanteras genom problemfokuserad coping. Studiens resultat i form av tematiseringen 

av strategier kan i enlighet med Folkman & Lazarus (1984) tolkas innefatta båda varianterna av 
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coping. Under temat Begränsning och distansering beskriver informanter hur de kognitivt intalade sig 

själva om vad som faktiskt är deras uppdrag och inte, vilket i sig ledde till att de implementerade 

konkreta åtgärder för att förhålla sig till detta. Därav kan skolkuratorernas strategier tolkas 

innefattas av process av både emotionsbaserad- och problemfokuserad coping i enligt med 

Folkman & Lazarus (1984).  

Strategierna som bygger på temat Etiska övertygelser kan utifrån Folkman & Lazarus (1984) tolkas 

som emotionsbaserade coping-strategier. Dessa strategier är inre processer och trivialiserar och 

motiverar den höga stressen och arbetsbördan skolkuratorerna beskriver. I enlighet med Sand & 

Strang (2013) kan informanternas utsagor i viss grad tolkas som förnekande av problem, där man 

enbart ser sina skyldigheter som skolkurator men negligerar rättigheterna. Strategierna som ligger 

till grund för temat Ventilering och trygghet kan utifrån teorin tolkas som både problemfokuserade- 

och emotionsbaserade coping-strategier. När informanterna beskriver hur det kollegiala stödet 

utgör en viktig resurs är det i enlighet med Sand & Strang (2013) genom handlingar detta sker. 

Problemfokuserad coping kan förstås i relation till när skolkuratorerna inser sina behov av stöd, 

vilket både kan vara i förhållande till chefer och kollegor. Samtidigt kan man tolka upplevelsen av 

trygghet som emotionsfokuserad coping, då det i enlighet med skolkuratorerna är en känsla som 

främst bygger på erfarenheter. 

Strategierna som ligger till grund för temat Begränsning och distansering kan även de enligt Folkman & 

Lazarus (1984) bedömas som både emotionsfokuserade- och problemfokuserade varianter av 

coping. När skolkuratorerna beskriver att de på ett eller annat sätt försöker minska arbetsbördan, 

beskriver de att det främst sker genom konkreta strategiska åtgärder. I enlighet med hur Sand & 

Strang (2013) beskriver problemfokuserad coping så adresserar de stressen och hur den konkret 

kan lösas. Vidare kan man utifrån detta argumentera för att strategierna kopplade till distansering 

från yrkesrollen främst kretsar emotionsbaserad coping. Utifrån uppdelningen av Folkman & 

Lazarus (1984) kan träning kategoriseras som emotionsfokuserad coping i och med 

avslappningsaspekten – vilket informanterna beskriver som central för att hantera yrkets 

påfrestningar.  

Sammanfattningsvis visar resultatet i enlighet med Fink (2016) hur yrkesverksamma skolkuratorer 

aktivt behöver arbeta med coping baserat på yrkets kontextuella utmaningar. Vidare kan studiens 

resultat avseende coping tolkas i ljuset av graden kontroll kuratorerna upplever. För att lyckas finna 

framgångsrika coping-strategier behövs en god nivå av kontroll, resultatet pekar på att kuratorer 

som upplever arbetsglädje och balans finner fler långsiktigt hållbara stresshanteringsstrategier. 

Resultatet kan sägas bekräfta Folkman & Lazarus (1984) gällande hur både emotionsfokuserade- 

och problemfokuserade coping-strategier är viktiga grundbultar i stresshantering, och att de finns 

specifika situationer där endera i huvudsak används. Informanterna beskriver genomgående ett 

starkt etiskt förhållningssätt till sitt yrke, där emotionsbaserad coping kan säga vara viktig för att 

motivera och legitimera den höga belastningen. I enlighet med Folkman & Lazarus (1984) kan man 

se ett samband där emotionsbaserad coping dominerar i situationer där konkreta handlingar inte 

ses som ett alternativ. Vidare kan man urskilja ett mönster i hur problemfokuserad coping ofta är 

genomtänkt och sker efter att skolkuratorerna tydligt definierat sitt behov och utifrån detta funnit 

det bästa handlingsalternativet. De tre teman resultatet bär på kan utifrån Folkman & Lazarus 

(1984) sägas utgöra en kombination av emotionsfokuserade och problemfokuserade lösningar. 
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Emotionsfokuserade strategier förekommer i alla tre teman, medan problemfokuserade coping-

strategier enbart gör det under det andra och tredje temat.  

