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The purpose of this study was to understand school counselors’ experiences regarding 

their workload and what was considered as the main factors that effected it. The purpose 

was also to understand which strategies school counselors use to endure high workload. 

This qualitative study is based on interviews of five school counselors in two 

municipalities in the south of Sweden. The result of this study has been analyzed from 

Lazarus (1999) theory of stress and coping. The results showed that all counselors 

perceived their workload as high. The workload was explained as a result of 

understaffing and increased ill health among students. The distress students felt 

regarding final grades or the changing of schools effected the students health which in 

turn effected the school counselors’ workload. To divide the employment between 

different schools also contributed to high workload. The cooperation with teachers and 

principals was presented as one last factor that effected school counselors’ work. When 

the principal took unwarranted decisions for the counselors’ assignments or when 

teachers was perceived as resistant to cooperate with assignments regarding students 

healthcare, the counselors’ workload was effected. The results show that counselors 

used different strategies to handle high workload. To speak up, to seek support among 

colleagues, to draw work-boundaries and to place more responsibility on teachers was 

strategies identified in this study. 
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1. Inledning 

Skolkuratorer har funnits tillgängliga i skolan sedan 1940-talet men skolkuratorns roll 

och arbetsuppgifter har skiftat med åren. På 80-talet var skolkuratorns huvudsakliga 

uppgift att fungera som en länk mellan skolan och socialtjänsten (Backlund 2007). På 

senare år har skolkuratorns roll styrts mot att skapa en god lärandemiljö i skolan genom 

att bidra med sociala och psykosociala insatser på individ-, grupp- och 

organisationsnivå (Akademikerförbundet SSR 2015). Skolkuratorns plats i skolan har 

däremot inte alltid varit en självklarhet. Inte förrän första juli 2011 blev det i och med 

tillägget i den nya skollagen obligatoriskt för alla skolor att ha tillgång till en 

skolkurator (SFS 2010:800). Innebörden av begreppet ”tillgång till” är att skolorna ska 

ha möjlighet att anpassa tillgången till skolkuratorn efter skolans förutsättningar 

(Skolverket 2012). Trots att yrkesgruppen nu ska inkluderas på alla skolor beskrivs det 

fortfarande vara en grupp vi vet väldigt lite om (Backlund 2007; Isaksson 2014; 

Isaksson & Larsson 2012). 

 

1.1 Problemformulering 
Skolkuratorn tillsammans med skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog ingår i 

skolans elevhälsa. Elevhälsans övergripande ramar beskrivs i 2kap 25§ skollagen (SFS 

2010:800). Där står det att elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt 

stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. En skolkurators arbete beskrivs som 

komplext då de förväntas arbeta utifrån ett individperspektiv samtidigt som det måste 

finnas ett förebyggande perspektiv för att främja och medverka till god lärandemiljö (D-

Wester 2005). Skolkuratorn har exempelvis till uppgift att uppmärksamma elever som 

far illa eller visar tecken på psykisk ohälsa samt arbeta förebyggande mot till exempel 

kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier (Socialstyrelsen 2014). 

Backlund (2007) problematiserar i sin avhandling att när elevvårdsresurserna inte räcker 

till drabbar det de elever som är i störst behov av stöd. Möjligheterna att tillgodose 

elevernas behov är bland annat beroende på skolkuratorernas arbetsbelastning. I en 

internationell kontext beskrivs hög arbetsbelastning bero på högt elevantal per kurator, 

att det läggs mycket tid på administrativt arbete samt att många kuratorer måste arbeta 

deltid på flera skolor (Jong-Sook 2012; Kelly et al. 2010). I en svensk kartläggning av 

skolkuratorers arbetsbelastning, utförd av Akademikerförbundet (2016), beskrev 75 

procent av de tillfrågade att de upplevde arbetsbelastningen som hög. Enligt 

skolkuratorerna i kartläggningen berodde den ökade arbetsbelastningen bland annat på 
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att fler elever lider av psykisk ohälsa samt att de upplever att de måste lägga mer tid på 

elever som blivit utsatta för nätkränkning (Akademikerförbundet SSR 2016). Trots att 

Sverige har ett av de bästa välfärdssystemen för barn visar det sig paradoxalt nog att 

psykisk ohälsa hos unga ökar. Denna ohälsa tenderar även att öka i omfattning desto 

äldre eleverna blir. Stress, psykiska och somatiska besvär hos unga beskrivs idag som 

dubbelt så vanligt som vid mitten av 80-talet (Ahrén 2010; Statens folkhälsoinstitut 

2011). I takt med att psykisk ohälsa ökar och skolkuratorer utstår högre arbetsbelastning 

står kuratorerna inför en utmaning där möjligheten att tillgodose elevernas psykosociala 

behov minskar. Jag identifierar en kunskapslucka kring hur skolkuratorerna, i en 

nationell kontext, upplever och hanterar utmaningar som är relaterade till hög 

arbetsbelastning. Denna studie syftar därför på att öka förståelsen för vilka strategier 

skolkuratorer använder sig av för att hantera hög arbetsbelastning. Utgångspunkten är 

därmed att lyssna till hur kuratorerna upplever samt hanterar arbetsbelastningen, det vill 

säga vilka strategier de använder sig av för att göra yrket hanterbart.  

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur skolkuratorer upplever 

arbetsbelastningen samt vad som beskrivs vara de huvudsakliga anledningarna till den. 

Syftet är även att öka förståelsen för vilka strategier skolkuratorer använder sig av för 

att hantera hög arbetsbelastning. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever skolkuratorer arbetsbelastningen och vad upplevs vara 

huvudfaktorerna som påverkar den? 

 Vilka strategier använder sig skolkuratorer av för att hantera hög 

arbetsbelastning? 

 

2. Tidigare forskning 

Skolkuratorer som yrkesgrupp är ett relativt outforskat område. Få vetenskapliga studier 

finns att tillgå. Oftast grundas den forskning som gjorts kring skolkuratorer på 

problematiken med den otydliga yrkesrollen (Backlund 2007; Isaksson 2014; Isaksson 

& Larsson 2012). Flera studier om skolkuratorer är utförda på utbildningsnivå men där 

finns inga studier som belyser skolkuratorernas upplevelser av arbetsbelastningen eller 

vilka strategier de använder. Med bakgrund av det rådande forskningsläget presenteras 
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tidigare forskning utifrån två teman. Först presenteras en del av den forskning som 

förklarar vilka arbetsvillkor skolkuratorer verkar under samt deras arbetsbelastning. 

Som nämndes i problemformuleringen har Akademikerförbundet (2016) gjort en 

kartläggning av svenska skolkuratorers arbetsbelastning. På grund av att det inte är en 

vetenskaplig studie riktas istället blicken mot Backlunds (2007) avhandling om den 

svenska elevhälsan samt mot ett internationellt perspektiv för att finna vetenskapliga 

studier om skolkuratorers arbetsbelastning. I det andra och sista temat presenteras 

forskning rörande strategier hos personal som utstår hög arbetsbelastning. I detta avsnitt 

presenteras forskning utförd på andra professioner inom socialt arbete eller inom 

sjukvården och kan därför vid en första anblick anses ligga långt ifrån mitt egna 

forskningsområde. På grund av det bristande forskningsläget om skolkuratorers 

arbetsbelastning samt använda strategier anser jag det ändå motiverat och relevant att 

belysa tidigare forskning på en internationell nivå eller utförd på andra professioner med 

liknande förutsättningar. 

 

2.1 Skolkuratorns villkor 

2.1.1 Skolkuratorns handlingsutrymme 

En skolkurators arbetsuppgifter och yrkesroll beskrivs inte som självklar för andra 

professioner inom skolans värld. Svenska studier visar att olika uppfattningar om vad 

det skolkurativa uppdraget ska innebära skapar problem för skolkuratorernas 

handlingsutrymme och legitimitet (Backlund 2007; Isaksson 2014). Handlingsutrymme 

innebär möjligheten att agera utifrån de ramar som organisationen tillhandahåller 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Isaksson (2014) förklarar att skolkuratorernas 

handlingsutrymme kan begränsas formellt eller informellt. Det formella 

handlingsutrymmet påverkas av organisatoriska faktorer som regelverket, ekonomiska 

och utbildningsmässiga faktorer eller hur många kuratorer det finns på en skola. 

Författaren förklarar vidare att ospecificerade lagar och arbetsbeskrivningar är formella 

faktorer som påverkar skolkuratorernas handlingsutrymme. Det informella 

handlingsutrymmet regleras av normer. Normerna kan vara medvetna eller omedvetna 

och grunda sig i vad skolkuratorn, cheferna samt lärarna anser att en skolkurator bör, får 

och kan göra. 
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2.1.2 Rektorer och lärare 

Olika föreställningar kring hur det skolkurativa arbetet ska bedrivas kan leda till en så 

kallad domänkonflikt. Backlund (2007) belyser att lärare i större utsträckning väljer att 

”lämna över” problemet till kuratorerna istället för att själva ta reda på mer om 

problemet. Isaksson (2014) beskriver att då lärarna och skolkuratorerna har olika 

föreställningar kring vad det skolkurativa uppdraget ska innebära står de inför en så 

kallad domänkonflikt. I dessa konflikter mellan lärare och skolkuratorer framhålls 

cheferna spela en viktig roll. Chefernas synsätt och agerande i förhållande till konflikten 

mellan professionerna påverkar skolkuratorernas legitimitet och handlingsutrymme 

(Isaksson 2014). Backlund (2007) framhåller att skolkuratorer behöver rektors mandat 

för att klargöra sitt uppdrag i förhållande till lärarna. En skolkurators handlingsutrymme 

beskrivs ofta kopplat till just chefernas och lärarnas syn på kuratorsrollen som kan 

kopplas till skolkuratorernas legitimitet (Isaksson 2014). 

 

2.1.3 Skolkuratorns legitimitet 

Legitimitet innebär den yrkesmässiga rätten en professionell har att utföra ett visst 

arbete gentemot andra yrkesroller på en arbetsplats. Skolkuratorerna förklaras ha låg 

legitimitet i förhållande till övriga yrkesgrupper inom skolans värld (Backlund 2007; 

Isaksson 2014; Isaksson & Larsson 2012).  Ett tecken på att skolkuratorerna har låg 

legitimitet är att de skolkurativa uppgifterna, som att ha kontakt med socialtjänsten, 

även utförs av andra professioner på arbetsplatsen. I Backlunds avhandling visar det sig 

att av 97 skolor var 15 stycken helt utan kuratorstjänst. På dessa skolor förklarades 

arbetet utföras av andra professioner vilket tyder på att arbetet kompenseras av andra 

(Backlund 2007). Skolkuratorn presenteras även ha lägre legitimitet i förhållande till 

övrig personal inom elevhälsan då de medicinska resurserna hos skolsköterskan samt de 

specialpedagogiska resurserna är mer givna än kuratorns psykosociala insatser. I 

Backlunds (2007) avhandling visar det sig att alla skolor som studerades hade en 

skolsköterska medan 15 procent av skolorna saknade en kurator. Anledningen till att 

skolkuratorerna har lägre legitimitet gentemot andra professioner förklaras vara på 

grund av att skolkuratorer saknar en tydlig arbetsgång för att avgränsa sitt arbete 

gentemot andra yrkesgrupper inom skolan (Isaksson 2014). En annan anledning till att 

det skolkurativa arbetet inte är lika självklart som andras är att det finns en oklarhet hos 

skolor angående hur långt de ska sträcka sig för att tillgodose de psykosociala behoven 

hos eleverna (Backlund 2007).  
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2.1.4 Skolkuratorn och arbetsbelastning 