7. DISKUSSION 

Detta avsnitt diskuterar resultatet i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning och metodologiska övervägande. Vidare kommer studien diskuteras i relation till tidigare 

studier, och potentiellt framtida studier kring skolkuratorsyrket, stress och coping-strategier.   

 

Summering utifrån syfte och frågeställningar  

 

Denna studie har genom djupintervjuerna med kuratorerna lyckats finna konkreta svar kring hur 

yrkesstressen kan upplevas, vad den medför avseende mående och coping-strategiers roll i att 

hantera denna problematik. Den ökande förståelsen kring stressutmaningarnas har lett fram till 

flera intressanta upptäckterna. Resultatet visar hur kuratorerna ofta upplever en känsla av 

otillräcklighet baserat på oändliga behov. Studien illustrerar hur flera av kuratorernas tydligaste 

stressmoment är bortom deras kontroll vilket upplevs frustrerande men ofta hanteras genom 

emotionsfokuserad coping. En viktig upptäckt är att kuratorerna upplever höga stressnivåer vilket 

föranleder svårhanterliga ansvarskänslor och övertidsarbete. Dock beskriver de inte situationen 

som särskilt problematisk utan naturligt utifrån deras syn på yrket. Deras etiska övertygelser kring 

arbetet gör att de sätter höga krav på sig själva, där effekterna de lyckas åstadkomma är värt en viss 

stress och trötthet. Resultatet visar även att skolkuratorers välbefinnande påverkas av yrkesrollen 

och stressen, men att inverkan inte är entydig negativ baserat på hur mycket informanterna ansåg 

att deras arbete gav.  

 

Vidare har studien kunnat fastslå copings roll som enorm i en skolkurators vardag, där en aktiv 

strategiutveckling kan tolkas som nödvändig med hänsyn till yrkets utmaningar. Samtidigt har 

studien funnit ett samband mellan upplevelsen av kontroll och möjligheten till att hantera 

yrkesstressen. Genom de fem djupintervjuerna har studien funnit flera särskilt viktiga coping-

strategier. De kunde uttryckas på olika sätt, men byggde på något av de tematiserade 

grundfundamenten. Dessa strategier utgjorde av temana Etiska övertygelser, Ventilering och trygghet och 

Begränsning och distansering. Dessa utgjorde i sig av en kombination av emotionsfokuserad coping och 

problemfokuserad coping, men där varianter av emotionsfokuserad coping framträder som 

aningen mer centrala i hanteringen av stress.  

 

Avslutningsvis har det framkommit en viktig upptäckt som inte legat till grund för studiens 

frågeställningar man ändå avses intressant. Resultatet har tydliggjort att skolkuratorers arbetsplatser 

har stora möjligheter i att motverka yrkesstressen, och skapa goda förutsättningar för 

stresshantering. Att garantera kuratorshandledning kan betraktas som ett konkret exempel på detta, 

där en regelbundenhet i handledningen upplevdes som oerhört betydelsefull.  

 

Stressfyllda och utmanande aspekter i yrkesutövningen i relation till skolkuratorernas 

välbefinnande 
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Informanterna ger en nyanseras bild kring skolkuratorsyrkets påfrestningar. De beskriver hur 

yrkesstressen påverkar dem, och resonerar kring hur de upplever det. Den sammanlagda bilden 

från resultatet är att yrket oundvikligt tar en oerhört stor plats i informanternas liv, både tidsmässigt 

och identitetsmässigt. Kuratorerna upplever ett ansvar som gör att de tar på sig en arbetsbörda som 

kan upplevas stressande, men som ofta anses vara värt det när de lyckas uppnå positiva förändringar 

i elevers liv. Stressen som kuratorerna upplever har visat sig komma från flera håll, där den 

oöverkomliga arbetsbördan, ensamheten och ansvarskänslorna kan bedömas vara de främsta 

stressmomenten. Informanterna beskriver ett yrke där många potentiellt utmanande moment är 

svåra att själva påverka, där man inte kan välja hur ofta man får kuratorshandledning eller hur 

aktörer som socialtjänsten och BUP arbetar. Därav styrs skolkuratorernas arbetssituation och stress 

i hög grad av hur väl yttre faktorer fungerar. 

 

Utifrån informanternas beskrivningar kan man dra slutsatsen att det sannolikt är svårt att se 

kuratorsrollen enbart som ett vanligt arbete, utan där engagemanget och drivkraften är oerhört 

viktig för att kunna orka verka under yrkesutmaningarna. Kuratorerna ger ingen unison beskrivning 

kring ifall deras arbete genererar i huvudsak positiva eller negativa effekter avseende välbefinnande, 

utan det skiljer mycket mellan informanterna. Däremot kan man utläsa hur de aktivt måste hantera 

yrkesstressen för att inte ta med arbetet hem och bli psykiskt påverkade. Kuratorerna beskriver hur 

detta ofta varit en process som inkluderat fallgropar som lett till perioder av dåligt mående. 

Samtidigt beskriver även informanterna hur välbefinnandet i form av stolthet och självförtroende 

har ökat till följd av det kurativa arbetet. Detta främst baserat på en känsla av att man gör någonting 

viktigt, där ens eget hårda arbete ger stora effekter i andra människors liv. Samtidigt beskriver flera 

av kuratorerna hur de brottats med tanken utifall arbetet är värt de negativa effekter som det 

medför. Kuratorerna beskriver hur yrkesstressen är något man lär sig att förhålla sig till och hantera. 

Genom att välja att arbeta som skolkurator kan det ofta medföra konsekvenser, där man tvingas 

förhålla sig till och hantera vissa förutsättningar.  

 

Skolan som arbetsplats har visat sig ha en essentiell roll i att tillhandahålla förutsättningar som 

stöttar skolkuratorn. Informanterna beskriver hur skolor och dess huvudmän generellt är medvetna 

om detta och aktivt arbetar för att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Dock finns det strukturella 

aspekter som kan bli bättre. Kuratorerna beskriver hur arbetsbördan i sig egentligen är övermäktig, 

där flera av informanterna menar att fler socionomer i skolan eller rent av flera skolkuratorer på 

varje skola hade förbättrat arbetssituationen avsevärt. Vidare pekar krav-kontroll-stödmodellen 

tillsammans med studiens resultat på att en regelbundet i kuratorshandledning avsevärt hade 

förbättrat förutsättningarna för det viktiga sociala stödet. Avslutningsvis kan skolkuratorsyrket I 

enlighet med krav-kontroll-stödmodellen tolkas medföra en stor risk för stressutsatthet baserat på 

yrkets grundförutsättningar.  

 

Coping-strategiers roll och nyttograd för skolkuratorer i syfte att hantera 

yrkesbaseradstress. 

 

Resultatet pekar på en stor variation där vissa arbetar mycket med emotionsfokuserad mental 

coping, medan andra mer konkret ändrar förutsättningar genom problemfokuserad coping. 
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Sammantaget visar studien hur coping-strategier är oerhört centrala i relation till den höga stress 

en skolkurator utsätts. Informanternas utsagor pekar på att det närmast är en nödvändighet att en 

skolkurator aktivt funderar om och förebygger stress med hjälp av coping-strategier. Aktiv 

användning och utveckling av coping-strategier kan avses särskilt elementärt i fall där den stödjande 

uppbackning är bristfällig. Studiens resultat visar hur användning av coping-strategier som 

förbättrar möjligheter till ventilering starkt kan bidra till att minska upplevelsen av ensamhet 