Skolkurators arbetsbelastning har i en amerikansk och australiensk kontext förklarats 

bero på att skolkuratorer behöver arbeta deltid på flera skolor för att uppnå en 

heltidstjänst. Tiden det tar att resa mellan skolorna samt problemen det innebär att lära 

känna personal och elever leder till en känsla av hög arbetsbelastning (Jong-Sook 2012, 

Kelly et al. 2010). I Backlunds (2007) avhandling visar det sig inte heller tillhöra 

ovanligheterna att endast ha en deltidstjänst eller arbeta på flera skolor samtidigt. Vid 

intervjuer av kuratorer på 97 stycken grundskolor i Sverige visade det sig att en 

fjärdedel förklarade att de hade högst en 25 procentig tjänst på skolan. Utifrån 

tiddagböcker skrivna av kuratorerna framkom det att flera befann sig på två eller tre 

skolor på en och samma dag. Att kuratorer arbetar på flera skolor samtidigt leder till ett 

högt elevantal per kurator. Backlund (2007) presenterar i sin avhandling att i snitt 

ansvarar varje heltidstjänst som skolkurator för 833 elever. Fortsättningsvis beskrev 

kuratorerna att den största delen av arbetstiden gick åt till administrativt arbete, kontakt 

med kollegor och ledningen, förflyttningar med mera (Backlund 2007). Ökat 

administrativt arbete förklaras leda till tidsbrist som påverkar skolkuratorernas känsla av 

hög arbetsbelastning. Tidsbristen förklaras även leda till att skolkuratorer måste 

bortprioritera en del av deras arbetsuppgifter och arbetet förklaras därmed som 

akutstyrt. Tidigare forskning har belyst att kuratorer som utstår hög arbetsbelastning 

ofta bortprioriterar det förebyggande arbetet som ändå förklaras vara en viktig 

arbetsuppgift (Jong-Sook 2012; Kelly et al. 2010). 

 

2.2 Strategier vid hög arbetsbelastning 

Tidigare studier pekar på en högre utbredning av arbetsrelaterad stress inom den 

offentliga sektorn (Astvik & Melin 2012; 2013). I och med utbredningen av 

arbetsrelaterad stress tvingas socialarbetare att tillämpa olika coping-strategier för att 

göra arbetet hanterbart. Coping-strategier förklaras som ett beteende för att hantera ett 

problem eller svårigheter med interna eller externa krav som överskrider personens egna 

resurser (Lazarus 1999). Astvik och Melin (2012; 2013) har utfört två studier som syftar 

till att beskriva strategier som personal inom den offentliga sektorn använder sig av för 

att hantera hög arbetsbelastning. Deras första studie identifierar och jämför olika 

coping-strategier hos socialarbetare, personal inom hemtjänst samt barnomsorgen 

(Astvik & Melin 2012). Den andra studien identifierar individuella samt kollektiva 

strategier hos socialsekreterare inom välfärdssektorn. Strategierna nedan presenteras 
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utifrån den rangordning som Astvik och Melin (2013) presenterar dem, även om 

strategierna också identifieras i annan forskning utförd på personal inom socialt arbete 

eller inom sjukvården. 

 

2.2.1 Kompenserande strategier 

Den första typen av strategier använda av personal som utstår hög arbetsbelastning visar 

sig vara olika former av kompensatoriska strategier. Anledningen till att strategierna 

används är att det finns en obalans mellan arbetskraven och tillgängliga resurser. 

Kompensatoriska strategier används genom att individen själv kompenserar med egna 

ansträngningar och uppoffringar av sina resurser för att kunna upprätthålla kraven på 

kvaliteten i det arbete man utför. De anställda kan kompensera med egna resurser 

genom att exempelvis jobba övertid, ta med jobbet hem på kvällarna, arbeta trots 

sjukdom eller hoppa över raster (Astvik & Melin 2012; 2013). Motiven för att använda 

de kompensatoriska strategierna är att skapa kontroll och minska överväldigande stress. 

I studien som undersöker strategier hos socialsekreterare visade det sig att alla använde 

sig av kompensatoriska strategier i någon form eller grad (Astvik & Melin 2013). 

Forskning har förklarat att kompensatoriska strategier är den första strategin som 

personal som utstår hög arbetsbelastning använder sig av men att denna strategi ofta 

leder till eller kombineras med kravsänkande strategier (Astvik & Melin 2013). 

 

2.2.2 Kravsänkande strategier 

När den kompensatoriska strategin inte räcker till för att göra jobbet hanterbart används 

ofta kravsänkande strategier. Inom dessa strategier sänker den professionella 

kvalitetesanspråken på det arbete som utförs. Att sänka ribban för kvaliteten och kraven 

på arbetet och därmed endast göra ”good enough” gör belastningen uthärdlig. Problemet 

som identifierades i samband med kravsänkande strategier var att de professionella 

kände att de var tvungna att anpassa sitt arbete efter en lägre standard än vad de 

egentligen skulle acceptera (Astvik & Melin 2013). När professioner använder 

kravsänkande strategier kan en moralisk konflikt uppstå mellan den professionella 

tillfredsställelsen och kvaliteten i det arbete man utför. När den moraliska konflikten 

uppstår kan socialarbetare använda sig av en än mer defensiv strategi som beskrivs som 

rationalisering. Rationalisering kan exempelvis användas för att rättfärdiga eller ursäkta 

vissa prioriteringar av klienter eller uppgifter som behöver göras. Rationalisering 
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förklaras som en överlevnadsstrategi för att hantera den moraliska konflikten som 

uppstår (Astvik & Melin 2012).  

 

2.2.3 Voice 

Voice-strategier innebär att uttrycka sin åsikt om den arbetssituation som personen 

befinner sig i (Astvik & Melin 2013). Voice kan exempelvis innebära att säga ifrån och 

kritisera en övermäktig arbetssituation för ledningen. Den professionella protesterar då 

antingen individuellt eller kollektivt mot bristande förhållanden på arbetsplatsen. Att 

protestera individuellt förklaras vara ett sätt att skydda den professionella identiteten 

men även för att reducera stress. Genom att protestera kollektivt går de anställda ihop 

för att tillsammans skapa gränser för arbetet. Socialsekreterarna i Astvik och Melins 

(2013) studie beskrev de kollegorna går ihop och stöttar varandra för att gemensamt ta 

ställning mot ledningen i en överbelastad arbetssituation. Voice förklaras dock vara en 

mer sällsynt strategi (Astvik & Melin 2013). 

 

2.2.4 Socialt stöd 

Socialt stöd beskrivs av flera som en gynnsam strategi för att hantera stressfulla 

situationer och förbygga ohälsa (Astvik & Melin 2012; Ekedahl & Wengström 2008; 

Scheck & Kinicki 2000). Socialt stöd beskrivs även ha positiva effekter inom andra 

konfrontativa strategier, exempelvis voice. Att ta stöd av människor i sin omgivning kan 

bidra till att reducera stress. Fördelen med socialt stöd som strategi är att det också 

hindrar mindre positiva strategier som isolation eller självutdömande (Scheck & Kinicki 

2000). Det kollegiala stödet beskrivs som en av de viktigaste faktorerna till varför 

professionella stannar kvar i arbetet trots hög belastning (Astvik & Melin 2012; 2013). 

Ekedahl och Wengström (2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskor ofta använder 

sig av kollegialt stöd för att hantera hög arbetsbelastning. Att skapa goda relationer till 

sina kollegor är en förutsättning för att kunna stötta varandra som avlastning och 

fungerar som en coping-strategi inom sjukvården. I studien som jämförde coping-

strategier hos olika professioner inom välfärdssektorn visade det sig att socialarbetare 

som arbetade i nära team oftare använde kollegialt stöd som strategi (Astvik & Melin 

2012). Det visade sig även att de som arbetat flera år inom yrket oftare använde sig av 

denna strategi. 
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2.2.5 Distansering eller Exit 

De kompenserande och kravsänkande strategierna kan leda till än mer defensiva 

strategier som distansering. Distanserande strategier uppkommer oftast då 

arbetssituationen upplevs som hopplös och då tidigare strategier inte räckt till för att 

hantera hög arbetsbelastning. Resultatet blir att professionella drar sig undan för att 

skydda sig mot de övermäktiga krav som ställs (Astvik & Melin 2013). I Astvik och 

Melins (2012) studie beskriver de att socialarbetare som arbetade ensamma oftare 

använde sig av en självstödjande strategi som kan tolkas som en typ av distanserings-

strategi. Cirka hälften av de som använde den självstödjande strategin visade sig arbeta 

deltid. Deltiden tolkades i studien som en strategi för att distansera sig från jobbet då 

man inte orkade arbeta heltid under förutsättningar som rådde (Astvik & Melin 2012).  

 

Den sista och mest radikala strategin för att hantera hög arbetsbelastning beskrivs vara 

så kallade exit-strategier. Då arbetsförhållandet upplevs som för extremt är den sista 

utvägen att lämna sin anställning. En anledning till att lämna sitt arbete är att den 

moraliska konflikten upplevs som allt för stor samt att man väljer att skydda sitt 

välbefinnande och sin hälsa. Exit-strategier inom socialtjänsten är inte ovanliga. 

Socialsekreterare beskrivs vara den grupp som oftast använder sig av exit-strategier då 

deras arbete beskrivs som högt belastat (Astvik & Melin 2013). 

 

2.3 Studiens bidrag till forskningen 

Inledningsvis presenteras skolkuratorers arbetsbelastning och strategier vara ett område 

när nationell forskning är begränsad. Förhoppningen med tidigare forskning som 

presenterats ovan är att det ska bidra med ett perspektiv till läsaren som förenar 

forskningen kring skolkuratorer samt strategier använda av andra professioner med 

liknande förutsättningar. Ambitionen med denna studie är att den ska fylla en del av den 

kunskapsluckan som identifierats kring hur skolkuratorerna upplever sin 

arbetsbelastning, vad som anser vara bidragande faktorer till belastningen och sist men 

inte minst vad skolkuratorerna använder för strategier för att göra arbetet hanterbart. 

 

3. Teori     

Richard Lazarus har i sin teori om stress och coping skapat ett ramverk över stress, 

känslor och olika coping-strategier. Han har publicerat 20 böcker och över 200 artiklar. 
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Klassikern betraktas vara Psychological stress and the coping process som publicerades 

1966. Här beskrivs för första gången appraisals som har kommit att bli kärnan i Lazarus 

teori om stress och coping. Vidare kommer appraisals översättas med ordet värdering 

och ska förstås som att en person gör en bedömning av problemets betydelse. Senare har 

Lazarus utvecklat sin teori genom flera publikationer. Detta avsnitt kommer att referera 

till Lazarus, ibland tillsammans med medförfattaren Susan Folkman, senare utgåvor då 

de innehåller en reviderad och utvecklad version av hans ursprungliga teori. Lazarus 

teori kommer i denna studie att användas som ett analytiskt redskap för att skapa en 

djupare förståelse för de strategier som skolkuratorerna beskriver sig använda. 

 

3.1 En värdering av problemet 
En värdering av problemet är grunden i Lazarus teori om stress och coping. Värderingen 

innebär en kognitiv process där personen bedömer betydelsen av situationen i 

förhållande till det egna välbefinnandet (Lazarus 1999). Värderingen av problemet sker 

i en växelverkan med de känslor som uppkommer. Därför kan känslorna hos en person 

avslöja hur denne värderar en situation. Finns det känslor av ilska vid en stressande 

situation så har personen troligen bedömt situationen som hotande för det egna 

välmåendet (Lazarus & Folkman 1991). Huruvida en person känner negativa känslor 

och bedömer en situation som hotande eller inte är beroende av miljömässiga samt 

individuella faktorer. Den sociala omgivningens uppfattningar, vilka möjligheter det 

finns att kunna förändra situationen samt vilken kultur som råder inom organisationen 

är exempel på miljömässiga faktorer som påverkar hur en person värderar en situation. 

Värderingarna influeras även av karaktäristiska drag hos individen. För de flesta kan det 

som representerar hot eller skada upplevas som stressande, men inte för alla. De 

individuella faktorerna kan vara individens motivation, mål, tillgång till socialt stöd 

eller tilltro till den egna förmågan att lösa problemet. Personer som upplever en 

situation som de tidigare värderat som stressande kan per automatik känna stress då 

situationen känns igen sedan tidigare (Lazarus 1999). 

 

I teorin beskrivs värderingen av problemet ske genom en första- och en andra 

värdering. En situation kan även omvärderas, då förändras känslorna kring problemet 

utifrån ny information. Exempelvis kan en hotande situation efter en omvärdering 

värderas som utmanande. Frågor som ställs vid de olika värderingarna kan vara 
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”Behöver jag agera? När ska jag i så fall göra det? Kan problemet åtgärdas? Kan jag 

åtgärda det?” (Lazarus 1999). 

 

3.1.1 En första- och en andra värdering 

Vid en första värdering av problemet avgör personen huruvida det är värt att möta 

situationen eller inte. Situationen kommer antingen att bedömas som irrelevant, 

godartad eller som stressande. Frågor som ställs vid en första värdering kan vara ”Hotas 

mina värderingar och mål av situationen?” Om svaret är nej finns det inget mer att 

utforska och personen kommer inte att känna stress. Om svaret däremot är ja finns det 

ett behov av att göra något åt problemet vilket leder vidare till en andra värdering 

(Lazarus 1999). 

 

Vid en andra värdering kan personen antingen uppleva den stressande situationen som 

hotande eller utmanande. Värderas situationen som utmanande finns det en entusiasm 

över att ta sig an problemet. Upplevs problemet som hotfullt beräknas det skapa skada i 

framtiden. Huruvida situationen upplevs som utmanande eller hotande är beroende på 

personens tilltro till den egna kapaciteten och resurserna för att hantera problemet 

(Lazarus 1999). I detta stadie görs en utvärdering av eventuella coping-strategier som är 

tillämpbara. Här ställer sig personen frågorna ”Vad kan jag göra åt problemet? Kan jag 

göra något alls?” Om situationen värderas som förändringsbar av den enskilde kommer 

problemfokuserade strategier att utvärderas. Bedöms situationen som stressande men 

inte förändringsbar kommer emotionellt fokuserade strategier att bli aktuella (Lazarus & 

Folkman 1991). 

 

3.2 Coping 

Den traditionella definitionen av begreppet coping innebär att något som provocerar, 

stressorer, utlöser en reaktion, respons, hos individen. Lazarus menar att detta är en 

otillräcklig förklaring och fortsätter med ”We define coping as constantly changing 

cognitive and behavioral efforts to manage specific extrenal and/or internal demands 

that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (Lazarus 1999, 

s.110). Coping definieras här som en växelverkan mellan kognitiva ansträngningar och 

beteende för att hantera svårigheter som överstiger den egna förmågan. Coping förklaras 

inte vara ett personligt drag som håller sig stabil i olika situationer utan beskrivs som en 

uppsättning strategier som implementeras för att passa i specifika situationer. Vilken 
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coping-strategi personen använder är därmed inte slummässigt utvald utan är beroende 

på värderingen samt de individuella- och miljömässiga faktorerna (Lazarus 1999).  

 

3.2.1 Problem- och emotionellt fokuserade coping-strategier 

Lazarus och Folkman (1991) menar vidare att coping-strategier kan ta två olika 

riktningar, problem- samt emotionellt fokuserade strategier. Vid problemfokuserade 

strategier inhämtar personen information om vad som behöver göras och mobiliserar ett 

agerande för att förändra situationen. Vid problemfokuserad coping är syftet att förändra 

det faktiska förhållandet som skapar stress. Oftast används denna typ av strategi då 

situationen vid en andra värdering bedöms som utmanande men ändå hanterbar. 

Problemfokuserade strategier kan vara konfrontativa eller planerade planlösande 

strategier. Konfrontativa strategier kan vara att påtala problemet för chefen. Vid 

planerade planlösande strategier kommer personen på lösningar på problemet och gör 

upp en plan för hur problemet ska lösas (Lazarus & Folkman 1991). 

 

Emotionellt fokuserade strategier fokuserar på att hantera de emotioner som 

uppkommer vid stressiga situationer. Emotionella strategier används oftare då personen 

vid en andra värdering uppskattat problemet som hotande. Exempel på sådana strategier 

kan vara; distansering, söka socialt stöd, önsketänkande, undvikande eller förminskande 

av situationen. Personen reducerar den emotionellt upplevda stressen genom att 

exempelvis prata ut om sina känslor med kollegor eller distanserar sig genom att koppla 

bort sig själv från situationen. Emotionellt fokuserade strategier fokuserar endast på att 

eliminera den känslomässiga stressen utan att göra något praktiskt åt den stressfulla 

situationen (Lazarus & Folkman 1991). 

 

Lazarus (1999) har emellertid uttryckt kritik mot tillämpningen av teorin. Han hävdar 

att det finns en förenklad bild av vad problem- samt emotionellt fokuserade coping-

strategier innebär. Det första felet som görs när teorin tillämpas är tron om att det är 

enkelt att förstå när en strategi är problemfokuserad eller emotionell. Det andra felet är 

tron att en strategi skulle vara mer eller mindre fördelaktig framför den andra. Lazarus 

(1999) förklarar att problemfokuserade strategier kanske löser problemet men 

emotionella strategier har visat sig vara bättre för välbefinnandet, speciellt då problemet 

upplevs som icke hanterbart. Däremot går det nästan aldrig att separera dem från 

varandra. I ett exempel demonstreras att söka socialt stöd, som räknas som en 
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emotionellt fokuserad strategi, även kan vara en problemfokuserad strategi då personen 

genom det sociala stödet kan få råd om hur denne ska gå vidare för att lösa problemet. 

 

4. Metodavsnitt 

4.1 Metodologisk ansats 
Utifrån studiens syfte var ambitionen att förstå hur skolkuratorerna upplever och 

hanterar arbetsbelastningen. Eftersom att ambitionen var att förstå skolkuratorerna tar 

därmed studien en hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska ansatsen är beroende av 

tolkning och subjektivitet (Brante 2003; Kvale & Brinkman 2014 ). Då kunskap inom 

hermeneutiken produceras genom tolkning är det viktigt att vara medveten om att den 

förförståelse som forskaren har, kommer att ha betydelse för det den ser. Att jag är 

socionomstudent och har intervjuar socionomer gör exempelvis att jag ser och förstår 

helt andra saker än om lärare hade intervjuats. Den data som har samlats in har därmed 

vid analysen påverkats av min förförståelse och mina tolkningar. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har baserats på kvalitativa intervjuer som metod. Metoden tillåter att ta fasta på 

skolkuratorernas egna ord och berättelser. Utifrån studiens syfte ansågs det motiverat att 

utföra intervjuer då avsikten var att studera skolkuratorernas subjektiva upplevelser av 

arbetsbelastningen samt vilka strategier de använde för att hantera arbetsbelastningen. 

Metoden motiveras av Kvale och Brinkman (2014) då den kan undersöka mänskliga 

erfarenheter och känslor kopplade till ett visst fenomen samt utifrån den sociala kontext 

som intervjupersonerna befinner sig i. Grader av struktur, det vill säga hur pass 

förutbestämd intervjuns frågor är kan variera (Lantz 2013). Studien baserades på 

semistrukturerade intervjuer, som kan ses som en blandning mellan öppna och stängda 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer motiveras då den skapar en möjlighet att 

undersöka vissa teman och begrepp hos intervjupersonerna men lämnar en öppenhet för 

egna utsagor (Lantz 2013). Intervjuguiden sammanställdes med studiens 

frågeställningar i åtanke. Utifrån frågeställningarna skapades ett par huvudteman med 

ett antal tillhörande frågor (Bilaga 1). Det var ett medvetet val att inte ha för många 

färdigformulerade frågor då risken med en för hög struktur var att det skulle hämma 

spontana utsagor från kuratorerna. På grund av en relativt låg strukturerad intervjuguide 

lämnades stor plats för fria utsagor. Miller och Glassner (2011) motiverar en öppnare 



  
 

13 

intervju då den kan bidra till mer autentiska berättelser om intervjupersonens subjektiva 

upplevelser. Det motiveras även då det inte bara kan få oss att förstå andras verkligheter 

utan också säga något om den kulturella omgivning som påverkar intervjupersonerna till 

att säga det dem säger.  

 

4.2.1 Metodologiska överväganden 

Kritik har riktats mot metoden då den inte direkt kan återge verkligheten eller producera 

”ren data” i sig. Enligt Miller och Glassner (2011) förklaras kritiken grundas i att 

intervjupersoners utsagor påverkas av vem det är som lyssnar. De skriver exempelvis att 

forskarens sociala tillhörighet kan påverka hur intervjupersonen uttalar sig om ett visst 

fenomen. Här är det av vikt att nämna att studien har baserats på intervjuer av kvinnliga 

socionomer och att jag som har intervjuat är en kvinnlig socionomstudent. I och med 

detta kan intervjupersonerna ha upplevt en allians mellan oss och upplevt det som att 

jag står på deras sida. I och med att intervjupersonerna ohämmat pratade om rektorerna 

och deras kollegor kan tolkas som att de upplevde en allians vilket påverkade dem att 

berätta saker de annars inte skulle gjort. Att studien har ett positivt anspråk och inte 

riktat sig kritiskt mot skolkuratorernas arbete kan också vara en faktor som kan ha 

påverkat resultatet.  

 

4.3 Urval 

Med forskningsmålet i åtanke kontaktades potentiella intervjupersoner. Urvalet för 

intervjupersonerna i denna studie var därmed målstyrt mot den grupp som ansågs 

besvara frågeställningar bäst. Urvalet inom kvalitativa metoder beskrivs oftast som 

målstyrda då intervjupersoner strategiskt väljs ut som anses relevanta för studiens 

forskningsfrågor (Bryman 2008). De skolor som kuratorerna arbetare på kan däremot 

ses som ett geografiskt bekvämlighetsurval, då endast skolor i de närliggande 

kommunerna kontaktades. Studien har baserats på intervjuer av fem skolkuratorer som 

arbetar på hög- eller gymnasieskolor i två olika kommuner i södra Sverige. Att göra fem 

intervjuer motiveras då det bedömdes finnas en mättnad i de fem intervjupersonernas 

utsagor. Fler intervjuer hade kunnat genomföras men resultaten från de fem intervjuerna 

bedömdes som uttömmande. Kriterierna för intervjupersonerna var att de skulle arbeta 

med elever i tonåren eller övre tonåren (13-19 år) samt själva ansvara för fler än 300 

elever. Syftet med att intervjua skolkuratorer på hög- och gymnasienivå var att dessa 

skolor oftare har fler elever vilket förenklade urvalsprocessen. Ytterligare en anledning 
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till varför endast skolkuratorer inom hög- och gymnasieskolor intervjuades var att de 

skulle ha något liknade arbetsförutsättningar. När intervjuerna utfördes visade det sig att 

fyra stycken även jobbade mot låg och mellanstadieskolor. Det fanns inga specifika 

kriterier för ålder, kön eller för hur länge intervjupersonerna skulle ha arbetat då det 

ansågs begränsa urvalet. Däremot var alla intervjupersoner kvinnor i åldrarna 25 till 50 

år och hade arbetat mellan fyra månader till sex år som skolkurator. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med intervjupersoner användes kontaktuppgifter från olika 

hög- och gymnasieskolors hemsidor i södra Sverige. Först skickades ett kort mail ut till 

tio potentiella intervjupersoner för att se om det fanns ett intresse av att delta i en studie 

om skolkuratorer. Efter visat intresse skickades ett informationsbrev ut där syftet med 

studien beskrevs mer utförligt samt där intervjupersonerna informerades om 

samtyckeskravet (Bilaga 2). Efter respons från intervjupersonerna bestämdes tid och 

datum för intervjun. Alla intervjuer tog plats på skolkuratorernas kontor. Intervjuerna 

spelades in med en inspelningsapparat och tog mellan 45-80 minuter. 