Kuratorerna påvisar en hög grad av reflektion avseende coping-strategiers användning, där de 

beskriver hur de proaktivt och förebyggande måste arbeta med hantering, vilket kunde särskilja 

från tidigare yrken. De berättar hur strategier ofta uppkommer efter de stött på svårigheter, när de 

inser att någonting att ett tidigare arbetssätt inte längre fungerar. Detta gör att det hela tider sker 

en utveckling i hanteringen, vilket gör att kuratorerna genom erfarenheter finner nya förhållningsätt 

till stress. Vidare beskriver informanterna hur de inte alltid lyckas följa sina strategier, även fast de 

kognitivt kommit fram till att de är viktiga. Detta kan exemplifieras av strategin att man ska förlika 

sig med att man gjort ”Good enough”, och att man då ska kunna åka hem med gott samvete. 

Resultatet visar hur detta ibland är lättare sagt än gjort, och att det blir svårt att åka hem om det 

inte känns bra. Därav kan strategier gå in i varandra, vilket kan tolkas ske när kuratorerna har inre 

dialoger där man värderar handlingsalternativ.  

 

Avseende de viktigaste coping-strategierna för kuratorerna kan man konstatera att Etiska övertygelser 

kring arbetet fyller ett stort behov gällande stresshantering, genom hur det stärker självkänslan och 

påminner om betydelsen i arbetet. Ventilering och trygghet - genom att kunna prata med kollegor och 

chefer, och få stöttning kring jobbiga ärenden och stress - utgör även det en av de mest nödvändiga 

strategierna. Strategier inom temat motverkar ensamhet och gör att man kan prata av sig kring sina 

känslor, eller någonting annat. Känslan av trygghet gör att man vet att andra kan hjälpa en att 

hantera stress eller bearbeta ett sämre mående. För att minska upplevelsen av gränslöshet är 

Begränsning och distansering viktiga strategier. Principer, planering och medvetenhet kring sitt uppdrag 

utgör varianter dessa strategier kan uttryckas på. Distanseringen från yrkesrollen är strategier som 

genom aktiviteter, träning eller sociala relationer gör att yrkesrollens utmaningar kopplas bort och 

att man kan samla energi i saker man tycker är roligt. Dessa tre tematiserade coping-strategivarianter 

har i denna studie visat sig vara de viktigaste i rollen som skolkurator 

Studien i ljuset av tidigare forskning 

 

Tidigare studier har brett lyckats kartlägga hur och varför stress uppkommer i generella termer. 

Föreliggande studie har genom upptäckterna kunnat bekräfta och förstärka forskningen. 

Informanternas utsagor sätter ord på generella termer vilka tidigare studier presenterat, däribland 

arbetsstressfaktorer. De utmaningar tidigare forskning beskrivit kring skolkuratorsyrket och rollen, 

överensstämmer väl med resultat från denna studie. I linje med Cholewa & Goodman - Scott m fl 

(2020) beskriver kuratorerna hur de kunde uppleva tidsbrist i relation till förberedelser av samtal. 

Ett annat exempel utgörs av denna studies resultat som visar att känslan av otillräcklighet och 

rollkonflikter utgjorde frekventa stressmoment, i linje med studien av Coyle & Edwards m fl (2005).  

Vidare kan resultaten från denna studie på flera sätt jämföras med de fyra sammanhängande 

effekter av utsatthet för höga stressnivåer som Cohen & Collens (2013) beskriver. Avseende coping 
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överensstämmer deras beskrivningar om vikten av kollegialt stöd, möjligheter att dela sina känslor 

och egenvårdsbeteenden med flera av de viktigaste strategierna enligt denna studie. De beskriver 

även mentala processers betydelse vilket kan relateras till temat ”Etiska övertygelser kring arbetet”, 

och erfarenhetens förmåga att minska överväldigande känslor, vilket kan relateras till temat 

”Stressen normaliseras”.  