 

4.4.1 Analysmetod 

Till en början transkriberades samtliga intervjuer. Specifika namn eller platser som 

kunde äventyra intervjupersonernas anonymitet förändrades innan de skrevs ut. Efter att 

intervjuerna hade transkriberats kodades materialet. Exempel på kodningar som gjordes 

var ”prat om lärarna” eller ”prat om strategier”. Kvale och Brinkman (2014) framhåller 

att när en intervju skrivs ut är det viktigt att värna om konfidentialiteten samt att 

kodningar gör det enklare att hitta segment som berör vissa fält eller teman. 

Kodningarna skapades med studiens frågeställningar i bakhuvudet men det lämnades en 

öppenhet för intervjupersonernas utsagor om fenomen som inte ingick i studiens 

huvudsakliga syfte. I ett sista skede av analysprocessen gjordes en 

meningskoncentrering. I denna del av analysprocessen knöts flera uttalanden till en och 

samma kategori. Exempelvis skapades kategorin ”lärarna och rektorerna” dit 

intervjupersonernas uttalanden om dessa professioner knöts. För att fördjupa förståelsen 

av resultatet av intervjuerna användes Lazarus (1999) teori om stress och coping. 

Lazarus teori beskriver människors olika mönster vid stress-relaterade situationer samt 

att de utifrån det hanterar stress på olika sätt, exempelvis genom olika strategier. Teorin 

ansågs därför passande vid analysen av studiens resultat. 
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En vanlig invändning vid analyser av kvalitativa intervjuer är att utsagorna kan få olika 

innebörd beroende på vem som har tolkningsföreträde (Kvale & Brinkman 2014). I 

motsats till denna invändning förklarar författarna att en hermeneutisk ansats tillåter en 

mängd olika tolkningar vid analysprocessen. Det är när det hermeneutiska skiktet läggs 

på som vi genom vår förförståelse och tolkning skapar mening av empirin.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

4.5.1 Reabilitet och validitet 

Huruvida en studie är tillförlitlig eller inte beror på studiens reabilitet och validitet. 

Reabiliteten innebär att studiens tillförlitlighet grundar sig på den stabilitet som finns i 

resultatet. Hur pass stabilt ett visst resultat är i förhållande till om studien utförts 

ytterligare en gång är ett mått på reabiliteten (Bryman 2008). Kvale och Brinkman 

(2014) förklarar att den kunskap som produceras i intervjuer konstrueras genom 

interaktionen mellan forskare och intervjupersonen. De beskriver att det därför kan vara 

svårt att återskapa en studies resultat eftersom att den kunskap som skapas är 

interaktionsberoende. I och med att denna studie grundas på kvalitativa intervjuer samt 

att ytterligare en studie inte har utförts gör att studien har låg reabilitet. 

 

Validiteten är beroende av forskningsstudiens design och handlar om huruvida 

utformningen av studien verkligen mäter det som forskaren avser (Bryman 2008). Jag 

anser att valet av intervjuer som metod höjer validiteten i denna studie. Eftersom att 

avsikten var att studera skolkuratorernas upplevelser är intervjuer det bästa 

tillvägagångssättet. Nästa fråga är huruvida de frågorna som ställs till intervjupersonen 

verkligen mäter det som studien avser. Intervjuguiden har grundats på studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom att intervjufrågorna är skapade för att få intervjupersonerna 

att uttala sig om det som avses undersökas höjer validiteten i studien.  

 

Bryman (2008) framhåller att det kan vara problematiskt att mäta reabiliteten och 

validiteten inom kvalitativa studier då dessa metoder oftast grundar sig på en 

tolkningsprocess. Eftersom att forskaren transkriberar och gör kategoriseringar av sitt 

material utifrån sin egen tolkning är chansen liten att en forskares tolkningar 

överensstämmer med en annans (Bryman 2008). 
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4.5.2 Generaliserbarhet 

Studiens generaliserbarhet handlar om huruvida det går att hävda att studiens resultat 

även är generaliserbart för personer som inte ingått i studien. Inom kvantitativ forskning 

handlar generaliserbarheten om hur pass representativt det urval (sampling) som gjorts 

är för hela befolkningen (Bryman 2008). Författaren skriver vidare att inom kvalitativ 

forskning, där urvalet är målstyrt, finns det ingen möjlighet att generalisera resultaten 

till en större population. Eftersom att min studie grundar sig på ett målinriktat urval 

samt att mina intervjupersoner är få till antalet är denna studie inte generaliserbar. 

 

4.5.3 Tillförlitlighet och äkthet 

Som tidigare nämnts finns det invändningar till diskussionen om reabiliteten, validiteten 

och generaliserbarheten i kvalitativa metoder (Bryman 2008; Kvale & Brinkman 2014). 

Kvale och Brinkman (2014) skriver att det inom kvalitativ forskning istället bör talas 

om studiens tillförlitlighet och autencitet (äkthet). Tillförlitligheten förklaras handla om 

studiens trovärdighet och pålitlighet. Autentiteten handlar om huruvida forskaren 

återger en rättvis bild av exempelvis intervjupersonernas utsagor (Bryman 2008). För att 

öka tillförlitligheten i studien förklarar Svensson och Ahrne (2011) att forskaren bör ha 

en hög transparens i sin studie. Denna studie uppnår en ökad tillförlitlighet genom att 

den har en transparens där alla steg som har gjorts har presenterats utförligt. 

  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) redogör för 

de forskningsprojekt som bör etikprövas. Syftet med lagen är att skydda den enskilde 

samt respektera människovärdet vid forskning (Vetenskapsrådet 2011). Exempel på 

forskning där en etikprövning bör ske är då forskningen innebär ett behandlande av 

känsliga personuppgifter enligt 13§ personuppgiftslagen eller att forskningspersonen 

riskerar att skadas fysiskt eller psykiskt (SFS 2003:460). Huruvida ett forskningsprojekt 

faller under etikprövningslagen eller inte är beroende på dess innehåll (Vetenskapsrådet 

2011). Utifrån denna studies syfte och tillvägagångssätt, samt att det är en uppsats på 

utbildningsnivå, behövde denna forskningsstudie inte etikprövas.  

 

Då studien ändå avsåg att undersöka människor har individskyddskravet beaktats. 

Individskyddskravet innebär att nyttan med studien ska överväga dess risker. Kravet 

konkretiseras genom fyra etiska riktlinjer som återfinns i Vetenskapsrådet (2011). 
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Bryman (2008) preciserar dem enligt följande: (1) Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera dem som deltar om syftet med studien och får inte utlämna de 

delar av forskningen som kan vara etiskt känsliga. Deltagare ska få information om hur 

studien är upplagd och hur empirin ska samlas in. Den som deltar ska informeras om att 

det är frivilligt att delta samt att det går att avbryta sin medverkan när denne vill. (2) 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna som medverkar i studien själva har rätt 

att välja hur länge de deltar i studien samt under vilka villkor. Forskaren ska inhämta ett 

informerat samtycke efter det att den som deltar blivit informerad om syftet med studien 

samt förutsättningarna för deltagandet. (3) Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om den deltagande som samlas in ska hanteras konfidentiellt. Personer som 

medverkar i studien samt den organisation som intervjupersonen arbetar inom ska 

kunna garanteras anonymitet så långt som det är möjligt. (4) Nyttjandekravet innebär att 

den data som samlas in endast får användas i syfte för det aktuella forskningsändamålet. 

Den data som samlas in får inte användas till andra forskningsprojekt om den 

deltagande inte ger samtycke till detta. 

 

För att beakta dessa fyra etiska krav har ett skriftligt informerat samtycke inhämtats 

efter att informationsbrevet skickades ut där syftet med studien beskrevs. I 

informationsbrevet informerades även deltagarna om att det är frivilligt att delta samt att 

det går att avbryta sin medverkan när denne vill. Information gick även ut om att all 

data som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt samt att det endast kommer att 

användas till syftet för denna studie. Intervjupersonernas uppgifter hanterades 

konfidentiellt genom att exempelvis namn och uttalanden omkodades vid transkribering 

som annars hade kunnat äventyra anonymiteten. Genom dessa steg har det 

grundläggande individskyddskravet då mänskliga rättigheter och friheter har prövas i 

relation till forskningens värde (Vetenskapsrådet 2011). 

 

5. Resultat och analys 

Resultatet baseras på intervjuer av fem skolkuratorer. Samtliga intervjupersoner var 

kvinnor mellan åldrarna 25-50 år och hade jobbat mellan fyra månader till sex år som 

skolkurator. Intervjupersonerna kommer härifrån att benämnas som Ip1-5. Ip1, Ip3 och 

Ip5 jobbar på högstadieskolor medan Ip2 och Ip4 jobbar på gymnasiet. Samtliga 

intervjupersoner har erfarenhet av att jobba delad tjänst på flera skolor. Ip2 är den enda 

som idag endast jobbar på en skola. Resterande intervjupersoner arbetar på ett eller 



  
 

18 

annat vis mot två till sex skolor. Elevantalet per kurator är mellan 650-2000. Resultatet 

har delats in i två huvudrubriker som är baserade på studiens frågeställningar. Först 

presenteras skolkuratorernas upplevelser av arbetsbelastningen samt vad de ansåg vara 

orsaken till den. Sedan presenteras de strategier som skolkuratorerna använde sig av för 

att hantera arbetsbelastningen. Varje resultat följs av en jämförelse mot tidigare 

forskning eller av en analys utifrån Lazarus teori om stress och coping för att skapa en 

djupare förståelse för resultatet. Dessa avsnitt har döpts till analys trots att de i vissa fall 

endast följs av en jämförelse mot tidigare forskning.  

 

5.1 Upplevd arbetsbelastning och huvudfaktorer som påverkar den 

5.1.1 Låg bemanning och hög ohälsa bland elever 

Samtliga intervjupersoner upplevde arbetsbelastningen som hög. Den förklarades bland 

annat bero på låg bemanning samt hög ohälsa bland eleverna. Alla intervjupersoner 

uttryckte att de var underbemannade och att det borde vara minst en heltidstjänst som 

kurator på varje skola. Ip1, Ip4 och Ip5 som även jobbar mot låg- och 

mellanstadieskolor påpekade att det finns mer att göra på dessa skolor men att de inte 

hade tid att göra det på grund av underbemanningen. Ip4, som arbetar på gymnasiet, 

berättade att det finns ett program på hennes skola som kräver extra elevvårdsresurser. 

Hon ansåg att om skolorna skulle anställda flera kuratorer skulle elevantalet per kurator 

minska vilket skulle frigöra mer tid. Kuratorerna upplevde att de inte hade tid att gå ut i 

klasserna och arbeta förebyggande på grund av underbemanningen. Ip2, Ip3 och Ip4 

beskrev det förebyggande arbetet som väldigt viktigt men att det oftast bortprioriteras 

på grund av underbemanningen.  

 

Samtliga nämnde att elevernas ökade ohälsa var ytterligare en faktor som bidrog till 

arbetsbelastningen. Alla kuratorer förklarade att eftersom det är vårtermin är eleverna 

stressade inför slutbetyg, byte av årskurs/skola eller känner en oro inför studenten. ”Just 

nu är det att alla sliter och drar i mig samtidigt. Det är mycket problem i klasserna där 

jag måste gå in och lösa konflikter. Eleverna är stressade just nu för slutbetyg och 

sånt” (Ip5). Pressen utifrån, från föräldrar och sociala medier beskrevs som ytterligare 

en faktor som påverkade elevernas ohälsa och som i sin tur påverkade skolkuratorernas 

arbetsbelastning. ”I år har jag haft en än så länge som är utbränd och flera som varit 

på gränsen […] Det är tufft utan vila, så det är inte konstigt att de blir trötta, och att 

man blir utbränd. Och sen ska dem samtidigt uppnå A!?” (Ip2). 
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Analys 

I tidigare forskning beskriver Backlund (2007) att skolkuratorers underbemanning bland 

annat beror på att det finns en oklarhet hos skolan i hur långt de ska sträcka sig för att 

tillgodose de psykosociala behoven hos eleverna. Enligt intervjupersonerna beskrivs 

underbemanningen vara på grund av det höga elevantalet som bildas då 

intervjupersonerna även är ansvariga för låg och mellanstadieskolorna inom sitt 

upptagningsområde. Risken med underbemanningen ansågs av kuratorerna vara att de 

inte hade tid för det förebyggande arbetet som de ändå ansåg vara viktigt. Detta resultat 

kan understrykas av resultatet i studierna av Jong-Sooks (2012) samt Kelly et al. (2010) 

som också visade att det förebyggande arbetet bortprioriteras då kuratorerna upplevde 

att arbetet var för belastat. 

 

Enligt Lazarus (1999) teori om stress och coping gör personer en så kallad första 

värdering av en potentiellt stressande situation. Vid en första värdering bedömer 

personen om situationen kommer att bli ett hot för det egna välmåendet eller inte. 

Värderingen förklaras vara beroende av miljömässiga samt individuella faktorer 

(Lazarus 1999). De miljömässiga och individuella faktorerna kan i skolkuratorernas fall 

vara stödet från cheferna, skolans resurser eller tilltron till sig själv att hantera 

problemet. Just i denna del av resultatet kan vi utläsa av skolkuratorernas utsagor att de 

upplevde underbemanningen och den ökade ohälsan bland eleverna som stressande. Då 

situationen bedömts som stressande antas det utifrån teorin att skolkuratorerna vid en 

första värdering har bedömt situationen som ett potentiellt hot för välmåendet. Det är 

inte förrän vi kan se vilka strategier skolkuratorerna använde sig av som vi kan se om de 

vid en andra värdering upplevde situationen som utmanande eller hotande, det vill säga 

om de upplevde den som hanterbar eller ej. 

 

5.1.2 Att arbeta delad tjänst 

Samtliga intervjupersoner hade erfarenhet av att jobba mot flera skolor samtidigt. Vid 

tillfället för intervjuerna var det bara Ip2 som endast jobbade på en skola. Hon hade 

däremot under ett års tid jobbat på två gymnasieskolor samtidigt men slutade på grund 

av att det inte var hållbart: ”Det gick inte, det blev för stressigt. Det går ju inte att ha 

700 elever här och där 150 till. Det går ju inte! Det är andra elever och det är en annan 

skola men om man tänker efter så behöver de lika mycket hjälp där som de 700 här. 

Där är det mycket diagnoser”.  
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Ip1, Ip3 och Ip5, som alla arbetar på högstadiet, ansvarade för eller hade tidigare 

ansvarat för samtliga låg- och mellanstadieskolor inom sitt upptagningsområde. Detta 

innebar att de arbetade eller hade tidigare arbetat mot ytterligare fem till sju andra 

skolor och var då ensam ansvarig kurator för mellan 1700 till 2200 elever. Ip1 och Ip5 

hade sin bas på högstadieskolan och jobbade därmed endast på uppdrag av rektor mot 

övriga låg- och mellanstadieskolor inom sitt upptagningsområde. Att jobba på uppdrag 

innebär att kuratorn endast tas in vid behov då exempelvis en klass inte fungerar eller 

för att ge konsultation till lärarna. Ip3 och Ip4 beskrev att de delade upp veckodagarna 

på de två skolor som de vardera arbetade på. Samtliga intervjupersoner upplevde att det 

inte fanns något positivt med att arbeta på flera skolor samtidigt. Anledningen till att det 

upplevdes som negativt förklarades bland annat bero på att det skapade ett högt antal 

elever samt att arbetet upplevdes som splittrat då man har olika arbetssätt inom de olika 

skolstadierna. ”Jag tycker det är jättesplittrat, jag tror det är mycket för att detta är 

gymnasiet och där är grundskola. Det blir en stor skiftning i arbetet. Sen är det splittrat 

för en del av mitt huvud är där även om jag är på denna skolan” (Ip4).  

 

Ip1, Ip4 och Ip5 uttryckte att ändringen i skollagen (SFS 2010:800) som innebär att alla 

skolor ska ha tillgång till en kurator var anledningen till att så många behövde jobba 

mot flera skolor samtidigt. Ip1, Ip4 och Ip5 sa i samband med detta att även om 

skolorna nu hade tillgång till en kurator kände de sig inte tillgängliga för eleverna. Det 

framhölls av Ip3 och Ip4, som arbetade olika dagar på olika skolor, att det kan bli 

väldigt sårbart för en skola om man råkar vara sjuk eftersom att de endast befinner sig 

två eller tre dagar i veckan på skolorna. Det fanns en tydlig åsikt från samtliga 

intervjupersoner att det bästa hade varit att få jobba på en skola. ”Jag hade önskat att 

det är 100 procent här på gymnasiet. Eller 80 procent. Jag hade kunnat ta det bara för 

att få jobba på en skola” (Ip4). ”Jag vill inte ha de skolorna alls! Jag vill bara vara 

här! Jag vill inte ha massa utanför [...] Och det som märks är att eleverna klagar och 

säger att jag aldrig är här eller att jag aldrig har tid” (Ip5).  

 

Analys 

Samtliga intervjupersoner problematiserar det faktum att de måste arbeta mot flera 

skolor samtidigt. Tidigare forskning har även belyst att delade tjänster upplevs som ett 

problem och att det skapar en ökad arbetsbelastning. Åsikterna kring anledningen till 

varför skolkuratorer ofta måste arbeta delad tjänst skiljer sig däremot åt. I 
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internationella studier beskrivs delade tjänster vara ett sätt för skolkuratorerna att 

komma upp i en heltidstjänst (Jong-Sook 2012; Kelly et al. 2010). I Backlunds (2007) 

avhandling beskrivs anledningen vara skolkuratorers låga legitimitet. Att deras roll 

inom skolan inte är en självklarhet gör att det finns frågetecken kring hur stor tjänsten 

bör vara samt att arbetet ibland utförs av annan personal inom skolan. Skolkuratorerna i 

min studie påtalar däremot att det är i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) som 

problemet med delade tjänster har uppkommit. De beskriver att det är på grund av att 

alla skolor nu måste ha tillgång till en skolkurator som de delade tjänsterna har ökat. 

Skolkuratorerna tvingas nu att vara tillgängliga för flera skolor vid sidan om för att 

tillgodose lagen. Det är svårt att säga om intervjupersonerna i Backlunds (2007) 

avhandling hade svarat annorlunda idag eftersom att den studien utfördes innan den nya 

lagen hade trätt i kraft.  

 

Även om anledningen till delade tjänster har förklarats olika är problemen desamma. 

Att arbetet upplevs som splittrat, att det brister i relationen med lärare och elever samt 

att delade tjänster skapar ett högt elevantal per kurator förklaras vara baksidan av att 

arbeta delad tjänst både i denna studie samt i tidigare forskning (Backlund 2007; Jong-

Sook 2012; Kelly et al. 2010). I Backlunds (2007) avhandling presenterar hon att varje 

heltidstjänst som kurator ansvarar för 833 elever. De flesta kuratorer i denna studie hade 

högt över det elevantal som nämns i Backlunds (2007) avhandling.  

 

5.1.3 Lärarnas och rektorernas syn på det skolkurativa arbetet 

Rektorns syn på det skolkurativa arbetet samt när ledarskapet brister påverkar 

arbetsbelastningen enligt intervjupersonerna. Ip2 berättar att hennes rektor har beslutat 

över huvudet på henne att hon ska ta hand om elevernas frånvarorapportering. 

Uppdraget innebär att hon ska hålla koll på 650 elevers giltiga och ogiltiga frånvaro 

samt rapportera utifrån det. Hon förklarade att uppdraget är mycket tidskrävande och att 

hon inte tycker att det är ett kuratorsuppdrag: ”Och det här med frånvaron, det tar ju 

död på en! Frånvaron, giltig och ogiltig, det drunknar jag i just nu!” Även Ip3 betonar 

vikten av rektors syn på det skolkurativa uppdraget. På hennes skola har det blivit rutin 

att hon skriver alla anmälningar till socialtjänsten och även om rektor skrivit på 

anmälningen har han inte alltid stått bakom beslutet. Hon beskriver det som en katastrof 

och att hon oftast är den som får ta det obehagliga. Ip3 fortsätter med att berätta att 

rektorn beslutade att dra ner på elevhälsans möten vilket resulterade i att fler lärare drog 
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tag i henne i kafferummet för att lyfta ärenden gällande deras elever. Ip1, Ip3 och Ip5 

upplevde att de var nöjda med sina chefer. Däremot var alla intervjupersoner 

samstämmiga om att ledarskapet och rektors beslut hade stor inverkan på deras arbete.  

 

Relationen till lärarna förklarades vara ytterligare en faktor som påverkade 

skolkuratorernas arbetsbelastning. Flera framhöll att samarbetet med lärarna ibland 

brister. Att lärarna bara bryr sig om elevernas prestationer var något som både Ip2 och 

Ip5 upplevde som problematiskt då lärarna inte verkade ha förståelse för elevernas 

hemsituation eller för eventuella diagnoser. Ip4 beskrev lärarna som en ”trög grupp” att 

arbeta med då hon trodde att lärarna kände att de måste offra av sin tid vid samarbetet 

med kuratorn. Ett exempel som kuratorerna lyfte var att mentorstiderna inte alltid 

användes på bästa sätt. Då en lärare inte har något att ta upp med klassen ställs ofta 

mentorstiden in. Enligt Ip2 och Ip4 skulle den tiden kunna användas till att prata om 

exempelvis stresshantering eller skolans värdegrund. Resultatet av att lärarna inte 

engagerar sig i ämnen som rör elevernas hälsa förklarades skapa en ökad belastning på 

kuratorerna som får ta många samtal om exempelvis stresshantering, något som både 

Ip2 och Ip4 beskrev hade kunnat tas upp i ett större forum för fler elever. Ip4 beskriver 

att hon med hjälp av specialpedagogen får luska ut vad eleverna ligger efter med och 

försöka göra upp en plan för att de ska komma ikapp med skolarbetet: ”Det är ju 

mentorerna som har koll. Eleverna kommer hit och vet inte vad de ska göra, och jag vet 

lika lite. Om mentor skulle kunna ta typ stresshantering skulle det avlasta eftersom 

elever kommer till mig istället. Det blir en lång process och det är en ökad belastning. 

Och det är så synd”.  

 

Analys 

Resultatet som beskriver hur skolkuratorernas arbetsbelastning påverkas av lärarnas 

samt rektorernas syn på det skolkurativa uppdraget kan kopplas till Isakssons (2014) 

presentation av det informella handlingsutrymmet. Enligt Isaksson (2014) styrs det 

informella handlingsutrymmet av lärarna och rektorernas syn på vad en skolkurator bör, 

får och kan göra. När Ip2 berättar att hon sitter i timmar med elevernas frånvarostatistik, 

som hon inte upplever är en del av dennes uppdrag, är ett tydligt exempel på där 

rektorns syn på det skolkurativa uppdraget styr skolkuratorns handlingsutrymme. 