När kuratorerna i denna studie på olika sätt beskriver hur de upplever att det inte räcker till, kan 

det liknas vid stressmomenten som Hasselberg & Jonsdottir m fl (2014) beskriver. Utifrån 

stressmomentforskningen, kan informanterna tolkas uppleva en hög grad av såväl kvantitativa krav 

som känslomässiga krav. Upplevelsen av en omöjlig arbetsbörda eller sömnsvårigheter kan förstås 

som exempel på kvantitativa krav, medan kuratorernas beskrivningar av ansvarskänslor de upplever 

inför eleverna och uppdraget, kan relateras som känslomässiga krav. Studien förstärker 

forskningsbilden som menar att det kan vara mentalt utmattande att vara yrkesverksam inom socialt 

arbete  

 

Avseende coping bekräftar denna studie mycket av forskning kring användbara strategier i 

förhållande till socialt arbete. Resultatet från denna studie kan sägas stärka slutsatsen av Astvik & 

Melin (2013) kring att stressande yrkessituationer ofta utgörs av en obalans mellan arbetskrav och 

resurser. Informanterna i denna studie kan även tolkas använda sig av kompensatoriska- och 

kravsänkande strategier i enlighet med klassifikationen av Astvik & Melin (2013). Deras beskrivning 

över kompensatoriska strategiers negativa effekter för hälsa och välbefinnande är intressanta i 

relation till föreliggande studiens upptäckter. Denna studie illustrerar hur emotionsfokuserad 

coping utifrån temat ”Etiska övertygelser kring arbetet ” kan motivera hög arbetsbelastning och 

förekomsten av kompensatoriska strategier.  

Det framgår av denna studie att skolkuratorer aktivt behöver arbeta med coping-strategier, vilket 

stämmer väl överens med studien av Rienks (2019). Föreliggande studie går utifrån den 

gemensamma slutsatsen djupare in på hur processen av aktiv coping för skolkuratorer kan se ut. 

Resultaten visade hur aktiv coping i många fall föranledes av en ohållbar arbetssituation, där 

kuratorerna i ett senare skede applicerade coping-strategier i förebyggande syfte.  

 

Bidrag till forskningsfältet 

Denna studie kan sägas bidragit med viktig insyn i skolkuratorsyrket, där forskningen har artikulerat 

vilka externa faktorer som konkret kan minska yrkesstressen och underlätta deras arbetssituation. 

Studien finner likt tidigare forskning kring socialt arbete ett stort behov av ledarskap och 

vägledning. Vidare kan detta arbete sägas funnit djupare kontextuell kunskap kring 

skolkuratorsrollen i relation till stressutmaningar som inte tidigare forskning beaktat. Tidigare 

upptäckter, som behovet av vägledning, har i denna studie nyanserats i relation till skolkuratorsyrket 

explicit.  

Vidare har studien funnit flera viktiga upptäckter kring coping i relation till skolkuratorer. Den 

tydligaste upptäckten var hur kuratorerna genomgående förhöll sig till emotionsfokuserad coping 

i syfte att motivera yrkets stress- oh psykiska påfrestningar. Studiens resultat kan sägas tydliggöra 

och precisera hur elementärt ett emotionellt engagemang är för att kunna hantera 
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yrkesutmaningarna och stressen skolkuratorsyrket medför. I studien framgår det tydligt att många 

av skolkuratorernas coping-strategier med fördel skulle kunna kompletteras av mer stödjande 

ledarskap. Flera av de upplevda stressmomenten kuratorerna beskriver tvingas de till största del 

hantera genom coping, baserat på en otydlighet från omgivningen. Studien kan därav illustrera hur 

arbetsgivare och chefer har en viktig roll i att förmedla tydlighet och erbjuda stöd i relation till 

kuratorerna. Vid en trygg arbetsmiljö med tydliga förväntningar ställs det inte lika höga krav på 

kuratorerna avseende coping-strategier. 