Resterande kuratorer upplevde att deras rektorer hade en liknande syn på det 

skolkurativa uppdraget som de hade och att de fick uppdrag som ansågs legitima. 
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Kuratorerna i denna studie delar åsikten om att all personal inom skolan ska vara med 

och delta i arbetet med att främja elevernas hälsa och utveckling. Skolkuratorerna 

upplevde däremot att lärarna inte alltid delade denna åsikt. När intervjupersonerna 

förklarade att lärarna ställer in mentorstider istället för att jobba hälsofrämjande med 

exempelvis stresshantering är ett exempel på att lärarna inte delar skolkuratorernas 

uppfattning om vad deras uppdrag ska innebära vilket i sin tur påverkar 

skolkuratorernas handlingsutrymme. Delade uppfattningar om vad skolkuratorns och 

lärarnas uppdrag ska innebära kan även kopplas till Isakssons (2014) presentation av 

domänkonflikten. Vid en domänkonflikt framhåller både Backlund (2007) och Isaksson 

(2014) att det är viktigt att ha rektors mandat för att tydliggöra vad de olika uppdragen 

ska innebära. I studien exemplifierade Ip2 och Ip3 två situationer där deras rektorer inte 

delade deras syn på vad det skolkurativa uppdraget ska innebära. I och med att alla 

däremot betonade att rektorns beslut har stor påverkan på deras uppdrag understryker 

Isakssons (2014) och Backlunds (2007) resultat om att rektors mandat är viktigt för 

kuratorerna. 

 

5.2 Strategier för att hantera hög arbetsbelastning 

5.2.1 Att säga ifrån när det blir för mycket 

Alla intervjupersoner förutom Ip4 hade på något sätt sagt ifrån då de upplevde att 

arbetsbelastningen var för hög. Ip1 och Ip5 hade redan vid anställningen gjort det klart 

för rektorerna på låg- och mellanstadieskolorna att de endast kunde jobba för dem på 

uppdrag eller i konsultativt syfte. Ip5 påpekade dock att hon flera gånger fått påminna 

rektorerna om att hon endast kan jobba i konsultativt syfte och att det finns andra 

instanser att vända sig till om de önskar enskilda samtal. Hon sa att hon måste säga ifrån 

för att inte ätas upp: ”Det har man märkt ju. Ger man handen tar de armen”. Ip1 

förklarade att hon flera gånger påpekat för hennes områdeschef att hennes arbetstid är 

begränsad: ”...och vill ni ha mer måste ni anställa fler, det sa jag från en början. 

Annars blir det ju bara att jag springer benen av mig och sådär”. Ip1, Ip3 och Ip5 hade 

vid ett antal tillfällen gått till sina chefer och påpekat när arbetsbelastningen varit för 

hög och upplevde att de hade fått gehör för det. Ip1 och Ip3 tog hjälp av sina respektive 

områdeschefer för att säga ifrån, antingen mot skolorna inom upptagningsområdet eller 

gentemot den skolan de arbetade mest på. 
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Det var inte alla som upplevde det som enkelt att säga ifrån. Ip3 upplevde det som svårt 

att säga ifrån mot lärarna och att hon behövde bli bättre på att säga till när en uppgift 

inte borde ligga på hennes bord. Hon kände inte att hon hade kommit dit än. Hon 

berättade vidare om en lärare som brukade komma in på hennes kontor och prata länge 

om en viss elev. Hon kände att han upptog hennes tid men hon visste inte hur hon skulle 

säga ifrån. Ip2 tänkte säga till sin chef att hon inte ville ha uppdraget med 

frånvarostatistiken men var osäker på om hon skulle få gehör för det. Ip4, som var 

nyanställd, hade inte behövt säga ifrån än men upplevde att hennes chefer visste att hon 

hade mycket att göra och att hon trodde att de var medvetna om att hon gjorde sitt bästa 

även om allt inte blir gjort i tid. 

 

Analys 

Som socialarbetarna i Astvik och Melins (2013) studie använde sig även kuratorerna av 

voice som strategi. Voice har tidigare förklarats vara en strategi som innebär att 

förändra påfrestande förhållanden genom att kritisera den övermäktiga situationen för 

ledningen. I Astvik och Melins (2013) studie beskrivs voice vara en ovanlig strategi 

vilket inte är fallet i denna studie. Det visade sig att alla utom en, som inte kände ett 

behov av att säga till då hennes rektor redan visste att hon var belastad, använde sig av 

voice. 

 

Att säga ifrån kan tolkas som en form av coping för att reducera spänningarna som 

uppstår i samband med arbetsbelastningen. Eftersom att säga ifrån förklaras som en 

form av coping kan vi anta att kuratorerna vid en andra värdering av problemet redan 

utvärderat vilken coping-strategi de ska använda. Vid en andra värdering väljs en 

lämplig strategi ut beroende på om problemet upplevs som hotande eller utmanande, det 

vill säga om det finns en tilltro till att man kan göra något åt problemet eller inte. I detta 

skede har kuratorerna förmodligen värderat situationen som utmanande då strategin att 

säga ifrån enligt teorin tolkas som en konfrontativ strategi som tillhör de 

problemfokuserade strategierna (Lazarus 1999). Eftersom att problemfokuserade 

strategier används för att påverka det faktiska förhållandet, kan vi förstå det som att 

kuratorerna faktiskt upplevt problemet med arbetsbelastningen som hanterbart och 

möjligt att göra något åt. 

 

Icke att förglömma kritiserade Lazarus (1999) den enkla tillämpningen av hans teori då 

han menade att det inte är så enkelt att tolka en strategi som ”rent” problem- eller 
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emotionellt fokuserad. Att säga ifrån skulle lika väl kunna vara en emotionellt fokuserad 

strategi från kuratorernas sida. Exempelvis planerade Ip2 att säga till sin rektor att hon 

inte ville ha uppdraget med frånvarostatistiken längre. Trots att hon inte trodde att hon 

skulle få gehör för sin kritik skulle hon ändå säga ifrån. Utifrån denna synvinkel 

upplevde Ip2 problemet som hotfullt men använde sig ändå utav en konfrontativ 

strategi. Att säga ifrån, utan att förändra den faktiska situationen, kan vara ett sätt för 

Ip2 att lätta på de emotionella spänningarna. Att ha sagt ifrån trots att hon vet att 

situationen inte kommer att ändras kan vara ett sätt för henne att känna att ”jag har i alla 

fall sagt till” och rationalisera att det arbete hon kommer att göra i framtiden inte 

kommer hålla samma standard som tidigare på grund av arbetsbelastningen. 

 

5.2.2 Att lägga mer ansvar på lärarna 

Att göra en tydlig arbetsgång för överlämningar av ärenden samt göra instruktioner för 

hur lärarna ska jobba med elevernas frånvaro kan ses som en strategi från kuratorernas 

sida för att minska arbetsbelastningen. Intervjupersonerna problematiserar att de ibland 

inte vill visa sig i korridoren eller kafferummet eftersom att lärarna gärna drar tag i dem 

med ärenden gällande elever. Intervjupersonerna upplevde att lärarna trodde att om de 

har nämnt att en elev mår dåligt för kuratorn har de gjort det de ska och att det sen är 

kurators uppgift att fixa problemet. I och med att informationen som ges vid en ”kaffe-

överlämning” är bristfällig finns det oftast oklarheter kring vem inom elevhälsan som 

ska ta uppdraget. För att lösa problematiken förklarar Ip3 och Ip4 att de har skapat en 

tydligare arbetsgång för överlämningen av ärenden. Anledningen är att mentorn ska ha 

viss information om eleven innan ärendet lämnas över till elevhälsan. Nu måste 

mentorerna på skolorna där Ip3 och Ip4 jobbar boka upp sig på elevhälsoteamets möten 

för att dra sitt ärende där. På så sätt får alla samma information och kan tillsammans 

göra en bedömning av hos vem ärendet ska landa. Med stöd av varandra inom 

elevhälsan kände Ip3 och Ip4 att de kunde ifrågasätta lärarens information och bolla 

tillbaka ärendet för att be dem ta reda på mer och återkomma. Ip3 och Ip4 upplevde att 

fler ärenden gick smidigare samt att de nu kunde visa sig i kafferummet trots att vissa 

lärare fortfarande ville dra tag i dem där: ”Man måste vara hård med gränserna och 

verkligen boxa in sig. Och det har jag gjort. Nu kan jag gå ut i skolan och visa mig utan 

att en lärare hoppar på mig” (Ip4). Ip5 hade tidigare jobbat på samma sätt med 

ärendegången men upplevde att det inte hade fungerat då lärare ändå drog tag i henne i 
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kafferummet. Hon gjorde istället så att hon gick upp till rektorerna som såg till att 

lärarna tog större ansvar för sina ärenden och klasser. 

 

Ip1 och Ip3 hade på ett liknande sätt utarbetat strategier för att minska 

arbetsbelastningen genom att lägga tillbaka ansvaret på lärarna. Ip3 hade skaffat en 

licens för att arbeta med ett digitalt verktyg gällande värdegrunder. Tanken var att hon 

skulle guida klasslärarna till att jobba mer med frågor som handlar om värdegrund och 

förhoppningen var att se att exempelvis kränkningsärenden skulle minska. Ip1 hade 

tillsammans med rektor utarbetat en trappa som lärarna skulle följa gällande frånvaron. 

Hon upplevde det som positivt då hon även tyckte att lärarna nu tog mer ansvar för sina 

elevers närvaro och frånvaro. 

 

Analys 

Då kuratorerna beskriver att de har kommit på sätt som involverar lärarna i det 

hälsofrämjande arbetet samt effektiviserar exempelvis ärendegången kan genom teorin 

tolkas som olika typer av planlösande strategier. Planlösande strategier tillhör de 

problemfokuserade strategierna. Vid planlösande strategier kommer personen på 

lösningar på problemet och gör upp en plan för hur denne ska gå tillväga för att lösa 

problemet (Lazarus & Folkman 1991). I detta fall skapades en ärendegång vid 

överlämningar, olika typer av trappor eller föreläsningsmaterial för att effektivisera det 

hälsofrämjande arbetet och minska på skolkuratorernas arbetsbelastning. Genom att 

kuratorerna gav lärarna material var förhoppningen att det skulle leda till att fler elever 

mådde bättre och fick hjälp innan de behövde en kuratorskontakt.  

 

Än en gång lyfts den kritik som Lazarus (1999) riktat mot tillämpningen av hans teori. 

Det är enkelt att tolka kuratorernas lösningar för att effektivisera arbetet som en 

självklar problemfokuserad strategi eftersom att de gör något praktiskt för att lösa 

situationen. Däremot skulle deras försök att involvera lärarna i arbetet även kunna 

tolkas som ett sätt att minska glappet mellan professionerna och kunna samarbeta 

närmare vilket i sin tur skulle minska den stress som exempelvis domänkonflikten 

genererar. 

 

5.2.3 Att dra gränser för arbetet  

Kuratorerna beskrev hur de medvetet avskärmade sig för att inte bli störda. Ip1 beskrev 

hur hon kunde ”kryssa” en dag för att effektivt kunna göra administrativt arbete. Ip3 
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åkte ifrån skolan och till sitt centrala kontor för att arbeta ostört och Ip5 beskrev att hon 

hade låst in sig ett fåtal gånger i personalrummets vilorum för att undvika alla 

knackningar. Ip1 hade avgränsat sitt arbete genom att inte gå ut på skolorna inom 

hennes upptagningsområde och informera om sina tjänster då det skulle generera flera 

enskilda samtal. Hon hade även begränsat antalet stödsamtal på högstadieskolan där hon 

jobbade: ”Man ska ha individärenden och stöttning. Jag tänker så att det får vara 

några gånger... tre till fem gånger kanske”. 

 

Ip2 och Ip5 hade starka åsikter om att jobba övertid för att hantera arbetsbelastningen. 

Båda beskrev att de var trötta på att ingen tackade dem när de jobbade över. De sa att 

om arbetet är underbemannat bör det synas för cheferna, och det gör det inte om man 

jobbar över. Däremot beskrev både Ip2 och Ip5 att de ibland hoppade över rasterna för 

att hinna med. Ip2 beskrev att hon flera gånger inte hunnit dricka kaffe eller att lunchen 

ibland bara blivit en macka på rummet. Ip2 beskrev även hur hon medvetet valt att 

jobba 85- istället för 100 procent: ”När man går hem, man är helt tom alltså. Man är 

som ett skelett. Och då jobba 100 procent? Jag tror inte man orkar det alltså, jag tror 

inte man orkar”. Ip5 berättade att hon alltid hoppade över kafferasten på eftermiddagen 

samt att hon inte upplevde sig ha några riktiga raster alls. Ip5 beskrev även hur hon 

arbetade lite hemifrån då hon var hemma för vård av sjukt barn. Hon förklarade att hon 

endast gjorde det för sin egen skull så att hon inte blir överrumplad när hon kommer 

tillbaka till skolan. 

 

Samtliga intervjupersoner sa att de släppte jobbet när de gick ut från skolan. Det var 

ingen som tog med sig jobbtelefonen hem och endast ett fåtal tog med sin kalender. 

Samtliga betonade vikten av att man måste släppa allt när man går hem för annars 

kommer man inte orka. 

 

Analys 

Likt socialarbetarna i Astvik och Melins 2013 studie beskriver även kuratorerna 

använda sig av kravsänkande, distanserande, samt kompenserande strategier. Då Ip1 

berättade att hon inte hade gått ut i skolorna och informerat om sig själv eller att hon 

begränsat antalet enskilda samtal kan utifrån Astvik och Melins (2013) studie tolkas 

som en kravsänkande strategi. Kravsänkande strategier har enligt författarna framställts 

som en risk för arbetets kvalitet. Då Ip1 beskriver att hon begränsar sin synlighet för de 

andra skolorna skulle kunna leda till att kvaliteten i arbetet med eleverna sänks.  
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Att kuratorerna medvetet avskärmade sig från arbetet genom att åka ifrån arbetsplatsen 

eller stänga in sig för att få lugn och ro kan förstås som distanserande strategier enligt 

Astvik och Melins (2013) studie. Att de kopplade bort arbetet när de kom hem kan 

också tolkas som en distanserande strategi för att skydda sig från de övermäktiga krav 

som ställs på arbetsplatsen. I citatet där Ip2 beskriver att hon valde att jobba 85- istället 

för 100 procent kan paralleller dras till Astvik och Melins (2012) studie om 

socialarbetares strategier för att hantera hög arbetsbelastning. I deras studie förklarades 

deltiden som ett sätt att distansera sig från jobbet eftersom att arbeta heltid skulle bli för 

övermäktigt.  

 

Angående de kompenserande strategierna, som innebär att personen gör uppoffringar av 

de egna resurserna för att göra arbetet hanterbart (Astvik & Melin 2012; 2013), finns en 

dubbelmoral hos Ip2 och Ip5 som beskriver vikten av att begränsa sitt arbete och inte 

jobba övertid. Både Ip2 och Ip5 beskriver senare hur de exempelvis hoppade över 

luncher eller raster för att hinna med arbetet. Ip5 arbetade till och med lite hemifrån 

trots hon var hemma för vård av sjukt barn för att på så sätt minska belastningen. Denna 

strategi kan ses som kompensatorisk då kuratorerna kompenserar med sin egna fritid för 

att skapa kontroll över arbetet i syfte att minska den överväldigande stressen. 

 

Enligt teorin har kuratorerna redan gjort en första och andra värdering av problemet 

eftersom att de använder sig av olika coping-strategier. Distanserande strategier räknas 

enligt teorin som emotionellt fokuserade där syftet är att reducera den emotionellt 

upplevda stressen (Lazarus & Folkman 1991). Då emotionellt fokuserade strategier tar 

vid har kuratorerna förmodligen vid en andra värdering bedömt problemet som hotande. 

Då kuratorerna kopplade bort delar av arbetet när de stängde in sig kan enligt teorin 

tolkas som att de reducerar emotionella spänningar genom att distansera sig från 

problemet. De kompensatoriska strategierna, som att hoppa över raster för att hinna med 

arbetet skulle enligt teorin förklaras som problemfokuserade strategier. Inom 

problemfokuserade strategier ryms de planlösande strategierna vilket innebär att 

kuratorerna kommer på en plan för hur de ska minska stressen och utför sedan planen. 

Då kuratorerna försöker att hinna med arbetet genom att hoppa över raster har de skapat 

en plan för hur problemet ska lösas och gör det sedan genom att jobba över.  
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5.2.4 Att söka stöd hos kollegorna 

Kuratorerna berättade att få stöd från- samt att ha ett gott samarbete med kollegorna 

inom elevhälsan gjorde att de klarade av den höga arbetsbelastningen. Ip1 berättade att 

genom att ha kännedom om skolsköterskans ärenden och vice versa gjorde att de kunde 

samarbeta kring vissa elever vilket hon upplevde underlättade. Ip4, som var nyanställd, 

beskrev att stödet inom elevhälsan var väldigt viktigt och att hon trivdes bra med sina 

kollegor inom elevhälsan: ”Jag jobbar i det bästa teamet man kan komma till!”. Hon 

upplevde att genom att ha spegling med sina kollegor redde hon ut mycket av den stress 

hon kände på arbetsplatsen. Då hennes kollegor bekräftade att hon gjorde så gott hon 

kunde utefter skolans förutsättningar minskade hennes stress-känsla. Hon berättade 

vidare att hennes strategi för att klara av arbetsbelastningen var att prata av sig med sina 

kollegor lite då och då vilket gjorde att hon kunde fokusera bättre på eleverna och vara i 

nuet: ”Jag ber om fem minuter med min kollega, när dagen sen är slut kan man släppa 

det […] För jag samlar inte på mig småknutor under dagen”. Ip3 kände också att det 

var en stor avlastning att prata med sina kollegor inom den centrala elevhälsan. Hon sa 

att växla några ord med sina kollegor är det som ibland får en att överleva. 

 

Skolkuratorernas handledning beskrevs som ytterligare en faktor som minskade stress-

känslan. Ip3 förklarade att handledningen hade gjort att hon kunde vara tuffare mot sina 

lärarkollegor om vad som är hennes uppdrag eller inte. Ip5 tyckte också att 

handledningen var bra men att hon fick mer stöttning på de enskilda kuratorsträffarna. 

Vid kuratorsträffarna träffas bara kuratorerna som jobbar inom området: ”Där kan man 

bolla med varandra och det är skitnyttigt. Vi delar material och vi pushar och vi 

bollar”. Ip2 tyckte att handledningen var bra men att hon hade önskat att ha enskild 

handledning. Hon tyckte att hon likaväl kunde bolla ärendet med sina kollegor på 

arbetsplatsen istället för att ha gemensam handledning. Hon sa att hon ibland också 

måste få prata om sina kollegor.  

 

Analys 

Samtliga intervjupersoner framhåller fördelarna med att ha socialt stöd för att hantera 

stressfulla situationer. Tidigare forskning har också belyst socialt stöd som en gynnsam 

strategi samt att det förebygger ohälsa (Astvik & Melin 2012; Ekedahl & Wengström 

2008; Scheck & Kinicki 2000). Det har även tidigare lyfts fram att professionella som 

jobbar i nära team oftare använder sig av socialt stöd som strategi för att hantera hög 

arbetsbelastning (Astvik & Melin 2012). Trots att Isaksson (2014) presenterar 
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skolkuratorer som en ensam profession inom skolan värld förstår vi på 

intervjupersonernas utsagor att det är inom elevhälsoteamet som kuratorerna söker stöd. 

Även kuratorsträffarna som Ip5 beskriver är en plats där kuratorerna kan söka socialt 

stöd hos varandra. Kuratorsträffarna bildar tighta team då kuratorerna står inför liknande 

utmaningar och belastningar även om de arbetar på olika skolor. Astvik och Melin 

(2012) framhåller att strategin att söka kollegialt stöd oftast används av professioner 

som arbetat inom samma team i många år. I denna studie var det Ip4 som mest påtalade 

vikten av att kunna prata ut med sina kollegor och söka socialt stöd. Hon hade endast 

arbetat i fyra månader som skolkurator så resultat är alltså inte jämförbart med resultatet 

i Astvik och Melins (2012) studie. 

 

Enligt teorin förklaras att söka socialt stöd som en emotionellt fokuserad strategi. Då 

emotionellt fokuserade strategier tar vid har personen vid en andra värdering bedömt 

problemet som hotfullt och icke hanterbart (Lazarus & Folkman 1991). Enligt teorin 

skulle kuratorerna som använder sig av strategin inte se något sätt att lösa situationen 

och söker sig då till sina kollegor för att i alla fall dämpa den emotionella stress som 

uppstått. Ip4 förklarar att det faktum att hon får stöd av kollegorna och kan prata ut på 

arbetsplatsen gör att hon kan gå hem utan att känna någon emotionell stress.   

 

En sista gång lyfts det faktum att teorin inte ska tillämpas per automatik. Att 

skolkuratorerna söker stöd hos varandra inom elevhälsan eller på kuratorsträffarna 

skulle även kunna vara en problemfokuserad strategi. Lazarus (1999) exemplifierar att 

söka socialt stöd inte alltid behöver vara ett sätt att dämpa den emotionella stressen. 

Genom att prata med sina kollegor och få höra hur de skulle agera i en liknande 

situation skulle likaväl kunna tolkas som en problemfokuserad strategi då kuratorerna 

får inspiration och motivation från varandra och sedan agerar för att förändra 

situationen. Lazarus (1999) framhåller även i sin teori att socialt stöd kan vara en 

individuell resurs som påverkar personens första- eller andra värdering av problemet. 

Eftersom att socialt stöd kan påverka personen till att värdera situationen som mindre 

hotande, kan det sociala stödet för kuratorerna även tolkas som en skyddsfaktor mot 

stress.  
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5.2.5 Jobbets fördelar väger ändå över 

Till sist förklarade samtliga intervjupersoner att de trivdes väldigt bra med sina jobb. 

Arbetet beskrevs av kuratorerna som flexibelt och att de själva kunde styra över hur de 

ville jobba och lägga upp sitt arbete. Att kunna laborera med sin egen arbetstid 

upplevdes som positivt. Ip3 beskrev att: ”Vi har ju ett väldigt fritt arbete och det har väl 

utformats från hur man är som person. Det är frihet under ansvar”. Kuratorerna 

förklarade att de hade haft kollegor som hade sagt upp sig på grund av 

arbetsbelastningen men att det inte var något som de hade funderat på. De ansåg att 

fördelarna med yrket alltid vägde över nackdelarna. Om de trots allt skulle sluta skulle 

det vara på grund av en ny utmaning, inte på grund av arbetsbelastningen. Ip3 sa 

däremot att hon var trött på att aldrig fanns pengar eller resurser inom skolans värld och 

att det skulle kunna vara en faktor som skulle få henne att sluta.  

 

Analys 

Det visade sig att ingen av kuratorerna skulle kunna tänka sig att sluta på grund av 

arbetsbelastningen, däremot kände samtliga någon som hade slutat på grund av den. 