Sammanfattningsvis fyller studien forskning kring stress inom socialt arbete och coping-strategier 

med konkret yrkesspecifik innebörd. Detta kan förhoppningsvis bidra till förståelse kring hur man 

som yrkesutövare i realiteten kan skydda sig mot- och hantera stress.  

Teoridiskussion 

 

Studiens val att anta ett holistiskt vetenskapligt perspektiv har medfört vissa teoretiska 

överväganden. Intresset att finna förståelse för helheten kring stress och coping har inneburit att 

studiens teoretiska perspektiv har lyckats inkludera det mesta inom områdena. Krav-kontroll-

stödmodellen har lyckats fånga in hur yrkesstress skapas utifrån viktiga aspekter. Innebörden av 

krav, kontroll och socialt stöd är bred, vilket gör att studien kunnat relatera informanternas utsagor 

till teorin. Studien valde tidigt att medvetet bortse från personliga aspekter hos de intervjuade 

kuratorerna, likt familjesituation, ålder eller personliga egenskaper. Detta med avsikt att undersöka 

specifikt yrkesrelateradstress. Detta övervägande innebar att det teoretiska perspektivet inte skulle 

inkludera dessa faktorer, vilket uteslöt mer djupgående teorier avseende stress.  

 

Utifrån coping-strategier utgjorde Folkman & Lazarus (1984) klassiska distinktion studiens 

huvudsakliga teoretiska grund inom området. Baserat på den stora teoretiska variationen i coping-

strategiers uppdelning valde studien att anta den mest vedertagna uppdelningen i relation till 

resultatet. Samtidigt har tidigare forskning beskrivit andra klassifikationer som även diskuterats i 

studien för att specificera hur coping kan verka. Eftersom studien i sig även har tematiserat coping-

strategier utifrån intervjuerna har det dock varit ett centralt övervägande att enbart i analys relatera 

resultatet till den klassiska coping distinktionen. Detta med avsikt att skapa vetenskaplig 

igenkänning, då Lazarus (1984) distinktion är vetenskaplig vedertagen och lättförståelig.  

Metoddiskussion 

 

Valet att använda den tematiska analysen grundades i ambitionen att finna gemensamma mönster, 

som trots urvalsbegränsningen kunde anses generaliserbart intressanta. Den tematiska analysens 

utgångspunkt gällande forskarens stora tolkningsutrymme upplevde jag vara väl anpassat till denna 

studie då den är förhållandevis empirisk. Studiens frågeställning kring coping-strategier kan sägas 

motivera en tematisk strukturering av informanternas redogörelser. Initialt i uppsatsprocessen 

övervägde jag att använda mig av diskursanalys i syfte att analysera hur kuratorerna språkligt 

beskriver sina yrkesutmaningar. Samtidigt ansåg jag att den tematiska analysen även kunde fånga 

upp mer diskursiva eller outtalade betydelser, vilket temat ”Stressen normaliseras” kan sägas delvis 

bygger på.   
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Beslutet att intervjua den yrkesmässigt homogena gruppen högstadiekuratorer baserades på 

målsättningen att höja generaliserbarheten och presentera främst samstämmiga upplevelser. 

Eftersom studien vetenskapsteoretiskt söker efter förståelse och inte förklaring kan man 

argumentera för att en variation av urval hade kunnat fångat intressanta aspekter. Utifrån studiens 

begränsade omfattning hade ett sådant fokus i realiteten sannolikt bidragit till att enbart en eller två 

kuratorer hade fått representera de olika skolverksamheterna. Därav hade det varit väldigt svårt att 

finna samma specifika förståelse som detta vägval genererat. Däremot kan man argumentera för 

att en större studie hade kunnat beaktat upplevelser från fler skolkuratorer än de som enbart verkar 

på högstadiet.  

 

En intressant upptäckt kring studiens urvalsöverväganden inträffade under informantssökningen. 

I processen noterade jag att de flesta tillfrågade skolkuratorerna svarade att de inte kunde medverka 

på intervjun baserat på deras stressiga arbetssituation. Med denna vetskap kan man reflektera över 

ifall studiens generaliserbarhet försämras, då många av de kuratorer som upplever den mest 

svårhanterliga stressen inte representeras. Man kan argumentera för att detta faktum kan göra att 

skolkuratorernas verklighet sminkas över något. Samtidigt kan man hävda att trovärdigheten i de 

brister och svårigheter studien belyser i sådana fall ökar, om man gör antagandet att informanterna 

tillhör en procentuellt mer positiv urvalsgrupp   

Implikationer för forskning och praktik  
 

Denna studie kan ses som pusselbit som bidrar till ökad förståelsen inom ett mycket viktigt yrke 

för socialt arbete. Studien har kartlagt hur yrkesstressen kan uttryckas och upplevas, vilket 

förhoppningsvis kan utgöra ett viktigt bidrag till forskning och förändring för att förbättra 

skolkuratorers arbetssituation. Vidare kan resultatet både tolkas i ljuset av vad som kan förbättras 

för att stödja skolkuratorer, samtidigt som det även pekar på viktiga nycklar skolkuratorer själva 

kan använda sig av. Studien tillför även en beskrivning av konkreta framgångsrika coping-strategier, 

där klassifikationerna får en konkret innebörd genom skolkuratorernas egna upplevelser. Denna 

studies ambition har inspirerats av den intressanta och uttömmande studien av Astvik & Melin 

(2013) avseende stress och coping i relation till socialsekreterare. Behovet av studier utifrån en 

yrkesspecifik dimension vill jag argumentera för finns inom flera yrken, då den yrkesspecifika 

dimensionen kan leda till en fördjupad förståelse.  

Vidare har denna studies metodologiska överväganden samtidigt utelämnat aspekter av 

skolkuratorsyrket där framtida forskning skulle vara av stor nytta. En frågeställning som 

informanterna tangerat under intervjuerna är diskussionen om hur personliga egenskaper eller 

aspekter i privatlivet inverkar på förmågan att hantera stress som skolkurator. Att genomföra 

resilience-forskning utifrån skyddsfaktorer en skolkurator kan tillskansa sig vore intressant 

forskning för att vidare finna lösningar. Avslutningsvis kan framtida forskning med fördel vidare 

undersöka skolkuratorsyrkets påverkan för välbefinnande, då denna studie sannolikt skulle behöva 

kompletteras av mer omfattande forskning inom området. Även vidare forskning kring de coping-

strategier denna studie presenterat som särskilt viktiga utifrån skolkuratorsrollen hade varit särskilt 

intressant. Forskning kring i synnerhet de påverkningsbara aspekterna kollegialt stöd och 
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vägledning kan utgöra viktiga arbeten för att på bästa sätt stödja skolkuratorerna i deras strävan att 

verka för ett bättre samhälle.  
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BILAGOR 

I detta avsnitt redovisas de bilagor som varit relevanta för studien i relation till intervjuerna. 

Bilaga 1 informationsbrev 
 

En förfrågan om deltagande i studie 
  

Hej XX! Jag heter Adrian Lindberg och studerar Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 

jag skriver för närvarande mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Centrum för Socialt 

Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag hur 

skolkuratorers arbete kan påverkas deras psykiska hälsa, och på vilka sätt coping-strategier 

(hanteringsstrategier) kan utgöra verktyg för att hantera yrkesbaserad stress. Tanken är att detta 

ska ske genom att intervjua verksamma högstadiekuratorer utifrån era perspektiv och knep för att 

hantera skolkuratorsyrkets utmanande delar.  

  

Utifrån detta tänkte jag fråga ifall du hade kunnat tänka dig att hjälpa mig i min studie och 

medverka på en intervju kring ovanstående ämnen. Om detta låter intressant skulle intervjun 

både kunna äga rum på plats eller via t.ex. zoom eller teams - vad som passar dig bäst. Intervjun 

ska inte behöva ta särskilt lång tid utan jag räknar med ca 45 minuter. 