Jämför vi resultatet ovan med Astvik och Melins (2013) resultat om exit-strategier hos 

socialarbetare kan vi utläsa att ingen skulle kunna tänka sig att använda exit som 

strategi. Exit beskrivs användas då den moraliska konflikten mellan den professionella 

tillfredsställelsen och kvaliteten i det arbete man utför blir för stor. Varför kuratorerna 

inte använde exit som strategi skulle kunna beskrivas genom att den moraliska konflikt 

som beskrivs i Astvik och Melins (2013) studie inte upplevdes som övervägande. Exit 

beskrivs som en allt mer vanligt förekommande strategi hos socialarbetare inom 

socialtjänsten. Varför skolkuratorerna i denna studie inte kunde tänka sig att sluta på 

grund av arbetsbelastningen kan förklaras genom att socialsekreterares och kuratorers 

arbetsuppgifter ser olika ut. 

 

6. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur skolkuratorer upplever 

arbetsbelastningen samt vad som beskrivs vara de huvudsakliga anledningarna till den. 

Studiens första frågeställning kring hur skolkuratorerna upplever arbetsbelastningen 

besvaras av samtliga intervjupersoner som hög. Orsaken till belastningen förklarades 

bland annat vara på grund av underbemanning samt en ökad ohälsa bland eleverna. 

Stressen inför slutbetyg eller byte av skola påverkade elevernas hälsa negativt som i sin 
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tur påverkade kuratorernas arbetsbelastning. I förhållande till underbemanningen väcks 

frågan, som även skolkuratorerna beskriver, om hur det skulle vara ha en skolkurator på 

vardera skola. Kuratorerna som jobbar på uppdrag mot låg- och mellanstadieskolorna 

indikerade att det fanns stora behov även hos eleverna på de skolorna men som på grund 

av deras bristande tillgänglighet inte tillgodosågs. Kanske skulle en heltidsanställning 

på vardera skola också skulle lösa problemet med skolkuratorernas låga legitimitet i 

förhållande till övrig personal som Isaksson (2014) och Backlund (2007) framhåller. Att 

alltid vara på plats och synas skulle kanske en gång för alla inkludera kuratorn som en 

naturlig del av skolan? 

 

Att arbeta delad tjänst eller att jobba mot flera skolor samtidigt förklaras i tidigare 

forskning (Backlund 2007, Jong-Sook 2012, Kelly et al. 2010) men även i denna studie 

vara en faktor som bidrog till hög arbetsbelastning. Kuratorerna förklarade att det är på 

grund av att de ska tillgodose det nya tillägget i skollagen (SFS 2010:800) som de måste 

arbeta delad tjänst, eller mot flera skolor samtidigt, vilket leder till att arbetet upplevs 

som splittrat. Kuratorerna betonar i samband med detta att skolorna nu har tillgång till 

dem men att de inte upplever sig som tillgängliga för eleverna. En fråga som väcks är 

huruvida det nya tillägget i skollagen övertrumfar de övergripande ramar som också 

beskrivs i 2kap 25§ skollagen. Att ställa tillgången på kuratorerna mot tillgängligheten 

för eleverna är en fråga om arbetets kvalitet. I lagen som beskriver elevhälsans 

övergripande ramar står det att arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande (SFS 

2010:800). Dock påpekade flera att den höga arbetsbelastningen gjorde att de ibland var 

tvungna att åsidosätta det förebyggande arbetet. Studiens resultat visar även att eleverna 

mår dåligt och känner sig stressade på grund av de höga krav som ställs inom skolan. 

Kuratorerna framhöll att vissa elever var nära på att gå in i väggen på grund av 

prestationskraven. Frågan är om kuratorerna verkligen tillgodoser elevernas behov då de 

exempelvis åsidosätter det förebyggande arbetet på grund av arbetsbelastningen? 

Slutsatsen är, enligt mig, att tillägget i skollagen leder till en ökad belastning som gör att 

kuratorerna ibland behöver tumma på de övergripande ramarna som också beskrivs i 

lagen. 

 

Samarbetet med lärare och rektorer förklarades som en sista påverkansfaktor på 

arbetsbelastningen, speciellt när det brast i förståelsen för vad det skolkurativa 

uppdraget innebär. Då rektorn tog obefogade beslut kring skolkuratorernas 
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arbetsuppgifter eller då lärarna upplevdes ha en ovilja att hjälpa till med det 

hälsofrämjande arbetet skapades en ökad belastning för skolkuratorerna. Resultatet som 

beskriver att det finns en otydlighet kring vad skolkuratorns och lärarnas uppdrag ska 

innebära kan kopplas till Isakssons (2014) presentation av det informella 

handlingsutrymmet samt till domänkonflikten. Kuratorerna i studien beskrev att de 

själva hade försökt påverka samarbetet genom att skapa en tydligare arbetsgång för 

lärarnas överlämningar av ärenden till elevhälsan. Jag ställer mig frågan om det är på 

grund av att rektor inte har tillräckligt med kunskap om skolkuratorernas uppdrag som 

de låter kuratorerna själva utforma förtydliganden eller trappor som styr samarbetet med 

lärarna. En del av trögheten i samarbetet mellan lärarna och skolkuratorerna, och en del 

av domänkonflikten, kanske grundar sig i att det är just kuratorerna själva som har fått 

utforma hur samarbetet ska se ut. Kanske hade en rektors tydliga hand kring var 

gränserna går för de båda professionerna likställt kuratorer och lärare vilket skulle 

främja deras samarbete. Om rektorn hade förtydligat var gränserna för professionerna 

bör gå hade kanske gjort att kuratorer och lärare hade närmat sig varandra och samtidigt 

minskat domänkonflikten. 

 

Syftet med studien var även att öka förståelsen för vilka strategier skolkuratorer 

använder sig av för att hantera arbetsbelastningen. De strategier som framhålls i 

resultatet ovan besvarar studiens andra och sista frågeställning. I studien identifierades 

fyra strategier för att hantera hög arbetsbelastning; att säga ifrån, att söka stöd hos 

kollegor, att dra gränser för arbetet samt att lägga mer ansvar på lärarna. De tre 

förstnämnda kan kopplas till tidigare studier om strategier hos personal som utstår hög 

arbetsbelastning. I tidigare studier benämns strategierna som voice, söka socialt stöd, 

kompenserande, kravsänkande eller som distanserande (Astvik & Melin 2012; 2013). 

Den fjärde och sista strategin att lägga mer ansvar på lärarna, exempelvis genom att 

förtydliga ärendegången vid överlämningar, är ett resultat som inte framhålls i tidigare 

forskning. 

  

Det är att anse som positivt att kuratorerna använde sig av strategierna att säga ifrån 

samt att söka stöd hos kollegorna då det i tidigare studier framhålls som strategier som 

ökar välbefinnandet (Astvik & Melin 2012; Ekedahl & Wengström 2008; Scheck & 

Kinicki 2000). Att de sökte stöd hos de närliggande professionerna inom elevhälsan 

visar att det finns professioner som de kan identifiera sig med i skolan trots att 
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skolkuratorn ofta beskrivs som en ensam profession. Däremot kan strategierna som i 

studien tolkas som kravsänkande, kompenserande eller distanserande framstå som 

mindre positiva strategier för välbefinnandet, men även för kvaliteten i det arbete de 

utför. Huvudfrågan som jag ställer mig är hur kuratorernas framtid kommer att se ut om 

den höga belastningen fortsätter och dessa mindre positiva strategier blir allt vanligare? 

Kan det finnas en risk att skolkuratorerna blir utbrända då de exempelvis hoppar över 

raster eller jobbar hemifrån för att hantera arbetsbelastningen? Står skolkuratorerna 

inför samma risk som socialarbetarna inom socialtjänsten i Astvik och Melins (2013) 

studie där exit beskrivs som en allt vanligare strategi? 

 

7. Framtida studier 

Det mest framträdande i studiens resultat har varit vilken inverkan det nya tillägget i 

lagen har haft på skolkuratorernas arbete och arbetsbelastning. Då kuratorerna i denna 

studie började arbeta efter eller i direkt anslutning till lagändringen hade det i framtiden 

varit intressant att utföra studier som kan jämföra skolkuratorernas arbete innan och 

efter lagändringen trädde i kraft. Vilka effekter ser de som har arbetat innan och efter 

lagändringen? Vilka för- och nackdelar har det genererat för det skolkurativa arbetet? 

Skolverket (2012) beskriver att begreppet ”tillgång till” i den nya lagen ska förstås 

utifrån att det finns en möjlighet att anpassa tillgången till kuratorn i mån efter skolans 

förutsättningar. I denna studie visade det sig att låg- och mellanstadieskolorna var där 

kuratorerna var minst synliga då de endast jobbade på uppdrag eller färre dagar på de 

skolorna. Det hade därför varit intressant att se studier på hur stort behovet är hos 

eleverna på de skolorna och varför en sådan prioritering har gjorts? Till sist vill jag 

belysa det faktum att vi hör kuratorerna prata om minskade möjligheter att främja 

elevernas ohälsa på grund av arbetsbelastningen men att elevernas röst i denna studie 

saknas. Framtida studier hade kunnat lyfta elevernas upplevelser av skolkuratorns till- 

eller otillgänglighet samt vilken roll kuratorn spelar för att främja deras hälsa och 

utveckling. 
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Bilaga 1 Intervjuguiden  

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Har du någon vidareutbildning efter socionomutbildningen? 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator? På denna skolan? På andra? 

 Arbetar du heltid/deltid? 

 Arbetar du på fler än en skola? 

 Hur många elever ansvarar du för som skolkurator? 

 

Upplevd arbetsbelastning 

 Hur upplever du yrkets arbetsbelastning?  

 

  Vilka är huvudfaktorerna som påverkar hög arbetsbelastning? 

 

 Vad anser du vara de största riskerna med hög arbetsbelastning? 

 

Strategier 

 Beskriv en eller flera situationer då du kände dig stressad på jobbet. Vad gjorde 

du då? Hur kommer det sig att du gjorde så? Hur kändes det?  

 

 Känner du att du har möjlighet att göra din röst hörd angående 

arbetsbelastningen. I vilka situationer? 

 

 Har ni handledning och hur upplever du den? 

 

 Har du något du vill tillägga som vi inte har berört? 

 

 

  

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev 

    Institutionen för socialt arbete 

Hej!    

Mitt namn är Ellen Krooneman och jag studerar på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är just nu inne på min sjätte termin och är i fulla tagen 

att skriva min kandidatuppsats. Jag har valt att skriva min uppsats om skolkuratorer. 

 

Intervjun vänder sig till dig som jobbar som skolkurator inom hög- eller gymnasieskolor 

och som ansvarar för minst 300 elever. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för 

hur skolkuratorer upplever yrkets arbetsbelastning samt vilka strategier skolkuratorer 

använder sig av för att hantera hög arbetsbelastning. Det är ytterst värdefullt för mig att 

få intervjua dig som har kunskap, utbildning och erfarenheter för att få en fördjupad 

förståelse för ämnet. 

 

Intervjun kommer att pågå i cirka 60 minuter och kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och du kan avbryta din 

medverkan när som helst. Den data som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt 

samt endast användas i syfte för denna forskningsstudie. Den slutliga uppsatsen 

kommer att hanteras som en offentlig handling. Inspelning och transkriberingsmaterial 

kommer att förstöras efter studien är avslutad. 

 

Tack för din medverkan! 

Ellen Krooneman   Handledare: Paula Wahlgren 

ekrcj09@student.lnu.se   paula.wahlgren@lnu.se  

Tel: 070-XXXXXXX 

 

Jag har läst ovanstående och samtycker härmed 

Ort och Datum 

____________________________________ 
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