 

Ett eventuellt deltagande är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas, samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare kommer åt det under 

arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant 

sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna.   

  

Med vänlig hälsning 

  

Adrian Lindberg 

  

Socionomprogrammet Uppsala universitet  

  

Telefon: 0737875936    

  

Handledare:  

Ahmad El Far  

E-post: ahmad.elfar@soc.uu.se  

  

mailto:ahmad.elfar@soc.uu.se
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 
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Bilaga 3 intervjuguide 
 

Denna semistrukturerade intervjuguide har fungerat som en utgångspunkt för studiens samtliga 

intervjuer.  

Yrkesrollen 

Dessa frågor kretsar kring yrkesrollen som skolkurator: 

1. Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

2. Vad har du för utbildning?  

3. Vad fick dig att vilja arbeta som skolkurator?  

4. Vad tycker du är det allra roligaste/ bästa med ditt arbete? 

5. Upplever du att det finns psykiskt utmanande delar i yrkesutövningen? I sådana fall vilka?  

6. Påverkar ibland arbetet dig på det sättet att du inte kan släppa det när du går hem efter jobbet? 

7: Har det hänt att särskilda/traumatiska händelse inträffat på arbetet som påverkat dig påtagligt 

efter arbetet, t.ex. genom sömnsvårigheter? 

8: Upplever du som skolkurator ibland en gräns för hur mycket emotionellt påfrestande man kan 

ta in? Finns det lägen där man får/tvingas minska ens emotionella engagemang?  

9: Vilka moment inom yrkesrollen anser du som mest stressande eller svårhanterliga mentalt?  

10: Har du under din tid som skolkurator någon gång känt sig stressutsatt under en längre tid? I 

sådana fall vilka effekter har det genererat? Här behöver du absolut inte gå in på privata aspekter, 

utan det går lika bra att svara övergripande utifrån effekter på arbetet.   

11: Upplever du att din yrkesrolls utmaningar kan påverka ditt privatliv? Positivt eller negativt? På 

vilka sätt? 

Coping-strategier 

Inledande information till informanterna: Coping-strategier eller hanteringsstrategier syftar till 

att hantera stressutsatta eller psykiskt påfrestande, dessa strategier kan se ut på väldigt många olika 

sätt. Det är svårt att värdera coping-strategier som bra eller dåliga. T.ex. strategin övertidsarbete 

kan minska arbetsstress men kanske medföra en försämring i ens privatliv osv. Det är här som du 

gärna får resonera och reflektera över hur du hanterar svåra situationer på arbetet. Denna studie 

har valt att använda sig av en distinktion mellan problemfokuserad och emotionsfokuserad coping.  

1: Hur har du förhållit dig till coping-strategier eller hantering? Är det någon kunskap eller 

erfarenhet kring detta du tagit med dig eller brukar förhålla dig till? 
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2: Kan du exemplifiera hur du kan hantera psykiskt påfrestande eller stressframkallande 

yrkessituationer? Har du något knep som du tycker fungerar särskilt bra? 

3: Finns det situationer där du hanterar dessa svåra yrkessituationer genom att främst fokusera på 

känslo-/tankemässiga lösningar? T.ex. genom avslappning eller att aktivt förändra negativa tankar 

och inge självförtroende.  

4: Finns det situationer där du hanterar dessa svåra yrkessituationer genom att främst fokusera på 

konkret problemlösning? T.ex. genom verbala eller icke verbala handlingar, sociala aktiviteter, 

planering etc.  

5: Kan du utifrån ovanstående kategorier utläsa någon skillnad kring i vilka tillfällen strategierna 

används? 

6: Kan du utifrån ovanstående kategorier resonera kring vilka hanteringsstrategier som är mest 

användbara i din yrkesroll? 

7: Finns det någon ytterligare strategi, eller något ytterligare knep du anser kan vara fördelaktigt att 

använda som skolkurator för att hantera de psykiskt påfrestande delarna av arbetet? 

 

 

 

 
 
 
 
 


